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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПАЦІЄНТІВ З    ПІСЛЯАМПУТАЦІЙНИМИ    

КУКСАМИ   СТОП 
Борисов М.О. 

Харківська державна академія фізичної культури 
Український науково-дослідний інститут  

протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності 

 
Анотація. В даній статті розглядаються особливості фізичної 
реабілітації пацієнтів з післяампутаційними дефектами   стоп. 
Ключові слова: ампутація  стоп, фізична реабілітація. 
Аннотация. Борисов М.А. Особенности физической реабили-
тации пациентов с послеампутационными культями стоп. В 
данной статье  рассмотрены особенности физической реаби-
литации пациентов с постампутационными дефектами  стоп.  
Ключевые слова: ампутация стоп, физическая реабилитация. 
Annotation: Borisov M.A.  Peculiarities of physical rehabilitation 
of patients with postamputational defects of  feet. This articles 
presents peculiarities of  physical rehabilitation of patients with 
postamputational defects of  feet. 
Key words: foot amputation,  physical rehabilitation. 
 

Вступ. 
На теперішній час відомо, що пацієнти з 

ампутаційними дефектами стоп, складають бли-
зько 15% від всіх ампутацій на рівні нижніх кін-
цівок. Враховуючи те, що значну більшість цих 
пацієнтів складають люди молодого працездат-
ного віку, які мають великий реабілітаційний 
потенціал,  ця проблема не втрачає своєї актуа-
льності [2,3]. 

Проблемі реконструктивно-відновлю-
вального лікування вад і хвороб кукс стоп  спеці-
алістами відведено достатньо уваги, але пробле-
ма комплексного підходу в реабілітації цього 
контингенту постраждалих ще повністю не ви-
рішена. Слід також враховувати, що конструкції 
протезів стоп постійно  удосконалюються, ста-
ють більш косметичними та функціональними, 
розширюючи можливості пацієнта, тому до ста-
ну та функціональності культі ставляться  під-
вищенні  вимоги.  

Виходячи з цього виникає необхідність в 
розробці науково-обґрунтованих підходів до 
комплексної реабілітації інвалідів даного профі-
лю. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківської державної академії фізичної 
культури. 

Формулювання цілей роботи. 
Згідно даних  літератури [2,3,5] і за ре-

зультатами практичної роботи у відділенні реа-
білітації Українського науково-дослідного інсти-
туту протезування, протезобудування та віднов-
лення працездатності з пацієнтами з  післяампу-
таційними дефектами стоп, визначити основні 
напрямки фізичної реабілітації цього континген-
ту хворих. 

Результати роботи. 
 Програма реабілітації інвалідів з ампу-

таційними куксами стоп має деякі особливості, 
які обумовлені залишковою функцією кукси сто-

пи, відносно високою мобільністю даного кон-
тингенту хворих, відсутністю супутніх захворю-
вань з боку серцево-судинної та респіраторної 
систем. Пацієнти даної категорії, у своїй більшо-
сті зберігають стабільний психологічний статус  і 
адекватно ставлять перед собою ціль якомога 
ранньої соціальної і трудової адаптації. 

 Важливою умовою ефективності систе-
ми реабілітації є послідовність здійснення її за-
ходів. 

Основні цілі комплексної реабілітації ін-
валідів і ампутаційними куксами стоп такі: 

• ранній початок реабілітаційних 
заходів:  

• поетапність проведення реабілі-
таційних заходів;  

• комплексний характер реабілі-
таційних заходів; 

• індивідуальність системи реабі-
літаційних заходів. 

Комплексна реабілітація інвалідів роз-
починається з оцінки загального клініко-
фізіологічного стану хворого, проведення діаг-
ностичних досліджень, визначення стану кукси 
стопи, наявності чи відсутності патологічних 
змін тканин, кісток, суглобів, спроможності кук-
си нести навантаження. 

В разі необхідності призначається ком-
плекс лікувальних заходів, спрямований на по-
кращення стану кукси і всього організму в ціло-
му. Тут важливе місце займає фізична реабіліта-
ція, як складова частина загального комплексу 
[2,4].  

Ампутація частини стопи приводить до 
значних анатомо-функціональних змін кінцівки, 
що потребує додаткової корекції та спеціальної 
підготовки до протезування [3,5].  

У зв'язку з порушенням анатомічної ці-
лісності м'язів, неправильним положенням кук-
си, у випадках, коли не проводиться відновлюва-
льна терапія   засобами фізичної реабілітації, 
розвивається слабкість м'язів кукси. Для кукс 
стопи характерна слабкість тильних розгиначів 
стоп. Чим коротше кукса, тим менше її функціо-
нальні можливості. Часто виникають контракту-
ри, що порушують функцію кукси, додаючи кук-
сі змушене положення. У хворих з такими кук-
сами розвиваються згинальні контрактури, що 
послабляють м'язи кукси. Ослаблення після ам-
путації на рівні стопи тильних розгиначів приво-
дить до розвитку еквінуса, викликаного скоро-
ченням неушкодженого, литкового м'яза. Еквіну-
сна установка кукси є вадною, тому що шкіра на 
передній поверхні найчастіше рубцово змінена і 
не пристосована до тиску - це обмежує користу-
вання спеціальними протезно-ортопедичними 
виробами, а іноді є протипоказанням до протезу-
вання. Тому усуненню контрактур і зміцненню 
тильних згиначів стопи при підготовці до проте-
зування приділяється одне з ведучих місць. 
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Після ампутації стопи відбувається ви-
падання функції опори на стороні ампутації, 
розвивається слабкість м'язів тулуба. Чим коро-
тше кукса стопи, тим значніші ці зміни. Крім 
того, збільшується навантаження на збережену 
кінцівку, що відповідно вимагає спеціальної під-
готовки. Збільшується навантаження на руки, 
особливо після двосторонньої ампутації. У цих 
випадках необхідне спеціальне тренування опо-
рної функції рук. Одностороння ампутація при-
водить до порушення рівноваги і координації 
рухів. 

Таким чином, відповідно до характер-
них клінічних рис рухового статусу хворих після 
ампутації нижніх кінцівок на рівні стоп буду-
ються всі реабілітаційні заходи, спрямовані на 
компенсацію і відновлення рухових функцій па-
цієнта. 

При складанні програм реабілітації вар-
то враховувати функціональний стан і мобіль-
ність пацієнтів. Особливістю даного континген-
ту пацієнтів є їх відносно висока мобільність, та  
збереження гомілковостопного суглоба. Тому 
поряд із  вправами у вихідних положеннях ле-
жачи і сидячи, широко використовуються впра-
ви у вихідному положенні стоячи. Виходячи з 
цього, у даної групи пацієнтів можливе застосу-
вання всіляких засобів і методів лікувальної фі-
зичної культури, включаючи тренажерну гімна-
стику з високими ступенями навантажень [1].  

По мірі підвищення тренованості паціє-
нтів вводяться вправи в ходьбі, елементи спор-
тивних ігор і заняття на тренажерах. На фоні за-
гально зміцнювальних вправ широко використо-
вують спеціальні вправи. Спеціальні вправи 
спрямовані на зміцнення ослаблених м'язових 
груп. Пацієнт повинний навчитися напружувати і 
розслаблювати м'язи кукси. При ампутації на 
рівні стопи спеціальні вправи спрямовані на змі-
цнення тильних розгиначів стоп і м'язів, що 
утримують таз від нахилу убік. 

Також для хворих з куксами стопи вели-
ке значення має імпульсна гімнастика, що поля-
гає  в повільній і сильній напрузі м'язів у статиці 
[3]. Імпульсну гімнастику потрібно строго дозу-
вати: надмірні і часті скорочення м'язів без по-
передньої підготовки приведуть до різких болів і 
падіння м'язового тонусу. У перші 3—5 днів ре-
комендується займатися імпульсною гімнасти-
кою два рази на день, роблячи дуже повільно 2 -
3 скорочення. Причому, максимальне скорочен-
ня м'язів треба чергувати з максимальним роз-
слабленням. Коли розгиначі кукси зміцняться 
настільки, що під час ходьби хворий зможе уде-
ржати куксу стопи в правильному положенні, 
тобто навантажувати п'ятку і піднімати передній 
відділ кукси до рівня нормального зводу, можна 
приступати до навчання ходьбі без протеза. 

Висновки. 

З огляду на зміни функціонального ста-
ну організму, основні задачі фізичної реабіліта-
ції пацієнтів з післяампутаційними куксами стоп 
будуть наступними: 

• підвищення загального функціонального 
стану організму і підготовка 
до майбутнього навантаженням; 

• підвищення загальної витривалості і 
працездатності: 

• зміцнення м'язів тулуба і плечового по-
яса; 

• зміцнення м'язів нижніх кінцівок; 
• усунення контрактур і тугорухомості 

усіченої кінцівки:  
• збільшення рухливості в суглобах ниж-

ніх кінцівок; 
• поліпшення кровообігу і лімфообігу ку-

кси; 
• тренування усічених м'ячів кукси; 
• збільшення тильного згинання стоп: 
•  тренування опорної поверхні стоп; 
•  тренування рівноваги при правильному 

положенні стоп.  
Від позитивного рішення цього етапу 

реабілітації залежить ефективність всього ком-
плексу реабілітаційних заходів, направлених на 
покращення якості життя пацієнта, його подаль-
шої соціальної інтеграції, професійної адаптації, 
та раціонального працевлаштування в майбут-
ньому. 

Існує необхідність проведення подаль-
ших досліджень в обраному напрямку. 
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ДОСВІД РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ОЛІМПІАД У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В 

УКРАЇНІ 
Бріскін Ю.А, Стрелковська В. 
Львівський державний інститут  
фізичної культури, Україна 

Краківська Академія фізичного виховання, 
Польща 

 
Анотація. Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних 
Олімпіад та виявлено тенденції формування Спеціальних 
Олімпіад Польщі.  
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Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, програма Спеціальних 
Олімпіад, відхилення розумового розвитку. 
Аннотация. Брискин Ю.А, Стрелковская В. Опыт развития 
Специальных Олимпиад в Республике Польша и возможно-
сти его использования в Украине. Выявлены основные пе-
риоды развития Специальных Олимпиад Польши, а также 
тенденции формирования Специальных Олимпиад Польши. 
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, программы Спе-
циальных Олимпиад,  отклонения умственного развития. 
Annotation. Briskin Yu.A, Strelkovskaya V. Experience of 
development of the Special Olympic in Republic Poland and 
possibilities of his usage in Ukraine. The main periods and 
tendencies of development of Poland Special Olympics have been 
defined and analyzed. 
Key words: Special Olympics, Special Olympics program, mental 
retardation. 

 
Вступ.  
У Євросоюзі 10 % мешканців є неповно-

справними [6]. Це 50 мільйонів людей. У Польщі 
на одну тисячу мешканців – 143 особи неповнос-
правні. Саме тому обов’язком кожного з нас є 
зробити все можливе, щоб люди з вадами розу-
мового розвитку у будь-якій країні відчували 
себе повноцінними членами суспільства.  

З метою реабілітації та розвитку адапта-
ційних можливостей спортсменів-інвалідів, Спе-
ціальні Олімпіади проводяться для атлетів різно-
го рівня підготовленості, які розподіляються на 
групи (дивізіони) учасників з однаковими рухо-
вими та функціональними можливостями, а го-
ловне – з подібними спортивними результатами 
[1]. Спорт для цих людей є найкращим засобом 
фізичної та соціальної реабілітації [1,7]. 

За рівнем розвитку та організації про-
грам Спеціальних Олімпіад Польща посідає чі-
льне місце у Європі [8]. Саме у Польщі розташо-
ваний офіс Спеціальних Олімпіад Європи-
Євразії, до зони відповідальності якого входять і 
Спеціальні Олімпіади України. Досвід Спеціаль-
них Олімпіад Польщі може бути використаним у 
Спеціальних Олімпіадах України, що бурхливо 
розвиваються, зокрема на Львівщині. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Львівського державного інституту фізи-
чної культури. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи – визначити особливості 

розвитку Спеціальних Олімпіад у Польщі.  
Завдання:  
1. Визначити напрями розвитку Спеціа-

льних Олімпійських видів спорту у Республіці 
Польща.  

2. Визначити тенденції розвитку Спеціа-
льних Олімпіад у Республіці Польща. 

Для вирішення поставлених завдань ми 
використали наступні методи: аналізу та уза-
гальнення спеціальної літератури, документаль-
них матеріалів, матеріалів інформаційної мережі 
Інтернет; історичний метод. 

Результати роботи.  
Ідея фізичного розвитку дітей і молоді з 

затримкою розумового розвитку у Польщі сягає 
60-х рр. і пов’язана із утворенням „шкіл життя”, 

спеціальних дитячих садків, клубів молоді, акція 
таборів і т.п. Лише у 1973 році було організовано 
І Спартакіаду Шкіл Життя, яка була проведена з 
ініціативи Варшавського Кола Допомоги Дітям 
Спеціальної Опіки і персоналу варшавських шкіл 
життя. У 70-х і 80-х рр. подібні змагання і спар-
такіади проводились у великих містах багатьох 
областей [4,5,7]. 

Зв’язок з міжнародним спортом для осіб 
з затримкою розумового розвитку був розпоча-
тий у 1983 році. Польська збірна (делегація) була 
запрошена Юніс Кеннеді-Шрайвер на Всесвітні 
Літні Ігри Спеціальні в Батон-Роудж (США). У 
1985 році польські спеціальні спортсмени взяли 
участь у Всесвітніх Зимових Іграх Спеціальних у 
Парк Сіті (США). Де-юре, початок діяльності 
руху Спеціальних Олімпіад у Польщі припадає 
на лютий 1985 року, від утворення Загально-
польського Комітету Спеціальних Олімпіад при 
урядовому Комітеті Допомоги Особам з Затрим-
кою Розумового Розвитку. До його складу 
увійшли представники різних суспільних груп. 
Головним завданням роботи цього комітету є 
проведення спортивних тренувань і організація 
змагань згідно з духом і засадами світового руху 
Спеціальних Олімпіад, розповсюдження фізич-
ної культури посеред дітей і молоді з затримкою 
розумового розвитку, а також розвиток всесвіт-
ньої ідеї руху Спеціальних Олімпіад. 

В 1986 році у 22 областях було організо-
вано обласні Спеціальні Олімпіади. В них взяло 
участь 2300 дітей і молоді, а також дорослих 
спортсменів з 90 освітньо-виховних секцій. Цьо-
го ж року  в Іграх у Брук Селі взяла участь поль-
ська збірна складалась з 12 спортсменів, а також 
тренерів та опікунів. Крім спортивних успіхів 
цей виїзд був також корисним як практичний 
досвід для організації та проведення змагань для 
дітей та молоді з затримкою розумового розвит-
ку. 

Влітку 1987 року знову були організова-
ні обласні Спеціальні Олімпіади. Також цей рік 
можна вважати початком офіційної співпраці в 
рамках розповсюдження ідеї руху Спеціальних 
Олімпіад у країнах Східної Європи. Польська 
програма отримала ІІ рівень акредитації Міжна-
родних Спеціальних Олімпіад (SOI). 

Важливим моментом у розвиткові руху 
Спеціальних Олімпіад Польщі було проведення І 
Загальнопольських Літніх Ігор Спеціальних 
Олімпіад. Узагальнені відомості щодо структури 
програм та кількості учасників Загальнопольсь-
ких Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад наведено у 
табл.1 та рис.1  відповідно. 

І Загальнопольські Ігри Спеціальних 
Олімпіад відбулись 14 березня 1987 р. у Варшаві. 
Почесний патронат над змаганнями взяв на себе 
тодішній віце-прем’єр, проф. Збігнев Тертик. 
Організаторами були: Головний Уряд ТПД – ко-
мітет Спеціальних Олімпіад, департамент спе-
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ціального навчання Міністерства освіти і вихо-
вання, головний комітет фізичної культури і ту-
ризму, Академія фізичного виховання у Варшаві 
і редакція тижневика „Спортовець”. Під час це-
ремонії відкриття вогонь запалила спортсменка 
Спеціальних Олімпіад разом із найпопулярні-
шою польською легкоатлеткою – Іреною Шевін-
ською [3].  

Змагання проводилися у двох дисциплі-
нах: легкій атлетиці і плаванні, відбувались на 
Варшавській академії фізичного виховання. Ста-
ртувало 260 спортсменів з 28 областей. Медалі 
для спортсменів за посередництвом Європейсь-
кого Бюро Спеціальних Олімпіад надіслала фун-
даторка руху  Юніс Кеннеді-Шрайвер.  

6-7 травня 1989 р. на об’єктах Варшав-
ської академії фізичного виховання були органі-
зовані ІІ Загальнопольські Ігри Спеціальних 
Олімпіад, під патронатом тодішнього міністра 
молоді і спорту – Олександра Кваснєвського. 
Олімпійський Вогонь запалив Здзіслав Гофман, 
чемпіон світу в потрійному стрибку. 

Цього разу у змаганнях приймали участь 
559 спортсменів з 42 областей Польщі, а також з 
дружніх країн Європи: Болгарії, Чехословаччи-
ни, Естонії, Бельгії і Литви.  

Програма змагань об’єднувала п’ять ди-
сциплін: легку атлетику, плавання, гімнастику, 
футбол, програму рухової активності, а також 
хокей на підлозі як показовий вид. 

Таблиця 1 
Види спорту у програмах літніх Ігор Спеціальних Олімпіад Польщі 

Рік та місце проведення  ігор 

Л
ег
ка

 а
тл
ет
ик
а 

Во
дн
ий

 с
по
рт

 

Гі
мн
ас
ти
ка

 

Ф
ут
бо
л 

„Р
ух
ов
а 
ак
ти
в-

ні
ст
ь”

 
К
ін
ни
й 
сп
ор
т 

Н
ас
ті
ль
ни
й 
те
ні
с 

Х
ок
ей

 н
а 
пі
дл
оз
і 

Ро
ле
р-
ск
ей
ти
нг

 

Те
ні
с 

П
ав
ер
лі
фт
ин
г 

Ба
ск
ет
бо
л 

Ба
дм
ін
то
н 

С
оф
тб
ол

 

Ве
ло
сп
ор
т 

Ве
сл
ув
ан
ня

 (к
ая
ки

) 

1987, Варшава                 

1989, Варшава                 
1991, Варшава                 
1993, Варшава                 
1995, Варшава                 
1998, Варшава                 
2002, Познань                  

 

260

559
656

900
814

1008
930

0

200

400

600

800

1000

1200

К
іл
ьк
іс
ть

 у
ча
сн
ик
ів

1987, Ва
рша

ва

1989, Ва
рша

ва

1991, Ва
рша

ва

1993, Ва
рша

ва

1995, Ва
рша

ва

1998, Ва
рша

ва

2002, По
знан

ь 
Роки

 
Рис.1. Динаміка кількості учасників літніх Ігор Спеціальних Олімпіад Польщі 
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Своєю присутністю відзначили Ігри 
Юніс і Сарджент Шрайвер. Слід згадати, що під 
час свого перебування у Польщі вони були від-
значені орденом посмішки спортсменами Спеці-
альних Олімпіад за діяльність на користь людей 
з розумовою відсталістю. 

Важливим моментом для польського ру-
ху Спеціальних Олімпіад було отримання у 1989 
році І рівня акредитації Міжнародних Спеціаль-
них Олімпіад. Не менш значущою подією було 
створення у 1990 році Спортивного Товариства 
для осіб з затримкою розумового розвитку – 
Спеціальні Олімпіади – Польща [4,5,7]. 

17-19 травня 1991 р. на об’єктах Акаде-
мії фізичного виховання у Варшаві відбулись ІІІ 
Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад. 
Змагання проходили під патронатом дружини 
президента – Данути Валенси. На урочистій Це-
ремонії Відкриття Ігор  слова Спеціальної Олім-
пійської Клятви проголосив відомий польський 
актор Даніель Ольбрихський. Запалення Спеціа-
льного Олімпійського Вогню виконав призер 
Ігор ХХІV Олімпіади (1988,Сеул) Ваєтан Бро-
нєвський. Стартувало 656 спортсменів з Польщі і 
6 країн Європи. Спортсмени стартували вже у 
восьми спортивних дисциплінах. До легкої атле-
тики, плавання, гімнастики, футболу приєдна-
лись кінний спорт, настільний теніс і хокей на 
підлозі. 

14-16 травня 1993 р. відбулись ІV Зага-
льнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад. Зма-
гання проходили під патронатом президента Ле-
ха Валенси. Близько 900 Спеціальних Спортсме-
нів стартувало на спортивних об’єктах варшав-
ської АФВ, а також клубу ЦВКС.  

Під  час цих Ігор вперше запроваджені 
атрибути Спеціальних Олімпіад Польщі. Відо-
мим митцем Едвардом Любчиною була створена 
м’яка іграшка „Їжачок”, що стала символом Спе-
ціальних Олімпіад Польщі, Мартіном Блажеви-
чом було створено Гімн Спеціальних Олімпіад 
Польщі. Було запроваджено естафету Спеціаль-
ного Олімпійського Вогню з місця проведення 
Всесвітніх Ігор Спеціальних Олімпіад.  

V Загальнопольські Ігри Спеціальних 
Олімпіад відбулись у Варшаві 11-14 травня 1995 
р. У змаганнях з восьми видів спорту взяло 
участь 814 спортсменів, що представляли 45 об-
ластей і 9 закордонних збірних з Албанії, Авст-
рії, Болгарії, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Румунії, 
Словаччини і Угорщини. Під час Ігор проходив 
семінар для батьків. 

На VI Загальнопольських Іграх Спеціа-
льних Олімпіад до Варшави приїхало в загаль-
ному біля 1000 спортсменів – 41 збірна з Польщі, 
а також 6 збірних з закордону. 4-7 червня 1998 р. 
на спортивних об’єктах Академії Фізичного Ви-
ховання та Військової технічної академії відбу-
вались змагання у 11 видах спорту. Змагання 

проходили під патронатом президента РП – Оле-
ксандра Кваснєвського. 

Особливо слід підкреслити факт, що до 
групи з  530 волонтерів входили особи з розумо-
вою відсталістю, які допомагали у церемонії на-
городження, а також виконували відповідальну 
роль асистентів арбітрів змагань. 

Це були перші Ігри, що проводились 
відповідно до 4-річного циклу. 

У 2002 р. VII Загальнопольські Літні Іг-
ри Спеціальних Олімпіад вперше відбулись поза 
Варшавою – у Познані. У змаганнях з 11 видів 
спорту взяло участь 930 спортсменів, що репре-
зентували 18 Регіональних Відділів і 1 закордон-
не представництво.  

Висновки: 
1. Програма Ігор Спеціальних Олімпіад–

Польща формується у відповідності із програ-
мою Міжнародної Організації Спеціальних 
Олімпіад. 

2. У діяльності на користь осіб з відхи-
леннями розумового розвитку у Польщі можна 
визначити такі періоди: 

• 1973-1983  – І Організаційний період, 
початок діяльності; 

• 1983-1987 – ІІ Організаційний період, 
налагодження зв’язків з міжнародним 
спортом для осіб з затримкою розумово-
го розвитку; 

• 1987-2002–  Активний період діяльності 
Спеціальних Олімпіад Польщі  
3. Програма Літніх Ігор Спеціальних 

Олімпіад Польщі характеризується постійним 
збільшенням як кількості учасників, так і збіль-
шенням кількості видів спорту. 

4. Досвід роботи Спеціальних Олімпіад 
Польщі стосовно використання інституту Почес-
ного Патронату, проведення Ігор Спеціальних 
Олімпіад на базі закладів освіти, залучення во-
лонтерів може бути використаним Всеукраїнсь-
кою громадською організацією інвалідів „Спеці-
альна Олімпіада України”. 
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ВПЛИВ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ НА 
ЗДІБНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ 
ПРОТИСТОЯТИ ПСИХОТРАВМУЮЧИМ 
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Анотація. Показано, що навчально-спортивна діяльність 
студентів факультету фізичної культури є чинником, що 
викликає негативні зміни в їхній психіці. Засвоєння та засто-
сування студентами-спортсменами методів аутогенного тре-
нування протягом навчального року забезпечить можливість 
протистояти психотравмуючим факторам і протистояти ви-
никненню в них негативних психічних станів. 
Ключові слова: студенти-спортсмени, аутогенне тренування, 
психотравмуючі фактори. 
Аннотация. Голенкова Ю.В. Влияние аутогенной тренировки 
на способность студентов-спортсменов противостоять психо-
травмирующим факторам. Показано, что учебно-спортивная 
деятельность студентов факультетов физической культуры 
является фактором вызывающим негативные изменения в их 
психике. Освоение и применение студентами-спортсменами 
методов аутогенной тренировки в течение учебного года 
обеспечивает возможность противостоять возникновению у 
них негативных психических состояний. 
Ключевые слова: студенты-спортсмены, аутогенная трени-
ровка, психотравмирующие факторы. 
Annotation. Golenkova Y.V. Influencing of autogenic aging on 
ability of the students - sportsmen to counter psychologic trau-
matic experience to the factors. Is rotined, that the training activ-
ity of the students of faculties of physical culture is the factor 
invoking a negative modification in their psychics. Assimilation 
and the application with the students - sportsmen of methods of 
autogenic aging in flow academic year ensures a possibility to 
counter to originating for them of negative mental conditions. 
Keywords: the students - sportsmen, autogenic aging, psychologic 
traumatic experience the factors. 

 
Вступ.  
Загальновідомо, що при щоденних тре-

нуваннях і змагальних навантаженнях у спорт-
сменів відмічаються великі зміни як морфофунк-
ціональних, так і психологічних  показників. 
Причому, чим більше масштаб змагань і, відпо-
відно відповідальність спортсменів за результат 
виступів, тим більш уразливий цей період для 
їхньої психіки [5,6]. Так, в ряді досліджень вста-
новлено підвищення негативних змін у психіці 
спортсменів після змагань [7]. 

Більш того, існує уявлення про післятра-
вматичний стресовий синдром [3] і є дані про те, 
що у спортсменів виявляються його симптоми 
[8]. При цьому ряд авторів прямо вказує на необ-
хідність пошуку шляхів і способів підвищення 
психічної стійкості спортсменів [2, 4]. 

Аналіз літератури показав, що одним з 
ефективних методів боротьби зі стресом є засто-
сування методів аутогенного тренування [1]. Ви-
користання його у студентів-спортсменів не 
знайшло широкого відображення в літературі, 
хоч спортсмени, які вчаться на факультетах фі-
зичної культури або у спеціалізованих ВНЗ крім 
спортивних тренувань мають ще одне наванта-
ження – безпосередньо навчальне. Таким чином, 

актуальність обраної проблеми дослідження 
сумнівів не викликає.  

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження. Вивчити роль вико-

ристання методів аутогенного тренування у здіб-
ності студентів-спортсменів протистояти психо-
травмуючим факторам їхньої навчально-
тренувальної діяльності. 

Завдання дослідження: 
1) Навчити студентів-спортсменів мето-

дам аутогенного тренування. 
2) Після курсу використання вказаних 

методів здійснити аналіз здібності до-
сліджуваних керувати своєю психо-
емоційною сферою. 

Організація і методи дослідження. До-
слідження проведено на базі факультету фізичної 
культури Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г.С. Сковороди. В екс-
перименті брали участь 20 студентів. Всі вони 
майстри спорту з художньої і спортивної гімнас-
тики і щоденно відвідують тренування. Експе-
риментальна група 10 осіб – з них 6 дівчат і 4 
юнаків. Контрольна група також складалася з 10 
осіб – з них 5 дівчат і 5 юнаків. Вік учасників 
дослідження 17-19 років. 

На початку експерименту, протягом 2-х 
місяців студентів навчали методам аутогенного 
тренування [1]. В подальшому вони використо-
вували ці методи до кінця навчального року, 
тобто близько восьми місяців. На початку і в 
кінці року їх тестували, використовуючи мето-
дику “Діагностика рівня емоційного вигорання” 
В.В. Бойко. Кількісні дані, отримані в балах, для 
зручності аналізу було переведено у відсотки. 

Результати дослідження.  
Аналіз кількісних даних, отриманих за 

допомогою цієї методики показав, що симптоми 
тривоги і депресії у фазі “напруження” на почат-
ку семестру як у представників експерименталь-
ної так і контрольної групи не склалися. У конт-
рольній групі у 44% він був таким, що склада-
ється, а у 56% - такий, що не склався. В експери-
ментальній групі у 25% - такий, що складається, 
у 75% - не склався. Однак після проведеного ку-
рса аутогенного тренування положення змінило-
ся. 

Так, у студентів контрольної групи цей 
симптом став таким, що складається у 24,5%, 
таким, що не складається – у 15,5%. У той же час 
24,6% студентів цієї групи мали симптом що 
склався і у 35,1% він став домінуючим. Студен-
ти, що засвоїли курс аутогенного тренування, 
наприкінці семестру мали наступні показники: у 
46,2% цей симптом був таким, що складається, а 
у 53,8 – таким, що не склався. 
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Це означає, що 59,7% досліджуваних 
контрольної групи наприкінці семестру відчува-
ють депресію за різними причинами, в той час, 
коли у студентів експериментальної групи її 
симптоми не сформувалися взагалі. 

Наступний симптом “загнаність в кліт-
ку”. При визначенні його на початку семестру, в 
обох групах він був майже на однаковому рівні: 
в контрольній – у 65,1% не склався і в 34,9% - 

був таким, що складається, а в експерименталь-
ній групі, відповідно – 76,7% і 23,3%. 

Після проведення всіх етапів навчання і 
використання прийомів аутогенного тренування 
наприкінці року в експериментальній групі кіль-
кість студентів у яких він не склався дорівнюва-
ла 44,4%, а тих у кого він був таким що склада-
ється було 36,7%, і лише у 18,9% він склався. 

Для порівняння в контрольній групі кар-
тина зовсім інша: тут цей симптом не склався 
всього у 5,0%, складався він у 39,1%, склався у 
32,4% і став домінувати у 23,5%. Так, біля чверті 
досліджуваних мали виявлення цього симптома в 
превалюючому вигляді, а 55,9% студентів на-
прикінці семестру відчували безвихідність ситу-
ації, що супроводжувалася, як правило нервово-
психічним напруженням. В експериментальній 
групі таких студентів було лише 18,9%. 

Симптом “невдоволеність собою” скла-
дався аналогічно: до проведення курсу аутоген-
ного тренування, на початку семестру у студен-
тів експериментальної і контрольної групи пока-
зники були схожі. У контрольній групі цей симп-
том не склався у 78,3% студентів і у 21,7% він 
був таким, що складається. В експериментальній 
групі, відповідно – 75,5% і 24,5%. 

Наприкінці семестру в групі контролю 

відчуття невдоволеності собою мала більша кі-
лькість студентів. Таких, у кого він не склався 
взагалі не було, такий, що складається був у 
37,3%, такий, що склався – у половини (47,2%), а 
став домінуючим у 15,5%. 

Експериментальна група студентів, що 
займалася саморегуляцією наприкінці семестру 
мала наступні показники: не склався цей симп-
том у 57,4%, був таким, що складається у 25,5% і 
у 17,1% він сформувався. Тобто, якщо в контро-
льній групі 62,7% студентів невдоволені собою, 
то серед досліджуваних експериментальної гру-
пи таких тільки 17,1%. 

Четвертий симптом фази “напруження” 
– переживання психотравмуючих обставин прак-
тично не виявлявся у всіх досліджуваних на по-
чатку семестру. Так, в контрольній групі він не 
сформувався у 57,7%, а формуючимся був у 
42,3% студентів. У досліджуваних експеримен-

Таблиця 1. 
Дані по фазі “Напруження” у представників експериментальної і  

контрольної груп студентів (у балах) 
Фаза “Напруження” (на початку семестру) 

1 2 3 4 5 
№ п/п 

К Е К Е К Е К Е К Е 
1. 0- 0- 1- 1- 1- 2- 3- 6- 5- 9- 
2. 3- 6- 3- 4- 6- 4- 4- 4- 16- 18- 
3. 5- 7- 6- 9- 7- 7- 7- 3- 25- 26- 
4. 12± 0- 9± 4- 6- 5- 10± 9- 31± 18- 
5. 10± 9- 6± 8- 10± 11± 12± 8- 32± 25- 
6. 5- 13± 9- 10± 6- 6- 6- 3- 26- 23± 
7. 3- 7- 9- 6- 4- 4- 4- 10± 20- 17- 
8. 2- 6- 0- 0- 2- 1- 4- 5- 8- 12- 
9. 8- 4- 0- 0- 2- 3- 1- 4- 11- 11- 
10. 2- 0- 0- 1- 2- 2- 1- 1- 5- 4- 
№ п/п Фаза “Напруження” наприкінці семестру 

1. 7- 3- 9- 9- 10± 9- 17+ 9- 17+ 30- 
2. 10± 7- 16± 10± 12± 8- 19+ 10± 38± 20± 
3. 6- 10± 20++ 12± 12± 7- 20++ 8- 40++ 22± 
4. 26++ 4- 19± 8- 18+ 14± 29++ 13± 55++ 27± 
5. 20++ 8- 12± 17+ 23++ 16+ 26++ 12± 69++ 35+ 
6. 10± 14± 22+ 11± 16+ 9- 24++ 10± 38+ 25+ 
7. 7- 9- 22++ 7- 16+ 10± 12± 10± 22++ 20± 
8. 11± 8- 17± 3- 10± 6- 15+ 12± 32+ 18- 
9. 16+ 12± 12± 7- 12± 8- 7- 8- 24± 23- 
10. 16+ 3- 13± 6- 19+ 7- 12± 6- 34+ 22- 
М 12,9 7,8 14,9 9,0 14,6 9,4 18,1 9,8 36,9 24,0 
1-5 симптоми фази: 1 – тривога і депресія; 2 – загнаність у клітку; 3 – навдоволеність собою; 4 – 
переживання психотравмуючих обставин; 5 – загальне по фазі. М – сумарний показник для групи; 
К – контрольна група; Е – експериментальна група. 
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тальної групи, відповідно – 81,1% і 18,9%. На-
прикінці семестру, після всіх етапів навчання і 
здійснення процесу саморегуляції, в експеримен-
тальній групі положення змінилося незначно: 
цей симптом не склався у 31,6%, а такий, що 
складається він був у 68,4% студентів. 

У той же час досліджувані контрольної 
групи переживали психотравмуючі обставини в 
значно більшій кількості. Лише у 3,9% студентів 
він залишився таким, що не склався, у 13,3% - 
він складався, у 28,1% цей симптом склався і у 
54,7% він домінував. Інакше кажучи, 82,2% сту-
дентів цієї групи, які не застосовували методи 
аутогенного тренування психічних процесів, на-
прикінці семестру бурхливо переживали наступ 
сесії. 

В цілому за першою фазою виявлення 
стресу у студентів можна відмітити наступне: у 
контрольній групі на початку семестру сформо-
ваність усіх симптомів фази “напруження” була 
така: у 64,8% вони не сформувалися взагалі, а у 
35,2% вони були на стадії формування. В експе-
риментальній групі ця фаза не сформувалася на 
85,9% і на стадії формування була у 14,1% сту-
дентів. 

Наприкінці семестру в контрольній групі 
студентів фаза, що формується була у 16,8%, 

сформована – у 32,8%, а домінуюча – у 50,4%, 
тобто половина досліджуваних на цей час зазна-
ла психічне напруження. У той же час в експе-
риментальній групі показники сформованості 
фаз наступні: у 38,7% студентів вона не сформу-
валася взагалі, у 47,6% була на стадії формуван-
ня і лише 13,8% студентів наприкінці семестру 
зазнали напруження. 

У наступній фазі “резистенція”, вияв-
лення симптома неадекватне вибіркове емоційне 
реагування дорівнювало в контрольній групі 
69,5% тобто не спостерігалося, так як він не 
склався, а в експериментальній у 30,5% дослі-
джуваних він був на стадії формування. 

Наприкінці семестру в експерименталь-
ній групі, що проходила курс аутогенного трену-
вання, 42,2% студентів мали не сформованим 
цей симптом і у 57,8% він лише складався. Од-
нак у досліджуваних контрольної групи картина 
інша: у 9,8% він не сформувався, у 15,8% - він 
був таким, що складався, у 43,9% цей симптом 
склався і у 30,5% він находився в домінуючому 
стані. Іншими словами, у 74,4% студентів конт-
рольної групи наприкінці семестру спостерігало-
ся неадекватне емоційне реагування. 

Симптом емоційно-моральна дезорієн-
тація у студентів контрольної групи не виявився 

Таблиця 2. 
Дані по фазі “Резистенція” у представників експериментальної і  

контрольної груп студентів (в балах) 
Фаза “Резистенція” (на початку семестру) 

1 2 3 4 5 
№ п/п 

К Е К Е К Е К Е К Е 
1. 3- 4- 4- 5- 3- 7- 6- 5- 16- 21- 
2. 5- 5- 6- 3- 10± 9- 6- 8- 17- 25- 
3. 8- 8- 10± 9- 8- 13± 10± 11± 20± 24± 
4. 12± 7- 16± 9- 15± 12± 17+ 12± 43± 24± 
5. 10± 10± 13± 14± 13± 17+ 16+ 19+ 36± 43± 
6. 9- 11± 10± 10± 10± 12± 9- 9- 20± 33± 
7. 6- 9- 9- 8- 9- 3- 10± 4- 24- 24- 
8. 8- 3- 10± 11± 10± 9- 7- 7- 20± 19- 
9. 7- 3- 7- 8- 2- 2- 7- 2- 23- 15- 
10. 4- 2- 9- 10± 6- 1- 2- 4- 21- 10± 
№ п/п Фаза “Резистенція” наприкінці семестру 

1. 12± 7- 18+ 10± 9- 8- 14± 6- 26± 21- 
2. 8- 10± 22++ 10± 16+ 12± 16+ 10± 32+ 42+ 
3. 14± 10± 17+ 11± 12± 16+ 10± 14± 53+ 35+ 
4. 18+ 8- 23++ 8- 19± 14± 20++ 16+ 43++ 16- 
5. 26++ 12± 24++ 12± 25++ 19+ 21++ 18+ 96++ 38+ 
6. 19+ 6- 20+ 13± 18+ 6- 12± 12± 57+ 25± 
7. 24++ 10± 11± 10± 16+ 9- 17+ 9- 33+ 20± 
8. 18+ 9- 12± 11± 23++ 3- 10± 12± 23++ 23± 
9. 17+ 8- 16+ 9- 11± 4- 11± 6- 33+ 27- 
10. 8- 10± 17+ 9- 16+ 3- 12± 6- 33+ 18- 
М 16,4 9,0 18,0 10,3 16,5 9,4 14,3 10,0 42,9 26,5 
1-5 – симптоми фази; 1 – неадекватне вибіркове емоційне реагування; 2 – емоційно-моральна дез-
орієнтація; 3 - розширення сфери економії емоцій; 4 – редукція професійних обов’язків; М – сума-
рний показник для групи; К – контрольна група; Е – експериментальна група. 
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лише у 37,2% студентів. Таким, що складався він 
був у 45,7%, а таким, що склався у 17,1% дослі-
джуваних. У досліджуваних експериментальної 
групи дані наступні: цей симптом не склався у 
48,3% і лише складався у 51,7% 

Після проведення навчання і викорис-
тання в процесі занять прийомів аутогенного 
тренування у студентів експериментальної групи 
зміни були незначними: у 25,3% він не склався 
взагалі, а у 74,7 % він був на стадії формування. 
Студенти контрольної групи мали інші показни-
ки. Симптому, що не сформувався у них взагалі 
не було, на рівні симптому, що складався був у 
12,2% студентів, а як той, що склався він виявив-
ся у 37,8% і у 49,5% цей симптом домінував. 

Симптом розширення сфери економії 
емоцій на початку семестру у студентів як конт-
рольної, так і експериментальної групи не склав-
ся - відповідно 32,6% і 36,5%, а на рівні того, що 
складається був у 67,4% і 63,5%. Наприкінці се-
местру ситуація змінилася. В експериментальній 
групі у 35,2% він залишився не сформованим, у 
27,7% - був на стадії формування і у 37,1% він 
вже сформувався. Тобто, навіть після викорис-
тання прийомів аутогенного тренування більш 
ніж третина студентів “заощаджують” емоції, не 
можуть переживати такі емоційні стани як ра-
дість, здивування тощо. 

Що стосується досліджуваних контро-
льної групи, то в них лише у 5,5% цей симптом 
не склався, у 13,9% він був таким, що формуєть-
ся, у 51,9% - він сформувався, а у 29,1% виявляв-
ся в домінуючому вигляді. Іншими словами еко-
номія емоцій у цієї групи студентів виявилася на 
дуже високому рівні. 

Четвертий симптом цієї фази – редукція 
професійних зобов’язань навіть на початку семе-
стру у студентів обох груп в достатньому відсот-
ковому вираженні був сформований, що позити-
вним положенням не назвеш, так, як це виявля-
ється в не бажанні вчитися. Відносно кількісного 
вираження можна відмітити наступне: в контро-
льній групі у 41,1% він не сформувався, у 22,2% 
- був на стадії формування, а у 36,7% вже склав-
ся. Для досліджуваних експериментальної групи 
ці показники такі: не сформувався він у 48,1%, 
був таким, що складається – у 28,4% і таким, що 
склався у 23,5%. 

Наприкінці семестру в експерименталь-
ній групі залишилося 24,6% студентів, у яких 
четвертий симптом не склався, 44% досліджува-
них мали його на стадії формування і у 31,4% він 
повністю був сформований. Хоч  у досліджува-
них контрольної групи співвідношення наступні: 
цей симптом на стадії формування був у 48,3%, 
таким, що склався у 16,1% і домінував у 28,7%. 
Інакше кажучи, схилення себе до занять і вико-
ристання прийомів аутогенного тренування мо-
білізує студентів до здійснення своєї основної 
діяльності – до навчання. 

Що стосується сформованості всієї фази 
“резистенція” у досліджуваних обох груп на по-
чатку семестру то виявилося, що в контрольній 
групі вона не була сформована у 42%, знаходи-
лася на стадії формування – у 42,9%, сформува-
лася у 15,1%. У дослідній групі вона не сформу-
валася у 47,9% і була на стадії формування у 
52,1% студентів. 

Наприкінці семестру в контрольній групі 
досліджуваних вона була на стадії формування у 
18,4%, сформувалася повністю у 43,8% в домі-
нуючому положенні знаходилася у 37,8%. Для 
студентів експериментальної групи кількісні по-
казники інші: у 30,6% вона не сформувалася вза-
галі, у 54,7% - вона лише формувалася, а у 14,5% 
була сформована повністю. Так, і на рівні цієї 
фази синдрому емоційного вигорання зовсім чіт-
ко виявляється позитивна дія на психіку студен-
тів використання прийомів і методів аутогенного 
тренування. 

Третя фаза досліджуваного симптома – 
“виснаження” демонструвала ступінь надійності 
механізмів захисту особистості від психотрав-
муючих впливів оточуючого середовища. 

Проведений аналіз показав, що у студен-
тів обох груп на початку семестру перший симп-
том цієї фази “емоційний дефіцит” не склався 
або лише складався. Так, в контрольній групі він 
не склався у 42,4%, а складався – у 57,6% студе-
нтів. В експериментальній групі також у 31,8% 
він не склався, а у 68,2% - був таким, що склада-
ється. 

Наприкінці семестру емоційний дефіцит 
виявився навіть у студентів, що займалися ауто-
генним тренуванням. У 7,3% з них він не склав-
ся, у 54,5% - він був таким, що складається, а у 
38,2% сформувався. У той же час у студентів 
контрольної групи у 19,7% він був на стадії фор-
мування, у 36,3% вже сформувався, а у 44% до-
мінував. Таким чином, у досліджуваних контро-
льної групи цей симптом виявився у 80,3% проти 
18,2% у експериментальній групі. 

Симптом емоційна відстороненість на 
початку семестру був не сформований у 40,5% 
контрольної і у 53,8% експериментальної груп 
студентів. На стадії формування він був у 59,5% 
в контрольній групі і у 46,2% досліджуваних в 
експериментальній групі. Після використання 
методів аутогенного тренування наприкінці се-
местру у студентів експериментальної групи у 
14,2% він не сформувався, у 60,0% був на стадії 
формування, а у 25,8% повністю склався. 

Хоч показники досліджуваних контро-
льної групи інші: цей симптом був таким, що 
складається у 40,2%, сформованим повністю у 
25,8% і домінував у 34% студентів. Тобто, бли-
зько 60%, а точніше 59,8% досліджуваних конт-
рольної групи (проти 25,5% у експерименталь-
ній) прагнули виключати свої емоції у відповідь 
на стресогенні, психотравмуючі впливи. 
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Третій симптом цієї фази особистісна 
відстороненість на початку семестру був не сфо-
рмованим практично у всіх досліджуваних. У 
контрольній групі не сформованим він був у 
50,0% і таким, що формується у другої половини, 
тобто 50,0%. В експериментальній групі – у 
52,9% він не сформувався, а у 47,1% - був на 
стадії формування. 

Хоч наприкінці семестру відбулося на-
ступне: у студентів експериментальної групи цей 
симптом у 18,1% був таким, що не склався, у 
66,6% він лише складався, а у 15,2% сформував-
ся повністю. Однак у досліджуваних контрольної 
групи картина інша: у 4,9% він не сформувався, 
у 12,4% був на стадії формування, у 37,8% по-
вністю склався, а у 44,9% знаходився в доміную-
чому стані. Психосоматичні і психовегетативні 
порушення, які відносяться до четвертого симп-
тома останньої фази у досліджуваних студентів 
кількісно виглядали наступним чином.  

Так, на початку семестру в студентів ко-
нтрольної групи у 50,0% четвертий симптом 
психосоматичні і психовегетативні порушення 
не склався взагалі, у 29,5% був на стадії форму-
вання, а у 20,5 % склався. В експериментальній 
групі у 69,2% студентів він не склався, а у 30,8% 
сформувався. 

У той же час наприкінці семестру в екс-
периментальній групі він залишився не сформо-
ваним у 19,1% досліджуваних, на стадії форму-
вання був у 66,6%, а повністю сформувався він у 
14,3%. При цьому, якщо порівнювати ці дані з 
контрольною групою, то виявилося, що у студе-
нтів цієї групи цей симтом не склався у 9,7%, був 
таким, що складається – у 25,3%, сформованим 
повністю  - у 33,2%, а домінував у 31,8%. Таким 
чином, у 65% досліджуваних контрольної групи 
проти 14,3% в експериментальній спостерігалися 
психосоматичні порушення. 

Дані по фазі “виснаження” наступні: в 
контрольній групі на початку семестру вона не 
сформувалася майже в половини: на 51,8%. На 
стадії формування вона була у 48,2%. В експе-
риментальній групі не сформувалася вона у 
56,3% студентів, а формувалася у 43,7%. Напри-
кінці семестру в експериментальній групі у 
12,8% студентів ця фаза була не сформована, у 
65,2% лише формувалася, а у 22% була повністю 
сформованою. Для порівняння кількісні дані в 
контрольній групі наступні: не сформована фаза 
у 3,6%, така, що формується у 6,2%, сформована 
у 37,9% і знаходилася в стадії домінування у 
52,37%. 

Таблиця 3. 
Дані по фазі “Виснаження” у представників експериментальної і  

контрольної груп студентів (в балах) 
Фаза “Виснаження” (на початку семестру) 

1 2 3 4 5 
№ п/п 

К Е К Е К Е К Е К Е 
1. 1- 3- 4- 4- 6- 5- 7- 7- 18- 19- 
2. 3- 3- 4- 5- 3- 7- 3- 4- 14- 19- 
3. 7- 8- 7- 8- 9- 8- 6- 8- 29- 32- 
4. 14± 10± 13± 10± 14± 11± 16+ 11± 41± 42± 
5. 14± 12± 11± 14± 13± 10± 12± 13± 50± 39± 
6. 10± 13± 6- 9- 10± 11± 11± 9- 31± 24± 
7. 8- 10± 13± 7- 6- 8- 9- 7- 23- 22- 
8. 1- 2- 10± 12± 7- 5- 8- 8- 16- 15- 
9. 2- 1- 9- 7- 2- 1- 0- 9- 13- 18- 
10. 6- 4- 2- 2- 4- 2- 6- 2- 18- 10- 
М 6,6 6,6 7,9 7,8 7,4 6,8 7,8 7,8 25,3 24,0 
№ п/п Фаза “Виснаження” наприкінці семестру 

1. 16+ 11± 18+ 11± 16+ 10± 14± 13± 50+ 45± 
2. 16+ 12± 11± 10± 13± 12± 13± 10± 37± 44± 
3. 16+ 10± 14± 14± 19+ 10± 12± 10± 35+ 44± 
4. 42++ 16+ 36++ 16+ 23++ 13± 18+ 15+ 101+ 47+ 
5. 33± 15+ 30++ 15+ 29++ 11± 23++ 14± 82++ 30± 
6. 36++ 16+ 28± 14± 31++ 16+ 26++ 13± 93++ 32+ 
7. 20++ 11± 17+ 10± 17± 14± 17+ 10± 51+ 45± 
8. 11± 13± 12± 13± 18+ 10- 16+ 9- 24+ 26± 
9. 17+ 9- 15+ 9- 10± 6- 6- 7- 32+ 31- 
10. 16+ 10± 13± 8- 9- 3- 9- 4- 18- 15- 
М 22,3 12,3 19,4 12,0 18,5 10,5 15,4 10,5 53,3 35,9 
1-5 симптоми по фазі; 1 – емоційний дефіцит; 2 – емоційна відстороненість; 3 – особистісна від-
стороненість; 4 – психосоматичні і психовегетативні порушення; 5 – загальне по фазі; М – сумар-
ний показник для групи; К – контрольна група; Е – експериментальна група. 
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Підводячи підсумок по всьому синдрому 
емоційного вигорання, можна відмітити, що у 
більшої кількості студентів контрольної групи 
наприкінці семестру він сформувався. Це можна 
трактувати як виснаження емоційної сфери в 
результаті впливу на їхню психіку навчальної і 
спортивної діяльності, а також суспільних, сі-
мейних і особистісних факторів. Симптомами, 
що виявляються, наприкінці семестру стали 
“тривога і депресія”, “переживання психотрав-
муючих обставин”, “емоційно-моральна дезоріє-
нтація” і “емоційний дефіцит”. Найбільш сфор-
мованою фазою була фаза “виснаження”. 

Висновки:  
1. Використання прийомів і методів аутогенно-

го тренування студентами-спортсменами до-
зволило їм протистояти психотравмуючим 
факторам, внаслідок чого практично всі 
симптоми синдрому емоційного вигорання у 
них були менш сформованими. Психотрав-
муючі впливи навчально-спортивної діяль-
ності в меншому ступені торкалися їхньої 
емоційної сфери і вони мали менше психо-
соматичних і психовегетативних порушень, 
ніж ті особи, які не використовували ауто-
генне тренування. 

2. Студентам-спортсменам для підвищення 
свого психологічного захисту, бажано вико-
ристовувати прийоми і методи аутогенного 
тренування, які дають можливість оптимізу-
вати їхню навчально-спортивну діяльність, 
духовно збагатити та сприяти їхньому ста-
новленню як майбутніх учителів фізичної 
культури. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
впливу аутогенного тренування на здібність сту-
дентів-спортсменів протистояти психотравмую-
чим факторам. 
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Черкаський державний бізнес-коледж 

 
Анотація. У статті представлене обґрунтування застосування 
занять силової спрямованості в процесі фізичного виховання. 
Ключові слова: індивідуалізація, диференціація, вільний 
вибір виду рухової діяльності, фізичне виховання студентів, 
заняття силової спрямованості. 
Аннотация. Гунько П.Н. Активизация процесса физического 
воспитания студентов с помощью занятий силовой направ-
ленности. В статье представлено обоснование использования 
занятий силовой направленности  в процессе физического 
воспитания. 
Ключевые слова: индивидуализация, дифференциация, сво-
бодный выбор вида двигательной деятельности, физическое 
воспитание студентов, занятия силовой направленности. 
Annotation. Gunko P.M. Activation of the process of physical 
training of the students with the help of occupations of a force 
directedness. The article presents the ground for proof of the 
knowledge use of power trend in the physical education process.  
Key words: individualization, differentiation, free choice of mo-
tive activity type, physical education of students, lessons of power 
trend. 
 

Вступ.  
Під час навчання у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ) формується особистість майбут-
нього спеціаліста. При цьому велику роль у ком-
плексній системі начально-виховного процесу 
відіграє фізичне виховання. Однією із основних 
ідей фізкультурного виховання у студентські 
роки є спрямованість фізичного виховання моло-
дої людини на зміцнення здоров’я, підвищення 
стану фізичного розвитку, рівня фізичної підго-
товленості та збереження творчого довголіття. 
На жаль, ця ідея не досить ефективно реалізуєть-
ся на практиці, адже рівень фізичної підготовле-
ності та здоров’я молодого покоління, зокрема 
студентської молоді катастрофічно погіршується 
з року в рік. 

Дані багатьох досліджень, досвід власної 
практичної діяльності свідчать про те, що існую-
чі методи організації фізичного виховання не 
можуть у повній мірі забезпечити якісне фізичне 
виховання сучасної молоді [1; 5; 14; 19]. Немож-
ливість вільного вибору виду рухової діяльності 
знижує зацікавленість студентів до фізичного 
виховання і виявляється у „відбуванні” навчаль-
них занять із цього предмету    [6; 15]. Більше 
того, примусовість щодо відвідувань занять при-
зводить до небажання студентами виконувати ні 
поради, ні вимоги педагога [7]. Ці чинники зни-
жують ефективність фізкультурних занять,  адже 
відомо, що тільки за умови, коли людина займа-
ється фізичними вправами добровільно  і з ура-
хуванням її індивідуальних інтересів, можливо 
досягти найбільшого  ефекту від занять  фізич-
ним вихованням [14; 20]. 

Не дивлячись на те, що у процесі теоре-
тичної та методичної підготовки у студентів фо-
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рмуються валеологічні знання, уміння, навички, 
які, в тій чи іншій мірі, використовуються ними у 
повсякденному житті [10], на сьогоднішній день, 
навчальна програма для ВНЗ передбачає для те-
оретичної підготовки всього 4 години на рік [24, 
с. 178]. У реальних умовах проведення фізкуль-
турних занять теоретичної підготовки майже не 
існує. 

Установлено, що кількість студентів, 
віднесених до підготовчих та спеціальних меди-
чних груп, постійно зростає. Відповідно спосте-
рігається зменшення кількості студентів, які вхо-
дять до основної групи  [5, с. 3; 16]. Це вказує на 
те, що традиційне фізичне виховання у ВНЗ не 
сприяє ефективному розв’язанню проблеми зме-
ншення дефіциту рухової активності студентів, 
що є однією з причин різних відхилень у стані 
здоров’я [8].  

У рамках обов’язкової, суворо регламен-
тованої програми, як стверджують автори [14; 
20], немає реальної можливості реалізувати най-
важливіші дидактичні принципи системи фізич-
ного виховання – забезпечення диференційова-
ного й індивідуального підходу до студентів. 

До суттєвих недоліків змісту фізичного 
виховання сучасної молоді відносять консерва-
тизм, унітарність і відверту деперсоналізацію 
(нездатність людини до особистого самоствер-
дження у відносинах з іншими людьми)       [24, 
с. 167]. 

Викладені факти свідчать про те, що ме-
тодика організацій та проведення занять у ВНЗ 
потребує подальшого вдосконалення, розробки і 
наукового  обґрунтування нових шляхів підви-
щення якості викладання предмету „Фізичне ви-
ховання”.  

Робота виконана відповідно до плану 
НДР Черкаського державного бізнес-коледжу. 

Формулювання цілей роботи.  
Метою дослідження є обґрунтування 

доцільності застосування занять силової спрямо-
ваності в процесі фізичного виховання. 

На підґрунті літературних джерел визна-
чити доцільність застосування вправ силової 
спрямованості в процесі фізичного виховання з 
урахуванням сучасних концептуальних поло-
жень. 

Методи дослідження: аналіз та узагаль-
нення літератури. 

Результати досліджень.  
У багатьох ВНЗ нашої країни останнім 

часом дуже популярними є заняття з фізичного 
виховання, в яких використовуються силові 
вправи. Такі заняття сприяють зміцненню здо-
ров’я, виправленню і лікуванню багатьох уро-
джених і набутих дефектів будови тіла та розви-
тку фізичних якостей [1; 22; 26]. На противагу 
деяким скептикам щодо не доцільності застосу-
вання занять силової спрямованості у навчаль-
ному процесі фізичного виховання існує думка 

[2; 18, с. 6; 23, с. 200], що раціональне поєднання 
занять силовими вправами зі стретчингом, аеро-
бними навантаженнями та застосування поточно-
інтервального методу колового тренування знач-
но покращить гнучкість та витривалість. Більше 
того, таке поєднання сприятиме покращенню 
обміну речовин у м’язах, зниженню втоми нер-
вової системи та запобіганню перевтоми і пере-
тренування,  що в свою чергу активує ріст 
м’язових об’ємів та сили м’язів [ 4, с. 114; 17, с. 
108]. 

Як відомо, розвиток абсолютної сили 
призводить до збільшення м’язових об’ємів. Це 
загальнобіологічна закономірність – організми із 
більшими м’язовими об’ємами мають більшу 
силу. Залежність сили від ваги тіла людини по-
яснюється тим, що сила ізольованого м’яза дорі-
внює квадрату його поперечного розрізу. Тобто 
при збільшенні рівня силових якостей збільшу-
ються м’язові об’єми [23, с. 197]. Ця закономір-
ність дає можливість значно покращити будову 
тіла людини, що є дуже вагомим позитивним 
чинником у стимулюванні студентів до занять 
фізичними вправами [3; 9; 22]. Більше того, в 
майбутній трудовій діяльності це матиме велике 
значення, тому що відмінний зовнішній вигляд є 
візитною карткою працівників у різних сферах 
економіки [11]. 

Переважна більшість людей, особливо 
жіночої статі, з гарною статурою пов’язують 
можливість бути привабливими, звертати на себе 
увагу, стильно та модно одягатися, досягати ус-
піху у професійній кар’єрі та т. ін. Все це сприяє 
формуванню позитивного настрою, впевненості 
у собі та покращує спілкування. І навпаки, у лю-
дей, що мають проблеми із статурою, досить ча-
сто виникають на цьому підґрунті різні комплек-
си, які стають на заваді в подальшому трудовому 
житті [9]. 

Результати щорічного державного тесту-
вання фізичної підготовленості населення Украї-
ни вказують на те, що фізична підготовленість 
студентської молоді має досить низький рівень, 
причому з кожним роком він має тенденцію до 
зниження. Особливо низькі показники тестуван-
ня мають види випробувань, які характеризують 
рівень розвитку силових якостей [21]. Застосу-
вання силових вправ у навчальному процесі ВНЗ 
дасть можливість значно покращити показники 
сили, і цим самим, за допомогою „переносу” фі-
зичних якостей підвищити рівень інших рухових 
якостей [23, с. 190-191]. 

Відомо, що якщо тривалий час застосо-
вувати одні і ті ж вправи, то організм до них ада-
птується і тренованість буде збільшуватись не-
відповідно до рівня навантажень або навіть вза-
галі не буде збільшуватись [25, с. 119]. Для по-
долання цього негативного явища необхідні нові 
ефективні засоби. Такими засобами можуть ста-
ти вправи на силових тренажерах [23, с. 203]. 
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Сучасні тренажерні пристрої дають можливість 
більш чітко дозувати навантаження як для окре-
мих груп м’язів, так і для загальної дії (на декі-
лька м’язових груп одночасно). Можливість ви-
бірково зосереджуватись на розвитку сили окре-
мих м’язових груп (наприклад, на тих, які від-
стають) і, відповідно, виду силових якостей, до-
зволяють значно покращити ефективність сило-
вої підготовки. Широке диференціювання наван-
таження на тренажерах дозволяє враховувати 
індивідуальні особливості людини залежно від її 
статі, віку та рівня фізичної підготовленості. Ця 
особливість дає можливість реалізувати в навча-
льному процесі основні дидактичні принципи – 
диференціацію та індивідуалізацію.  

Більш того, вправи силового напрямку 
можуть використовуватися в оздоровчих цілях із 
студентами, які мають відхилення у стані здо-
ров’я та низьку фізичну підготовленість [1; 12; 
26]. 

Багато показників здоров’я залежать від 
пропорцій тіла людини, і навпаки, пропорції і 
розміри тіла залежать від розвитку всіх органів і 
систем. Тому потрібно пам’ятати, що турбота 
про форму, розмір і пропорцію тіла – це не тіль-
ки данина моді, красі з її відповідними естетич-
ними вимогами, це перш за все турбота про здо-
ров’я власного організму [13, с. 9]. 

Висновки. 
Виходячи з вищевикладеного, заняття з 

фізичного виховання, в яких використовуються 
силові вправи, дають можливість впровадити в 
практику сучасні концептуальні положення, які 
ефективно вплинуть на фізичний розвиток, спри-
ятимуть підвищенню зростання фізичної підго-
товленості та здоров’я студентської молоді. 

Перспективи подальшого дослідження 
проблеми вбачаємо в пошуку нових ефективних 
форм та методів проведення занять, які дадуть 
можливість підвищити ефективність процесу 
фізичного виховання. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ ФОРМУВАННЯ ПРО-
ФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Данилко М.Т. 
Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-

ний університет імені Григорія Сковороди 
 

Анотація. У статті дається характеристика основним формам 
виховання, які характеризують відносини керівництва й під-
порядкування, розміщення сил, планування й організацію 
виховної роботи, а також їх важливість на формування про-
фесійної готовності. 
Ключові слова: вчитель, формування, професійна готовність, 
виховна робота. 
Аннотация. Данилко Н.Т. Основные формы формирования 
профессиональной готовности будущего учителя к воспита-
тельной работе. В статье дается характеристика основным 
формам воспитания, которые характеризуют отношения 
руководства и подчинения, размещение сил, планирование и 
организацию воспитательной работы, а также их важность на 
формирование профессиональной готовности. 
Ключевые слова: учитель, формирование, профессиональная 
готовность, воспитательная работа. 
Annotation. Danylko M.T. Basic forms of forming of professional 
readiness of future teacher to educate work. In the article the 
description is given to the basic forms of education, which char-
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Вступ 
Форма організації виховання – це спосіб 

організації виховного процесу, що відбиває вну-
трішній зв'язок його елементів і взаємини вихо-
вателів і вихованців. Складний процес виховання 
здійснюється в різноманітних формах. Вони рух-
ливі й динамічні, вибір їх багато в чому залежить 
від змісту виховної роботи, підготовленості сту-
дентів, умінь вихователів й умов, у яких протікає 
виховання. Від сформованих відносин і позиції 
між вихователями й вихованцями багато в чому 
залежать форми виховання, які характеризують 
відносини керівництва й підпорядкування, роз-
міщення сил, планування й організацію виховної 
роботи [1, 2, 3, 6]. 

Комплексний підхід до підвищення якіс-
ного рівня професійної підготовки вимагає розу-
много, педагогічно осмисленого сполучення ма-
сових, групових й індивідуальних форм органі-
зації виховної діяльності. Неодмінною умовою 
успішності цього процесу є опора на зміст ком-
плексної програми по фізичному вихованню 
школярів, що забезпечує системне рішення осві-
тніх і методичних завдань. Освоєння майбутніми 

вчителями матеріалу шкільної програми по фізи-
чному вихованню формує в них позитивне від-
ношення до фізичної культури й потребу в вихо-
ванні такого відношення у своїх майбутніх учнів. 
У процесі оволодіння професійними вміннями й 
навичками вони опановують прийомами цілесп-
рямованого гармонійного розвитку школярів [4, 
5]. 

Ефективність процесу формування про-
фесійної готовності майбутнього вчителя до сво-
єї діяльності засобами фізичної культури досяга-
ється послідовною організацією його на основі 
наступності, послідовності, системності й систе-
матичності навчання, заснованого на інтеграції 
предмета фізичного виховання із соціально-
гуманітарними, психолого-педагогічними, меди-
ко-біологічними, спеціальними й загальноосвіт-
німи дисциплінами [5]. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія Ско-
вороди. 

Формулювання цілей роботи. 
Велика увага в професійній підготовці 

майбутнього вчителя до виховної роботи засоба-
ми фізичної культури повинна бути приділена 
формуванню професійної спрямованості його 
особистості. 

Процес професійного становлення осо-
бистості майбутнього вчителя зв’язаний у першу 
чергу з роз’ясненням йому високої відповідаль-
ності, значимості й соціального престижу педа-
гогічної професії. Особливо необхідні перекона-
ність в оволодінні професією, упевненість у її 
перспективі, у творчому характері й багатогран-
ності праці вчителя. 

Результати дослідження. 
Основний шлях формування майбутньо-

го вчителя – всебічна активізація професійної 
самоосвіти й самовиховання. Самоосвіта є допо-
внення до форм загальної й професійної освіти, 
навички якої формуються під впливом свідомого 
засвоєння загальноприйнятих прийомів і правил 
самоосвіти. Основними мотивами самовихован-
ня є професійні ідеали, інтереси, усвідомлення 
значимості розвитку особистісних якостей. Бе-
ручи участь у діяльності, яка виробляє необхідні 
педагогові якості, студент формує себе як профе-
сійна особистість. 

Величезну роль у зміцненні професійних 
навичок майбутніх педагогів грає їхня участь у 
наукових кружках, оволодіння студентами нави-
чками організаторської практики, участь у нау-
ково-дослідній роботі, у роботі школи молодого 
лектора й факультету суспільних професій [1]. 

Практика показує, що в процесі підгото-
вки майбутніх учителів до виховної діяльності 
необхідно особлива увага приділяти формуван-
ню в них позитивних мотивацій відносно фізку-
льтурно-спортивної діяльності із професійною 
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спрямованістю. Тут величезне значення має пе-
реконаність майбутніх учителів у значній ролі 
занять фізичною культурою для зміцнення здо-
ров’я, оптимізації фізичного розвитку й підгото-
вленості, а також підвищення працездатності. 
Цьому сприяють уміле проведення масових фіз-
культурно-спортивних заходів, агітація й пропа-
ганда фізичної культури й спорту у ВНЗ. Нема-
ловажним фактором у професійній підготовці 
майбутнього вчителя є виховання в нього пози-
тивного відношення й потреби в регулярних за-
няттях фізичною культурою. 

У процесі формування професійної гото-
вності студентів до виховної роботи, засвоєння 
ними нових знань, умінь у практичній діяльності 
й удосконалювання навичок буде здійснено тіль-
ки при засвоєнні повного обсягу теоретичних і 
практичних знань та уміння використовувати їх у 
практичній роботі. 

У процесі професійної підготовки май-
бутнього вчителя теоретичні курси по форму-
ванню педагогічних знань, умінь і навичок вико-
ристання засобів фізичної культури у виховній 
роботі з дітьми повинні бути націлені на форму-
вання: усвідомлення важливості цінності перед 
суспільством завдань всебічного гармонійного 
розвитку учнів й у зв’язку із цим прагнення в 
повному обсязі використати засоби фізичної 
культури у виховній діяльності; стійкої переко-
наності в необхідності використання засобів фі-
зичної культури для розвитку особистісних якос-
тей молодого покоління й на основі цього ство-
рення суспільно ціннісних мотивів і потреб ово-
лодіння обсягом знань в області фізичної куль-
тури; комплексу знань, що розкривають законо-
мірності виховного процесу з дітьми засобами 
фізичної культури; системи знань, що розкрива-
ють основний зміст масових оздоровчо-
фізкультурних і спортивних заходів у режимі дня 
школи, позакласної й позашкільної роботи. 

У зміст теоретичних курсів з фізичного 
виховання повинні враховуватися завдання ви-
ховної роботи педагогів з дітьми. При цьому ва-
жливо здійснювати міжпредметні зв’язки й логі-
чну послідовність у повідомленні матеріалу із 
соціально-гуманітарних, психолого-
педагогічних, медико-біологічних, спеціальних і 
загальноосвітніх дисциплінах. Теоретичні курси 
по вищезгаданих предметах повинні сприяти 
тісному зв’язку проблем всебічного розвитку 
особистості, формування її вмінь і потреб, про-
яву й розвитку здатностей людини із проблемами 
виховання фізично досконалої, соціально актив-
ної особистості. 

У теоретичних курсах необхідно в пов-
ному обсязі розкрити роль фізичної культури у 
формуванні загальної культури особистості вчи-
телі, в організації здорового способу життя, роз-
крити методику формування особистості школя-
рів у процесі фізичного виховання, виділити ме-

тодичне рішення питань організації й здійснення 
фізичного виховання школярів. Особливу увагу 
варто приділити оволодінню практикою діагнос-
тики особистості школяра й колективу дітей, 
чітко роз’яснити майбутнім педагогам гігієнічні 
вимоги до умов праці й відпочинку учнів. 

Розглядаючи фізичне виховання як сус-
пільне явище, необхідно більш докладно розкри-
ти його роль у гармонійному вихованні молодого 
покоління, у системі вищої освіти. Здійснення 
міждисциплінарних зв'язків у професійній підго-
товці майбутнього вчителя вимагає енергійних 
дій викладачів всіх кафедр по уточненню й узго-
дженню в часі й по змісту тих проблем, які ви-
значають процес професійної спрямованості тео-
ретичних курсів. 

Практичні заняття по фізичній культурі 
мають на меті навчити студентів необхідним у 
виховній діяльності методичним умінням і нави-
чкам по фізичному вихованню школярів, а також 
здійснюють виховання й удосконалювання осо-
бистості майбутнього вчителя. Процес занять 
повинен бути спрямований на всіляке стимулю-
вання активності й самодіяльності студентів, на 
оволодіння ними методичними вміннями й нави-
чками навчання фізичним вправам і видам спор-
ту як вищих закладів, так і шкільної програм, 
використання засобів фізичної культури у вихо-
вній діяльності з дітьми, розвиток у повному об-
сязі ініціативи й цілеспрямованості в процесі 
практичної діяльності й самостійних занять фі-
зичними вправами. 

Зміст кожного практичного заняття по 
фізичному вихованню повинен забезпечити по-
ряд з вихованням фізичних якостей і зміцненням 
здоров’я прогресуючий характер оволодіння 
майбутніми вчителями методичними вміннями й 
навичками виховної роботи засобами фізичної 
культури. 

При навчанні майбутніх учителів педа-
гогічним умінням виховної роботи в процесі фіз-
культурно-спортивної діяльності необхідно за-
безпечити на основі обліку рівня їхньої фізичної 
підготовленості доступність, систематичність і 
послідовність освоєння пропонованих їм за-
вдань. З метою успішної організації професійної 
підготовки майбутніх учителів необхідно ці 
вміння об'єднати по групах, ґрунтуючись на по-
слідовності зростання труднощів їхнього засво-
єння. Уміння керувати групою (класом). Ця гру-
па вмінь сприяє розвитку й удосконалюванню 
організаторських здібностей у виховній роботі. 

Уміння із організації й проведенню ком-
плексів вправ (гімнастика до занять, фізкультур-
ні паузи й т.ін.) становлять одну з основних ви-
ховних завдань діяльності вчителя. Застосування 
їх у навчально-виховному процесі дисциплінує 
учнів, забезпечує відповідні гігієнічні умови для 
плідної виховної діяльності, сприяє розвитку в 
майбутніх педагогів методичних навичок, умінь 
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спостерігати, аналізувати й узагальнювати ре-
зультати спостережень, сприяє прогресуванню 
організаторських і комунікативних навичок. 

Уміння організовувати й проводити рух-
ливі ігри з учнями допоможуть майбутньому 
вчителеві широко використати ці засоби фізич-
ного виховання у формуванні постави й підви-
щенні функціональних можливостей організму 
дітей. Рухливі ігри розвивають у дітей уміння 
аналізувати, зіставляти, узагальнювати й робити 
відповідні висновки, сприяючи тим самим їх-
ньому розумовому розвитку. Гра створює умови 
для цілеспрямованого виховання рухових і мора-
льних якостей особистості при керівної ролі пе-
дагога. Ці умови є цінним засобом виховання 
учнів у колективі й через колектив і забезпечу-
ють єдність рішення оздоровчих, освітніх і вихо-
вних завдань. 

Уміння організовувати й проводити 
спортивні змагання є важливим компонентом 
професійної підготовки майбутніх учителів. На-
вчання методиці організації й проведення суд-
дівства змагань сприяє активній участі студентів 
в обслуговуванні масових оздоровчо-виховних 
заходів як у ВНЗ, так й у школі. Маючи необхід-
ні знання й навички після педагогічної практики, 
студенти самостійно проводять шкільні змаган-
ня, конкурси й інші заходи, передбачені планами 
позакласної виховної роботи, що сприяє усвідо-
мленню повною мірою сутності виховної діяль-
ності вчителя в школі. 

Уміння організовувати й проводити ту-
ристські походи допоможуть майбутнім учите-
лям використати ці заходи з метою формування 
згуртованого колективу, виховання характеру 
учнів, поліпшення здоров’я й тим самим рішен-
ню завдання виховання школярів. 

Уміння по навчанню фізичним вправам 
й аналізу їхніх виховних впливів. Тому що вчи-
телеві необхідно освоїти принципові основи 
впливу фізичних вправ на особистість учня, всі 
практичні заняття студентів повинні носити на-
вчальний характер, де їм повідомляються основи 
методики навчання руховим діям і проводиться 
аналіз комплексу вправ, використовуваних при 
навчанні й вихованні, особливості рішення педа-
гогічних завдань у процесі практичних занять. 
При аналізі проведених заходів засобами фізич-
ної культури увага повинна бути акцентована на 
рішенні освітніх, виховних й оздоровчих завдань 
у взаємозв'язку. 

Рішення питання професійної підготовки 
майбутнього вчителя до виховної роботи засоба-
ми фізичної культури в умовах безперервної пе-
дагогічної практики відіграє провідну роль у під-
готовці вчителя. Практика є тією ланкою, що 
встановлює зв’язок між навчанням і самостійною 
виховною роботою студентів. 

У процесі педагогічної практики здійс-
нюється закріплення, поглиблення й збагачення 

соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних 
і спеціальних знань, необхідних для виховної 
роботи, формується вміння застосовувати засоби 
фізичної культури в рішенні поставлених педаго-
гічних завдань, удосконалюються педагогічні 
знання, уміння й навички в майбутніх учителів, 
їх професійно значимі якості, виховується жва-
вий інтерес до професії вчителя, постійна потре-
ба в педагогічній самоосвіті, виробляється твор-
чий підхід до своєї діяльності. 

Педагогічна практика у літніх оздоров-
чих закладах майбутніх учителів забезпечує єд-
ність колективних, групових й індивідуальних 
форм виховної роботи (навчання активу, поста-
новка колективних завдань і залучення учнів в 
оздоровчо-виховну діяльність, організація круж-
ків по інтересах і т.п.) і, крім цього, створює не-
обхідні умови студентам для аналізу власної ви-
ховної діяльності, а також досвіду кращих вожа-
тих і вихователів. 

Навчально-виховна практика забезпечує 
подальший розвиток й удосконалювання основ 
загальнопедагогічних умінь і навичок майбутніх 
учителів, які в процесі практики поглиблюють 
свої знання, опановують прийомами творчого 
підходу до виховної діяльності. У цей період 
студенти повинні чітко усвідомити значення фі-
зичного виховання в цілісному виховному про-
цесі на основі проведення виховної роботи з уч-
нями засобами фізичної культури, участі в про-
веденні масових фізкультурно-оздоровчих захо-
дів, що робить свій позитивний вплив на станов-
лення молодого фахівця. 

Величезне значення у формуванні про-
фесійної майстерності майбутнього вчителя має 
рівень організації його діяльності у позанавчаль-
ний час. Широка оздоровчо-спортивна й виховна 
робота майбутніх педагогів у позанавчальний час 
сприяє поглибленню змісту й підвищенню якості 
їхньої професійної підготовки. Ця діяльність, 
заснована на самодіяльності й добровільності 
майбутніх педагогів, сприяє розвитку їхньої іні-
ціативи і активності й у чималому ступені всебі-
чному розвитку їхньої особистості. Основні фо-
рми позанавчальної діяльності: самостійні занят-
тя фізичними вправами, масові оздоровчі, фізку-
льтурні й спортивні заходи, культурно-масові, 
соціально-гуманітарні, суспільно-педагогічні й 
пропагандистсько-агітаційні – тотожні майбут-
ньої професійної діяльності вчителя-вихователя. 
Участь у вищезгаданих заходах формує необхід-
ні компоненти майбутньої професійної діяльнос-
ті. 

Практика роботи відділень організаторів 
масової фізкультурно-оздоровчої й спортивної 
роботи на факультетах суспільних професій 
(ФСП) в минулому свідчила, що випускники, які 
одержували тоді суспільну спеціальність „орга-
нізатор масової фізкультурно-оздоровчої робо-
ти”, могли професійно проводити позакласну й 
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позашкільну виховну роботу в процесі фізичного 
виховання дітей [1]. Тому слід повернутися до 
реабілітації цієї форми та знайти можливість не 
тільки її відновити але ще й вдосконалити. 

Навчання на ФСП розвиває в студентів 
педагогічні й моральні якості, розширює й по-
глиблює знання й підвищує практичну готов-
ність до роботи з фізичного виховання учнівської 
молоді, озброює студентів методичними основа-
ми виховної роботи із учнями засобами фізичної 
культури. 

Студенти, що навчалися на ФСП, готові 
активно виконувати роль суспільного тренера в 
певному виді спорту, в організації й проведенні 
заходів активного відпочинку дітей, масових 
оздоровчих, спортивних, виховних і культурно-
масових заходів. 

Слід згадати і таку форму, яка сьогодні 
повинна стати життєдайною, як школа молодого 
лектора (ШМЛ), як і відділення ФСП, відіграє 
вагому роль у підготовці студентів до агітаційно-
пропагандистської роботи з населенням [1]. У 
процесі навчання в ШМЛ слухачі вивчають спе-
цифіку пропаганди фізкультурних знань, розгля-
дають роль і значення занять фізичною культу-
рою й спортом у сучасному суспільстві, завдання 
пропаганди знань в області фізичної культури й 
у той же час беруть активну участь у пропаганді 
фізкультурних знань серед учнів і населення. 

Формуванню й удосконалюванню педа-
гогічних умінь і навичок використання засобів 
фізичної культури у виховній роботі з дітьми 
помітно сприяє участь студентів у діяльності 
студентського спортивного клубу, профспілкової 
й молодіжної організацій. Високий рівень орга-
нізаторської й методичної роботи в цих студент-
ських організаціях сприяє підвищенню фізкуль-
турної активності студентів, вихованню в них 
необхідних професійних умінь. 

Ефективною формою підвищення якості 
професійної підготовки вчителів, що вміють тво-
рчо застосовувати в практичній діяльності нау-
кові досягнення в області фізичної культури, є 
науково-дослідна робота студента (НДРС) май-
бутніх учителів. 

У рамках НДРС – студенти аналізують 
взаємозв’язок фізичного виховання з іншими 
напрямками гуманістичного виховання, а також 
власні досягнення в області фізичного виховання 
в процесі навчання, проводять дослідницькі ро-
боти, пов’язані із проблемами фізичного вихо-
вання школярів. 

Гарною основою виховання громадсько-
го працівника й організатора в умовах педагогіч-
ного ВНЗ є трудова діяльність студентів у студе-
нтських будівельних загонах (СБЗ). Праця в СБЗ 
– один з основних прийомів розвитку розумових 
і фізичних здатностей і високих моральних якос-
тей майбутніх учителів. 

Проведення зі студентами в умовах тим-
часового побуту фізкультурно-оздоровчих захо-
дів на самодіяльному основі в сполученні із тру-
довою діяльністю дозволяє цілеспрямовано фор-
мувати в них відповідальне відношення до вико-
ристання фізичної культури в побуті. У той же 
час уміле сполучення праці й відпочинку, регу-
лярні заняття фізичною культурою й спортом 
допомагають майбутнім учителям виконувати 
високі фізичні навантаження. 

Широкий комплекс засобів фізичного 
виховання, чіткий режим дня, природні фактори 
природи, різноманітні форми занять фізичними 
вправами в умовах оздоровчо-спортивного ком-
плексу дозволяють ефективно здійснювати оздо-
ровчу й виховну роботу зі студентами під час 
канікул. 

Суспільно корисна справа студентів у 
процесі проведення різних спортивних змагань, 
конкурсів, оздоровчо-масових заходів з відпочи-
ваючими сприяє формуванню в майбутніх учи-
телів найбільш важливих умінь педагога, необ-
хідних у виховній діяльності. Творча робота в 
оздоровчо-спортивному комплексі сприяє поси-
ленню теоретичної, методичної й практичної 
підготовленості студентів до їх майбутньої педа-
гогічної діяльності. 

Висновки. 
Сучасна система підготовки фахівців фі-

зичного виховання в умовах вищих навчальних 
закладів освіти повинна передбачати вивчення 
комплексу психолого-педагогічних дисциплін та 
перехід на процес постійної модифікації норма-
тивної програми з урахуванням особливостей 
окремої дитини або групи дітей, умов та тради-
цій її виконання. 

Проблема вдосконалювання освіти тісно 
зв’язана з культурою суспільства й особистості. 
Велике значення має формування особистості 
майбутнього фахівця з фізичного виховання, то-
му що соціальна значущість педагогічної роботи 
ставить до особистості вчителя особливі вимоги. 
В узагальненому вигляді необхідні для фахівця з 
фізичного виховання якості можна подати таки-
ми блоками: професійні – глибокі знання у галузі 
своєї професії, педагогіки, психології, методів і 
засобів навчання; особистісні – інтерес до фізич-
ної культури, цілеспрямованість, наполегливість, 
тактовність; моральні – чесність, доброзичли-
вість, вимогливість, справедливість, відповідаль-
ність. У зв’язку з цим останнім часом проводять-
ся комплексні дисертаційні дослідження, де роз-
глядаються умови, засоби, принципи, і шляхи 
формування професійно-педагогічної спрямова-
ності особистості майбутнього вчителя фізичної 
культури. 

Впровадження у навчальний процес су-
часних педагогічних технологій, технічних засо-
бів навчання та комп’ютерної техніки для підго-
товки вчителів фізичної культури повинно забез-
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печувати майбутніх фахівців і передбачати ово-
лодіння новітніми інформаційними технологія-
ми, практичними навичками роботи на персона-
льних комп’ютерах та вміннями використовува-
ти цей інструмент у своїй майбутній професії. 

Удосконалення системи педагогічного 
контролю навчального процесу підготовки вчи-
телів фізичної культури у вищому закладі освіти 
є складовою частиною навчального процесу, за-
собом налагодження прямого і зворотного 
зв’язку викладача і студента. Вибір форм конт-
ролю залежить від мети, змісту, методів, часу й 
місця занять. Великого поширення в останній час 
набула кредитно-модульна система контролю. 

Подальші наші дослідження будуть 
спрямовані на вивчення і аналіз методів форму-
вання професійної готовності майбутнього вчи-
теля до виховної роботи засобами фізичної куль-
тури. 
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ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ  

З 7 ДО 17 РОКІВ 
Єдинак Г.А. 

Кам’янець-Подільський державний університет 
 
Анотація. На віковому етапі від 7 до 17 років в одних і тих 
самих дітей з церебральним паралічем вивчались зміни інте-
лектуального розвитку. Проведений після експерименту 
аналіз результатів дозволив встановити загальні закономір-
ності та особливості цього процесу в учнів з різними форма-
ми церебрального паралічу. 
Ключові слова: інтелектуальний розвиток, діти шкільного 
віку, церебральний параліч, вікова динаміка. 
Аннотация. Единак Г.А. Динамика общего интеллекта у де-
тей с церебральным параличом с 7 до 17 лет. На возрастном 
этапе от 7 до 17 лет у одних и тех же детей с церебральным 
параличом изучались изменения в интеллектуальном разви-
тии. Проведенный после эксперимента анализ результатов 
позволил установить общие закономерности и особенности 
этого процесса у учащихся с разными формами церебрально-
го паралича. 
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, дети школьно-
го возраста, церебральный паралич, возрастная динамика. 

Annotation. Yedinak G. The dynamics of general intellect of 
children with cerebral palsy aged 7-17. The changes in intellec-
tual development of children with cerebral palsy aged 7-17 have 
been investigated. The analysis of the result carried out after the 
experiment gave the possibility to establish general tendencies 
and peculiarities of this process among pupils with various forms 
of cerebra palsy.  The age dynamics of morphofunctional data of 
the girls with cerebral palsy and physically fit ones aged 7-17 has 
been investigated. The comparative analysis carried out after the 
experiment gave the possibility to establish common for both 
categories general tendencies and group peculiarities of age varie-
ties in data which have been studied.       
Key words:  intellectual development, schoolchildren, cerebral 
palsy,  age dynamics.    
       

Вступ 
Одне з провідних місць у сучасній сис-

темі фізичного виховання належить фізкультур-
ній освіті. На етапі шкільного віку її значення 
полягає в створенні умов для «…вивчення особ-
ливостей власного організму та його фізичного 
розвитку; основ здорового способу життя, особ-
ливостей і засобів фізичної культури як основно-
го способу фізичного самовдосконалення; набут-
тя навичок щодо систематичного заняття фізич-
ною культурою, відновлення і корекції власного 
здоров’я, уміння організації активного і безпеч-
ного дозвілля та відпочинку, навичок надання 
першої допомоги;… ознайомлення учнів із заса-
дами соціальної адаптації, підготовку їх до доро-
слого життя та професійного самовизначення; 
способи формування і виявлення у них духовно-
го здоров’я; збереження життя і здоров’я учнів, 
формування стійких мотиваційних установок і 
застосування набутих знань стосовно здорового 
способу життя; підготовку до захисту Вітчизни 
та вибору професії» [2, С.54-55].  

Окремі фахівці [3, 4, 11] зазначають, що 
фізкультурна освіта повинна стати обов’язковою 
складовою фізичного виховання учнів з різними 
видами функціональних обмежень. Така думка 
ґрунтується на факті, що фізична культура як 
навчальний предмет сприяє психічному (в тому 
числі інтелектуальному) розвитку, розширенню 
словникового запасу, покращенню процесів мис-
лення дитини тощо. Разом з тим, А.А.Дмітрієв 
[3, С.8] наголошує, – сьогодні «…теоретична 
частина предмету «Фізична культура» поки що 
тільки декларується програмою. Насправді, учні 
мають дуже низький рівень теоретичних знань, 
що стримує розвиток важливих психічних функ-
цій (мовлення, пам’яті, мислення) дитини (при 
цьому забувається принципова теза 
Л.С.Виготського про пріоритет розвитку вищих 
психічних функцій)».    

Важливою умовою успішного вирішен-
ня завдань, пов’язаних з пізнавальною діяльніс-
тю школярів з церебральним паралічем у галузі 
«Здоров’я і фізична культура», є врахування ві-
кових особливостей їх психічного розвитку [12] 
і, в першу чергу, інтелекту. Аналіз літературних 
джерел виявив: загальні закономірності розвитку 
нормальної та аномальної дитини однакові, від-



 21 

різняються лише особливості його перебігу, які 
залежать, переважно, від виду функціональних 
обмежень [1]; за станом інтелекту діти з цереб-
ральним паралічем різнорідні – від нормального 
(близького до нормального) розвитку до розумо-
вої відсталості [6]; існування певних особливос-
тей пізнавальної діяльності школярів з різними 
форми церебрального паралічу, класифіковани-
ми за К.А.Семеновою [10]; сприятливу динаміку 
розумового розвитку дітей з церебральним пара-
лічем за  відсутності розумової відсталості [7]; 
виразність психоорганічних проявів – уповільне-
ність сприйняття, низька розумова працездат-
ність і швидке стомлення, складнощі переклю-
чення з одного виду діяльності на інший, недо-
статня концентрація уваги, зниження обсягу ме-
ханічної пам’яті, якими відзначається психічний 
розвиток дітей з церебральним паралічем [6, 13]. 

Урахування зазначеного дозволяє збіль-
шити ефективність вирішення завдань з форму-
вання знань, умінь, навичок учнів з різними фо-
рмами церебрального паралічу щодо основ здо-
ров’я і фізичної культури. Водночас, досліджен-
ня інтелектуального розвитку на віковому етапі 
7-17 років – одиничні [7, 14], з вивчення особли-
востей щорічних змін, в яких використовувались 
одні й ті самі діти – нами не виявлено. Потреба 
таких даних пов’язана, в першу чергу, з можли-
вістю: ефективно розподілити  теоретико-
методичний матеріал предмету «Здоров’я і фізи-
чна культура» на весь період навчання дітей з 
церебральним паралічем; розробити адекватні та 
ефективні методи і методичні прийоми передачі 
знань, умінь й навичок; вирішити деякі інші за-
вдання фізкультурної освіти, але в усіх випадках 
– з обов’язковим урахуванням особливостей 
психічного розвитку цих дітей  упродовж 7-17 
років.   

Робота виконується згідно Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2001-2005рр. Державного 
комітету молодіжної політики, спорту і туризму 
України за темою 2.2.3. «Психофізична реабілі-
тація неповносправних дітей засобами фізичного 
виховання» (номер держреєстрації 
0102U002646), Зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства охорони здоров’я 
за темою «Удосконалення медичної допомоги 
населенню промислового регіону з особливими 
потребами» (0103U007883; шифр УН 01.08.13)  
відповідно до Міжгалузевої комплексної про-
грами «Здоров’я нації» на 2002-2011рр. 

Формулювання цілей роботи 
Мета роботи – вивчити динаміку інте-

лектуального розвитку дітей з церебральним па-
ралічем на етапі шкільного віку.  

Методи й організація дослідження. Ви-
користовувалось декілька груп методів: на тео-
ретичному рівні – аналіз і синтез, систематизація 
та узагальнення літературних джерел; на емпіри-

чному рівні – лонгітюдний констатуючий експе-
римент з використанням дитячого варіанту 
(WISC) методики Векслера [5]; математико-
статистичні методи обробки результатів із засто-
суванням наближеного Х-критерію Ван дер Вар-
дена [8]. При цьому, дослідженими були одні й ті 
самі учні спеціальних загальноосвітніх навчаль-
них закладів, в яких упродовж 11 років фіксува-
лись результати тестування. В якості критерію 
формування однорідних вибірок використовува-
ли форми церебрального паралічу запропоновані 
в класифікації К.А.Семенової [9]. Таким чином, 
було сформовано п’ять вибірок чисельністю 20 
хлопців і 20 дівчат з однаковою формою цереб-
рального паралічу в кожній вибірці. Територіа-
льні утворення, на яких проводилось досліджен-
ня, за особливостями геохімічних (Закон 230/96 – 
ВР від 06.06.1996р.) та кліматичних чинників 
між собою не відрізнялись. 

Під час вибору методики тестування ін-
телекту дітей з церебральним паралічем врахо-
вували дані спеціальної літератури [5, 7, 15], що 
вказували на незаперечні переваги обраної мето-
дики над іншими щодо: порівняння якісно різних 
інтелектуальних функцій дитини на підставі су-
марної кількісної оцінки по кожному субтесту; 
проведення якісного аналізу мислення в окремих 
субтестах з використанням запропонованих у ній 
оціночних шкал (наприклад, у субтесті «Подіб-
ність» бал «0» відповідає рівню розвитку конк-
ретного мислення, бал «1» – функціональному 
рівню формування понять, «2» – рівню розвитку 
абстрактного мислення); оцінювання не лише 
загального рівня інтелекту (IQ), але й співвідно-
шення результатів різних субтестів (що є особ-
ливо важливим у дослідженнях дітей з психіч-
ним дизонтогенезом); виокремлення діагностич-
них блоків – вербального, перцептивного та 
пам’яті й уваги.  

Результати дослідження. 
Результати дослідження подано в таб-

лиці 1. Як видно, упродовж 7-17 років загальний 
інтелект (сума оцінок в усіх 12 субтестах) учнів 
із спастичною диплегією характеризується  пози-
тивною віковою динамікою: в молодшому шкі-
льному віці майже половина представників цієї 
нозологічної групи відзначалась інтелектуальним 
дефектом, на етапі середнього і старшого шкіль-
ного віку – їх кількість зменшувалась і в 17 років 
склала відповідно 15,0 і 10,0% (р<0,05). Разом з 
тим, упродовж навчання не встановлено жодного 
результату на дуже високому рівні, а кількість 
високих оцінок зросла від 2,5% у 10 років до 
5,0% в 17 років. Найбільші позитивні зміни (сут-
тєве зменшення низьких і зростання вище серед-
ніх результатів) відбувались не етапі старшого і, 
особливо, середнього шкільного віку, – покра-
щення склало відповідно 32,5 і 20,0% (р<0,01). 

В учнів з атонічно-астатичною формою 
церебрального паралічу  динаміка результатів 



 22 

виявилась дещо іншою. Так, дуже високий роз-
виток інтелекту встановлено в 10 років у 2,5% 
учнів, у 17 років – 5,0%, рівень вище середнього: 
9 років – 2,5%, 17 років  – вже 27,5% (р <0,01). 
Упродовж 9-17 років кількість учнів з нижче се-
реднім рівнем розвитку інтелекту зменшилась на 
20,0%, з низьким – на 7,5% упродовж 10-17 ро-
ків, що в обох випадках вказувало на позитивну 

тенденцію змін (р <0,01). При цьому, зростання 
кількості середніх оцінок у 7-12 років і подальше 
їх зменшення, враховуючи наведені вище дані та 
відсутність результатів на рівні розумової від-
сталості вказують, що вони обумовлюються пе-
реходом учнів із середнього на більш високий 
рівень інтелектуального розвитку (табл. 1).  

Таблиця 1  
Динаміка інтелектуального розвитку (IQ) дітей з різними формами церебрального паралічу упро-

довж 7-17 років (%) 
 

IQ Вікова група, років 
 

молодша середня старша 

 
Форма 

захворювання  
Бал 

 
Рівень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   
130 і > Дуже високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120-
129 

Високий 0 0 0   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   5,0 

110-
119 

Вище середньо-
го 

0 0   5,0  5,0   7,5 15,0 17,5 17,5 17,5 17,5 20,0 

90-109 Середній 30,0 30,0 32,5 32,5 32,5 32,5 30,0 30,0 30,0 32,5 42,5 
80-89 Нижче середньо-

го 
25,0 25,0 20,0 17,5 22,5 27,5 32,5 35,0 37,5 35,0 22,5 

70-79 Низький 42,5 42,5 40,0 40,0 32,5 20,0 15,0 15,0 12,5 12,5 10,0 

 
 

Спастична дипле-
гія 

 

<70 Розумова відста-
лість 

  2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5 0 0 0 0 

   
130 і > Дуже високий 0 0 0   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5  5,0 

120-
129 

Високий 0 0   2,5   2,5   2,5   2,5   5,0   5,0   5,0   5,0   7,5 

110-
119 

Вище середньо-
го 

  7,5   7,5   7,5   7,5 10,0 12,5 20,0 20,0 20,0 22,5 22,5 

90-109 Середній 42,5 42,5 42,5 45,0 50,0 55,0 47,5 47,5 47,5 45,0 42,5 
80-89 Нижче середньо-

го 
40,0 40,0 37,5 35,0 30,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 10,0 

70-79 Низький 10,0 10,0 10,0   7,5   5,0   5,0   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5 

 
 

Атонічно-
астатична 

 

<70 Розумова відста-
лість 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
130 і > Дуже високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120-
129 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,5 

110-
119 

Вище середньо-
го 

0 0 0   2,5   2,5   2,5   7,5   7,5   7,5 10,0 15,0 

90-109 Середній 22,5 22,5 22,5 20,0 20,0 27,5 35,0 40,0 37,5 40,0 37,5 
80-89 Нижче середньо-

го 
32,5 32,5 35,0 35,0 35,0 32,5 30,0 27,5 27,5 25,0 22,5 

70-79 Низький 37,5 37,5 35,0 35,0 35,0 32,5 22,5 20,0 20,0 20,0 17,5 

 
 

Геміпаретична 
 

<70 Розумова відста-
лість 

  7,5   7,5   7,5   7,5 

 

  7,5   5,0   5,0   5,0 

 

  5,0   5,0   5,0 

130 і > Дуже високий 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
120-
129 

Високий 0 0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

110-
119 

Вище середньо-
го 

  2,5   2,5   2,5   2,5 5,0 7,5 12,5 12,5 12,5 15,0 17,5 

90-109 Середній 35,0 35,0 37,5 37,5 45,0 37,5 40,0 42,5 42,5 42,5 45,0 
80-89 Нижче середньо-

го 
47,5 47,5 45,0 45,0 37,5 35,0 27,5 27,5 27,5 25,0 20,0 

70-79 Низький 15,0 15,0 15,0 15,0 12,5 12,5 12,5 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
 
 

Гіперкінетична 
 

<70 Розумова відста-
лість 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
130 і > Дуже високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120-
129 

Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110-
119 

Вище середньо-
го 

0 0 0 0 0 0 2,5 7,5 7,5 7,5 10,0 

90-109 Середній 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,5 30,0 32,5 32,5 32,5 40,0 
80-89 Нижче середньо-

го 
35,0 35,0 37,5 37,5 40,0 40,0 35,0 32,5 32,5 32,5 25,0 

70-79 Низький 37,5 37,5 35,0 35,0 32,5 30,0 27,5 22,5 22,5 22,5 10,0 

 
 
 

Подвійна  геміп-
легія 

 

<70 Розумова відста-
лість 

  7,5   7,5   7,5   7,5 

 

7,5 7,5 5,0 5,0 

 

5,0 5,0 5,0 
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Учні з геміпаретичною формою цереб-
рального паралічу впродовж 7-17 років не дося-
гають дуже високого рівня розвитку інтелекту, 
високого рівня – тільки у 17 років і лише в 2,5% 
випадків. При цьому, 7,5% 7-річних учнів пока-
зують результати на рівні розумової відсталості, 
кількість яких хоча і зменшується в 17 років, 
проте тільки на 2,5% (р >0,05). У 7 років розви-
ток інтелекту 32,5% учнів знаходиться на нижче 
середньому, 37,5% – на низькому рівні, а після 
досягнення ними 17-річного віку їх кількість  
зменшується відповідно на 20,0 та 10,0% (р 
<0,01). Такі результати, враховуючи збільшення 
на 15,0 і 12,5% відповідно середніх і вище серед-
ніх оцінок інтелекту в 17 років, свідчать про ві-
рогідне покращення інтелекту учнів з геміпаре-
тичною формою захворювання впродовж на-
вчання, але найбільшими темпами – на етапі се-
реднього шкільного віку.  

Вікова динаміка розумового розвитку 
дітей з гіперкінетичною формою церебрального 
паралічу характеризується такими якісними осо-
бливостями: дуже високий та високий рівні роз-
витку інтелекту встановлено відповідно у 2,5% 
та 5,0% учнів починаючи з 12 років і така кіль-
кість залишається сталою до 17 років включно; 
рівень вище середнього – встановлено у 2,5% 7-
річних учнів, після чого кількість результатів 
зростає і в 17 років становить 17,5% від усіх у 
вибірці (р <0,01); середній рівень – на початку 
навчання  діагностується в 35,0% учнів, після 
закінчення школи – у 55,0% (р <0,01). Динаміка 
низьких і нижче середніх результатів, навпаки, 
відзначалась зменшенням кількості упродовж 7-
17 років. Так, у 7 років 15,0% учнів мали низь-
кий, 47,5% – нижче середній рівень розвитку 
інтелекту, в 17 років –  відповідно 10,0 та 20,0%, 
тобто за одинадцять років їх кількість суттєво 
зменшилась.  

Отримані дані свідчать про позитивну 
тенденцію розумового розвитку учнів з гіперкі-
нетичною формою захворювання в період 7-17 
років, оскільки зменшення низьких і нижче сере-
дніх результатів на фоні повної відсутності ро-
зумової відсталості обумовлюється збільшенням 
кількості дуже високих, високих і вище середніх 
результатів. При цьому, в усіх випадках найбі-
льшими позитивними змінами характеризується 
етап середнього шкільного віку  (табл. 1).  

Упродовж навчання в період 7-17 років 
жоден представник групи дітей з подвійною ге-
міплегією не досягає дуже високого або високого 
рівня розвитку інтелекту. Вище середній рівень 
встановлено тільки починаючи з 13 років і лише 
в 2,5% учнів, кількість яких збільшується і в 17 
років досягає 10,0% (р <0,01). У 7 років 20,0% 
представників цієї нозологічної групи показують 
результати, що відповідають середньому рівню 
розвитку інтелекту, після чого кількість таких 
учнів збільшується і в 17 років складає вже 

40,0% (р <0,01). Одночасно, з 7 до 17 років зме-
ншується кількість учнів, які на початку навчан-
ня виявили низькі, нижче середні результати або 
розумову відсталість відповідно на 10,0; 17,5 та 
2,5%, в перших двох випадках – на статистично 
значущу величину.  

Отримані дані свідчать, що на етапі 7-17 
років загальні зміни  розумового розвитку  дітей 
з подвійною геміплегією можна розглядати як  
позитивні, оскільки зменшення низьких, нижче 
середніх і результатів на рівні розумової відста-
лості обумовлюється збільшенням кількості ви-
ще середніх і, особливо, середніх оцінок їх інте-
лектуального розвитку. При цьому, в усіх випад-
ках найбільші позитивні зміни встановлено на 
етапі старшого і, особливо, середнього шкільно-
го віку  (табл. 1).  

Висновки 
1. Аналіз наукової літератури виявив не-

достатню кількість емпіричних даних, 
пов’язаних із загальними закономірностями й 
особливостями вікової  динаміки інтелекту од-
них і тих самих дітей з різними формами цереб-
рального паралічу в період 7-17 років.   

2. Експериментальним шляхом встанов-
лено, що розвиток загального інтелекту дітей з 
різними формами церебрального паралічу на 
етапі шкільного віку підпорядковується певним 
загальним закономірностям, а саме: відносно 
невисокі позитивні зміни інтелекту відбуваються 
на етапі старшого і, особливо, молодшого шкіль-
ного віку, за винятком 16 і 17 років; найбільш 
суттєве зростання результатів в усіх нозологіч-
них групах відбувається в період 12-14 та 16-17 
років.  

3. Встановлено, що  розвиток загального 
інтелекту дітей з різними формами церебрально-
го паралічу виявляє певні особливості, обумов-
лені, переважно, віком і формою захворювання. 
Зокрема, учні з гіперкінетичною й атонічно-
астатичною формами захворювання демонстру-
ють значно вищі інтелектуальні можливості по-
рівняно з однолітками із подвійною геміплегією 
або геміпаретичною формою; школярі із спасти-
чною диплегією займають між цими парами но-
зологічних груп проміжне положення, причому, 
починаючи вже з 7-річного віку. Інша внутріш-
ньогрупова особливість – це наявність серед ді-
тей із спастичною диплегією, подвійною геміп-
легією та геміпаретичною формою захворювання 
представників з  коефіцієнтом інтелекту на рівні 
розумової відсталості, кількість яких, незважаю-
чи на деяке зменшення впродовж навчання, в 
двох останніх групах у 17 років становить по 
5,0%. 

В подальшому необхідно детальніше до-
слідити особливості інтелектуального розвитку 
дітей з різними формами церебрального паралічу 
і, зокрема, динаміку основних функцій інтелекту 
(вербальних, перцептивних, пам’яті й уваги) з 7 
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до 17 років та провести порівняльний аналіз з 
даними фізично здорових однолітків.  
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КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ АЕРОБНИХ ВПРАВ 
ДЛЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  

(9 ПИТАНЬ ПРО ГОЛОВНЕ) 
Калініченко О. М. 

Харківська державна академія фізичної культури 
 
Анотація. Для максимальної ефективності і безпеки аеробні 
вправи повинні бути методично грамотними, мати відповідні 
рекомендації з частоти, тривалості й інтенсивності.  
Ключові слова: принципи, система,  серце, тренування. 
Аннотация. Калиниченко Елена. Руководящие принципы 
аэробных упражнений сердечно-сосудистой системы (9 во-
просов о главном). Для максимальной эффективности и безо-
пасности аэробные упражнения должны быть методически 
грамотными, иметь соответствующие рекомендации к часто-
те, продолжительности и интенсивности.  
Ключевые слова: принципы, система, сердце, тренировка. 

Annotation. Kalinichenko Elena. The managing principles of the  
aerobic exercises of the cardiovascular system (9 questions about 
main).  The aerobic exercises must be methodical literate, have 
corresponding to recommendations with frequency, length and 
intensities for maximum efficiency and safety. 
Keywords: principles, system, heart, drill. 
 

Вступ.  
Щоб поліпшити тренованість серцево-

судинної системи і паралельно знизити зайвий 
відсоток жиру  повинно тренуватися. Але яким 
чином? 

Як часто та як довго потрібно тренува-
тися, щоб зміцнити серцево-судинну систему та 
убрати зайвий жир з живота і стегон? [1-3].  З 
чого почати займатися аеробними вправами? [2, 
4, 5] Що таке початковий температурний розігрі-
ваючий режим (a warm-up) і кінцевий температу-
рний  (a cool-down) режим  в аеробному трену-
ванні та попередня растяжка (struching) і навіщо 
вона потрібна? Як контролювати інтенсивність 
аеробних вправ? Що таке пульсовий режим тре-
нування або зональне серцеве навантаження та 
п'ять пульсових тренувальних зон ? [4, 6, 7]. Всі 
ці  питання виникають у багатьох людей більш 
чи менш залучених до спорту. 

Робота виконана за планом НДР Харків-
ської державної академії фізичної культури. 

Формулювання цілей.   
Систематизувати принципи аеробних 

вправ для серцево-судинної системи, укріплення 
здоров’я засобами аеробних вправ, контроль за  
інтенсивністю їх виконання. 

Результати роботи.  
1. Як часто та як довго необхідно тренуватися, 
щоб зміцнити серцево-судинну систему та убра-
ти зайвий жир з живота і стегон? 

Щоб поліпшити тренованість серцево-
судинної системи і паралельно знизити зайвий 
відсоток жиру або підтримувати жирову масу на 
оптимальному рівні, повинно тренуватися при-
наймні три рази в тиждень. Американський Ко-
ледж Спортивної Медицини рекомендує заняття 
три рази при п'ятиденному робочому тижню для 
більшості аеробних програм. Період відпочинку 
між тренуваннями повинний складати від 36 до 
48 годин. Він необхідний для запобігання ушко-
джень кістково-суглобного апарату і повного 
відновлення працездатності (4, 7).  

Тривалість занять це друге, про що по-
винно подумати. Саме вона буде вносити корек-
тиви у розпорядок дня. Аеробне тренування, не 
включаючи розминку і заминку, повинна продо-
вжуватися 20-60 хвилин, щоб дати достатній 
ефект, що тренує, для серцево-судинної системи 
і "спалити зайві жирові відкладення"(5, 7). Ко-
ристь від занять аэробикою з'являється лише то-
ді, коли ви посилено тренуєтеся 20 і більш хви-
лин. Звичайно, чим довше ви тренуєтеся, тим 
більша кількість калорій і жиру "спалюється" і 
тим краще буде стан серцево-судинної системи.  
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2. З чого почати займатися аеробними вправами? 
У початківців, особливо в тих, хто раніш 

не займався, підхід до тренувань повинний бути 
консервативним. Їхні програми повинні бути 
максимально простими і виконуватися при від-
носно низьких навантаження з інтенсивністю 
(50-70 % МЧСС) протягом спочатку 10, з посту-
повим зростанням навантаження до 25 хвилин. В 
міру росту аеробної тренованості, можна посту-
пово збільшувати тривалість часу вправ. Важли-
во, що це збільшення повинне бути поступовим. 
Причому, перш ніж збільшити інтенсивність 
тренування, повинно в першу чергу збільшувати 
її тривалість. Тобто, наприклад, перш ніж збіль-
шити частоту кроків на степ-платформах, пови-
нно приділити більше уваги, збільшенню кілько-
сті хвилин, затрачуваних на виконання степ-
програми.  
3. Що таке початковий температурний розігрі-
ваючий режим (a warm-up) і кінцевий температу-
рний (a cool-down) режим  в аеробному трену-
ванні та попередня растяжка (struching) і навіщо 
вона потрібна? 

Початковий температурний розігріва-
ючий (Warm-up) режим є вступною частиною в 
будь-якому аеробному тренуванні. Це не що ін-
ше як добре відома вам - розминка. Найбільш 
частіша і загальна помилка початківців займати-
ся аеробними вправами - це розтягування м'язів 
до тренування  без попередньої розминки. Попе-
редня розминка сприяє швидкому розігрівові 
(warm-up) м'язів аеробних вправ, що беруть 
участь в основному комплексі. Важливо присту-
пити до растягування лише після того, як ваші 
м'язи  розігріті (після того, як до них здійснений 
достатній приплив крові). Ніколи не приступайте 
до розтягування холодних м'язів. Спочатку розі-
грійтеся. Зігрівальна розминка повинна бути 
зроблена принаймні протягом 5-10 хвилин у ни-
зькоінтенсивному режимі. Звичайно, у зігріваль-
ну розминку входять тіж вправи, що й в основ-
ний комплекс, але вони проводяться з інтенсив-
ністю 50-60% від максимального індивідуально-
го пульсу (max HR). Після цього ваші м'язи до-
сить розігріються, щоб перейти до розтягування.  

Щоб уберегти м'яза, суглоби і зв'язки від 
ушкодження, поліпшити якість виконання вправ, 
ви повинні перш, ніж продовжувати тренування, 
розтягти основні м'язи, попередньо розігріті в 
Warm-up розминці.  

По-перше, під час розтягування ми пра-
цюємо в основному із суглобами, зв'язками і кін-
цевими ділянками м'язів. Ділянки м'язів у місцях 
прикріплення до кісток забезпечуються кров'ю 
значно гірше, ніж центральні відділи, і погано 
прогріваються під час Warm-up розминки. Тому 
повільні маятникообразні рухи тіла, кінцівок з 
невеликою амплітудою під час розтягування до-
зволяють підготувати ці зони до досить інтенси-
вної тренувальної роботи.  

По-друге, якщо крім аеробіки не займаєте-
ся в тренажерному залі, варто очікувати, що у 
вас, особливо на самому початку, через слабкий 
тонус мускулатури основне навантаження при-
йдеться на великі суглоби ніг (гомілковостопний, 
колінний, у меншому ступені тазостегновий), 
тому, якщо ви не підготуєте їх перед основною 
програмою, то під час тренування також зросте 
імовірність травм.  

Кінцевий температурний (cool-down) 
режим – така ж обов'язкова частина будь-якого 
аеробного тренування, як і режим Warm-up або 
розтягування. Це не що інше як добре відома вам 
- заминка. Вона необхідна для поступового зни-
ження температури розігрітих під час тренування 
м'язів, зменшення їхнього кровонаповнення. Як-
що цим зневажити, то ми одержуємо от що: під 
час аеробного тренування задіється більш 2/3 
м'язів організму, зростає рівень їхнього кровона-
повнения. Вони допомагають серцю в роботі з 
перекачування крові. Зростає і загальна кількість 
крові, що мобілізується під час тренування зі 
спеціальних депо.  

Закінчення тренування без заминки ви-
кликає різке гальмування струму крові в м'язах, 
кров'яний застій. А тому що м'яза працювали 
досить інтенсивно, то в них ще продовжуються 
процеси зв'язані з окислюванням жирів і вугле-
водів, вони не можуть зупиниться так само шви-
дко, як і ми. І, внаслідок різкого уповільнення 
струму крові, в м'язах починають накопичувати-
ся продукти обміну цього окислювання, біологі-
чні речовини, гормони, а це не завжди сприятли-
во позначається на нашому організмі.  
Тому зниження інтенсивності навантаження по-
винно бути поступовим. Заминка проводиться в 
останні 5-10 хвилин тренування, у режимі низь-
кої інтенсивності (50-60% max HR). Після зами-
нки не забудьте також провести розтягування 
м'язів, що навантажуються в тренуванні.  
4. Як контролювати інтенсивність аеробних 
вправ? 

Маються різні способи контролю за ін-
тенсивністю аеробних вправ. Кращим на сього-
дні способом залишається контроль інтенсивнос-
ті шляхом визначення частоти серцевих скоро-
чень протягом тренування:  

1. ЧСС розминки (етапу warm-up)  
2. ЧСС основного тренування 
3.    ЧСС заминки (етапу cool-down)  
Існують два шляхи, визначення пульсу 

протягом тренування. Найбільш точний - при-
дбання спеціального монітора ЧСС, який ви по-
в'язуєте навколо ваших грудей або руки, і він 
повідомить вам точно вашу ЧСС у будь-який час 
тренування. Інший засіб, одержати показники 
частоти серцевих скорочень - пальпировання 
пульсу на сонній, скроневій або променевій ар-
терії. Найпростішою ділянкою є сонна або про-
менева артерія. Сонну артерію можна відчути, 
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м'яко поміщаючи ваш вказівний палець на шию, 
між серединою ключиці і лінією нижньої щеле-
пи. Пальпація променевої артерії виконується, 
вказівним і середнім пальцями на тильній сторо-
ні зап'ястя й у підстави великого пальця. Коли ви 
вимірюєте частоту серцевих скорочень, ви вимі-
рюєте його в ударах у хвилину (підрахунок числа 
ударів за 60 секунд). Для зручності, багато людей 
вимірюють пульс за 6 секунд і множать отримані 
результати на 10, або просто додають 0 за отри-
маними цифрами. Так, якщо в 6 секундах ви на-
рахували 12 ударів - це означає, що ваша частота 
серцевих скорочень дорівнює 120 ударам у хви-
лину. Хоча вимір пульсу за 6 секунд зручно, 
майте на увазі, що використання великих тимча-
сових інтервалів, дає більш точні результати. 
Наприклад, при підрахунку вашої частоти серце-
вих скорочень за 15 секунд, ви множите резуль-
тат на 4 і одержуєте більш точний вимір ударів 
вашого серця. Плата за 10 секунд - множення на 
6. Любою з запропонованих способів застосуємо 
на практиці. Інтервал ви використовує обмеже-
ний тільки вашими бажаннями і фантазіями.  

Наприкінці хотілося б зробити кілька 
невеликих відступів.  
1. При підрахунку ЧСС за інтервали більш 20 

секунд варто враховувати, що в організмі 
включаються процеси відновлення ЧСС і ре-
зультати будуть менше відбивати стан вашо-
го серця при навантаженні ніж, чим підраху-
нок за 10-15 секунд. 

2. Ніколи не зупиняйтеся під час підрахунку 
ЧСС. Ми рекомендуємо обов'язково рухати-
ся, спочатку це покажеться незручним, але 
згодом ввійде в звичку.  

5. Що таке пульсовий режим тренування або зо-
нальне серцеве навантаження та п'ять пульсових 
тренувальних зон ? 

Що є критерієм інтенсивності тренувань 
сприятливому досягненню ваших цілей? Таким 
критерієм є пульсової режим тренування або 
зональне серцеве навантаження. Вершина вашої 
ЧСС - це  "Максимальна Частота Серцевих Ско-
рочень " (max HR). Вона відбиває 100 % вашої 
ЧСС (це найшвидший пульс, найшвидша частота 
скорочень вашого серця). Ви можете визначити 
вашу максимальну ЧСС одним із двох способів. 
Перший дуже приблизний метод складається у 
використанні віку, для визначення максимально-
го пульсу. Формула, по якій ви вираховуєте max 
HR дорівнює різниці між 220 і вашим віком. Так, 
якщо вам 40 років, ваш передбачуваний макси-
мальний пульс був би 180 bpm. Інший метод, що 
є набагато більш точним і що відбиває індивіду-
альні особливості організму, фактично викорис-
товується для медичного або професійного фіт-
нес-контролю в спортивно-оздоровчих устано-
вах. Він полягає в проведенні тестів для визна-
чення МЧСС, що звичайно виконується на стаці-
онарному велоергометрі, стептренажері протя-

гом декількох хвилин і вимагає достатніх зусиль 
від тестуємого. Таким чином, тільки допущені 
лікарем люди можуть проходити ці тести.  

Як тільки визначили ваш максимальний 
пульс, слідуючий крок - це визначення пульсових 
режимів тренування (зон серцевого наванта-
ження). Розрізняють п'ять пульсових тренуваль-
них зон, розділених збільшеннями пульсу по 10 
%, кожна з цих зон має різні характеристики і 
різну користь для здоров'я.  

Зона малих навантажень для серця. 
Перша зона називається зоною малих 

навантажень для серця. Вона складає - 50-60 % 
вашої МЧСС. Це - найпростіша і найбільш зруч-
на зона, яка є найкращою для початківців або 
людей з низькою фізичною підготовкою. Фізичні 
навантаження характерні для цієї зони близькі 
тим, що випробують ті, що займаються спортив-
ною ходьбою. Хоча ця зона постійно критику-
ється за те, що при даних навантаженнях не від-
бувається спалювання жиру, відзначено, що тре-
нування в цій зоні сприяє зниженню ризику роз-
витку ішемічної хвороби серця й атеросклерозу 
великих артерій, у ній практично не буває травм 
і ускладнень від дії фізичного навантаження. У 
цій зоні, енергетично фізичне навантаження 
здійснюється за рахунок згоряння 10% вуглево-
дів, 5% білків і 85 % жирів.  

Фітнес зона 
Наступна зона – фітнес зона, що складає 

60-70 % МЧСС. У ній так само, 85 % ваших ка-
лорій утворюються завдяки окислюванню жирів, 
5 % - білків, і 10 % - вуглеводів. Однак дослі-
дження показали, що саме в цій зоні ви можете 
домогтися додаткових умов мобілізації жиру 
(виведення жиру з жирових депо) за рахунок йо-
го підвищеної утилізації в м'язах. У цій зоні, ви 
тренуєте ваші жирові клітки збільшувати швид-
кість випуску вільних жирів і навчаєте ваші м'язи 
його спалювати. Отже, вигоди цієї зони - це не 
тільки тренування серця, що ми одержуємо вже в 
першій зоні при 50-60 % від max HR, але і значне 
збільшення загальної кількості зайвих калорій, 
що спалюються.  

Аеробна зона 
Третя зона - аеробна зона, вимагає, щоб 

ви тренувалися при 70-80 % від максимального 
пульсу. Це - вже привілейована зона. Щоб тре-
нуватися більш 20 хвилин у цьому ритмі ви по-
винні не раз і не два відвідати спортклуб. Вона 
спеціально призначена для закріплення отрима-
них раніше результатів. В аеробній зоні, ваші 
функціональні можливості значно збільшуються, 
відбувається ріст кількості і якості капілярної 
мережі судин, збільшується життєва ємність ле-
гень і швидкість дихання, це досягається як рос-
том вентиляційних легеневих обсягів, так і збі-
льшенням артеріо-венозної різниці кисню під час 
тренування. Крім того, збільшується ударний 
обсяг (кількість крові викинуте серцем за один 
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серцевий цикл), і зменшується ЧСС у спокої. У 
підсумку поліпшується діяльність серцево-
судинної системи і системи органів дихання, у 
вас виникає робоча гіпертрофія міокарда і під-
вищується міцність вашого серця. У цій зоні, 50 
% калорій, що спалюються - ви одержуєте вна-
слідок окислювання вуглеводів, 50 % є продук-
тами обміну жирів, і менше ніж 1 % -
приходиться на розщеплення білків. Дане збіль-
шення інтенсивності, також супроводжується 
збільшенням загальної кількості калорій, що 
спалюється.  

Анаеробна зона 
Наступна зона тренування називається 

анаеробним порогом або анаеробною зоною. Во-
на починається при досягненні 80-90 % МЧСС. 
Вигодами є досягнення максимуму споживання 
кисню, тобто найвищої кількості кисню, що мо-
же споживати організм протягом тренування. У 
цьому режимі тренуються тільки професійні 
спортсмени й окремі аматори фітнесу. Основна 
мета тренування, підвищення толерантності ор-
ганізму і серцево-судинної системи до високих 
доз лактата ( молочної кислоти). Тут доречно 
згадати про великих кенійських чорношкірих 
стаєрів. Основна кількість калорій спалюється в 
цій зоні складається на 85 % з вуглеводів, 15 % з 
жирів і менше ніж 1 % - з білка. Говорити про 
спалювання зайвих жирів у цій зоні вже не при-
ходиться.  

Зона "останньої риси" (redline zone) 
П'ята зона називається зоною останньої 

риси, що починається при досягненні показників 
ЧСС близької до 90 - 100 % вашого МАКСИ-
МАЛЬНОГО ПУЛЬСУ. Тренування при досяг-
ненні 100 % МЧСС - ваш пульс уже не буде зро-
стати разом з навантаженням. У цій зоні спалю-
ється найвище загальна кількість калорій, але і 
самі гірші умови для спалювання жирів. 90% від 
загальної кількості калорій складає енергія спа-
лювання вуглеводів і тільки 10 % - жири, менш 
одного відсотка енергії організм одержує від 
спалювання білків. Ця зона настільки інтенсивна, 
що тільки дуже невелика кількість спортсменів 
фактично здатна тренуватися в даному режимі. 
Досягти її можна тільки на піку дуже гарної 
спортивної форми і звичайно після попередньої 
консультації спортивного лікаря. Звичайно ця 
зона використовується також для інтервальних 
тренувань. Наприклад, інтервальне тренування 
може включати три хвилини в аеробній зоні, од-
ну хвилину в зоні “останньої риси” і потім знову 
повернутися в аеробну зону.  

Висновки.  
Ви маєте тепер уявлення про ту мету, що 

бажаєте досягти, і про користь, що при цьому 
одержить ваш організм. Сама складна задача, 
однак, не в знанні нових видів фітнесу або аеро-
біки і властивої їм техніці виконання рухів; не в 
навчанні пульсовим зонам і контролеві інтенсив-

ності тренування. Ні - ця думка не повинна вас 
переслідувати, коли ви займаєтеся аеробним тре-
нуванням. Задача набагато більш важлива - це 
здатність визначити ваші бажання на дійсний 
момент і зробити час занять аеробікою пріорите-
тним. Коли досягнуті перші успіхи, то випробу-
ється приємне хвилювання і задоволення. Ви 
зрозумієте. що ці досягнення коштували витра-
чених часу і сил. Дія породжує бажання! І тому 
дійте, ідіть до найближаючого фитнес-класу або, 
якщо можете, користуйтеся послугами персона-
льного тренера. Тоді ваше тіло буде насолоджу-
ватися всіма тими вигодами, що дає повноцінне, 
методично грамотне аеробне тренування.  
 Подальший розвиток  цієї проблеми 
планується розглянути при певних умовах тре-
нування в фітнес студії “Палац Спорту”. 
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Анотація. У статті подані дані про кінематичні параметри 
техніки бігу на 400 метрів у спортсменів різної кваліфікації, 
від майстрів спорту до першорозрядників. Показані основні 
недоліки техніки бігу та перспективні шляхи її удосконален-
ня. 
Ключові слова: біг на 400 метрів, технічна майстерність, 
інформація, радіолокація. 
Аннотация. Каратаева Д.А., Бизин В.П. Кинематические 
параметры техники бега на 400 метров у спортсменов раз-
личной квалификации. В данной статье предоставлены све-
дения про кинематические параметры техники бега на 400 
метров у спортсменов различной квалификации, от мастеров 
спорта до перворазрядников. Показаны основные недостатки 
техники бега и перспективные направления ее совершенство-
вания. 
Ключевые слова: бег на 400 метров, техническое мастерство, 
информация, радиолокация.  
Annotation. Karataeva D.A., Bizin V.P. The kinematics parame-
ters of technique of the run on 400 meters  in the sportsman’s of 
deferent qualification. The  articles gives the data about of kine-
matics’ parameters of technique of the run on 400 meters by 
masters of sports, candidates of masters of sports and first cate-
gory sportsmen’s. There are examples the principal mistakes of 
the technique and the effective means of her perfecting. 
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Вступ.  
Аналіз науково-методичної літератури 

[1] та практика свідчать про те, що резервом по-
кращення спортивних досягнень у спринтерсь-
кому бігу є технічна підготовка спортсмена. 
Особливо це стосується бігу на 400 метрів, при 
якому функціональні можливості спортсменів 
досягають фізіологічних меж, а технічні можли-
вості  залишаються у резерві. 

Під технікою спортивної вправи розумі-
ють найбільш раціональний та ефективний спо-
сіб виконання рухових дій. Рухові дії є складни-
ми системами, які складаються із різних елемен-
тів і фаз. Разом з цим, виділяють кінематичну і 
динамічну структури. Кінематична структура 
відображає закономірності взаємодії елементів і 
підсистем руху в просторі і в часі – тобто техніку 
рухів, динамічна – взаємозв’язок зовнішніх і 
внутрішніх сил. Динамічні особливості рухів, які 
відображають зміст дії, є загальними для всіх 
спортсменів. При цьому, кінематичні, переважно 
обумовлені проявом індивідуальних особливос-
тей – зріст, довжина рук, ніг, пропорції тіла [2].  

Техніка бігу може бути досконалою у рі-
зному ступені. У випадку високого ступеня до-
сконалості кажуть, що спортсмен оволодів техні-
чною майстерністю. Однак,  проблема удоскона-
лення технічної майстерності завжди залишаєть-
ся актуальною.  

На сьогодні, вимоги, які пред’являються 
до технічної підготовки бігунів на 400 метрів 
визначають необхідність дослідження закономі-
рностей формування технічної майстерності 
спортсменів на різних етапах багаторічного  тре-
нувального процесу. Особливе значення мають 
свідчення про співвідношення швидкості, часто-
ти та довжини бігових кроків на різних ділянках 
дистанції. 

Рівень технічної майстерності тісно по-
в'язаний з можливостями спортсмена управляти 
руховими діями. В бігу на 400 метрів це прояв-
ляється у здібності до оптимізації техніки рухів 
на різних ділянках дистанції. Максимальний 
прояв цієї здібності найбільш ефективно дослі-
джувати під час виконання бігу в змагальних, 
або наближених до них умовах. 

 Вперше подібне дослідження було про-
ведене у 1938 році науковцями Д.О.Семеновим 
та Н.Є.Тесленком на бігунах третього розряду. 
Більш сучасні спроби вивчення техніки бігу на 
400 метрів і пошуку напрямків її удосконалення 
були сприйняті В.В Петровським (1978), 
О.О.Євгеньєвим (1990), С.О.Орещуком (1995) 
тощо. Проте аналіз результатів цих досліджень 
повністю не виявив системоутворюючих елемен-
тів техніки бігу на 400 метрів, що і обумовлює 
необхідність проведення подальших досліджень. 
Проведені нами дослідження дозволили визначи-

ти такі кінематичні показники техніки бігу, на 
основі яких можна ефективно оцінювати провід-
ні елементи техніки спортсменів і визначити на-
прямки удосконалення. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Національної юридичної академії Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження: визначення кінема-

тичних особливостей техніки бігу на 400 метрів 
у спортсменів різної кваліфікації та встановлення 
специфічних закономірностей формування тех-
нічної майстерності.  

Завдання дослідження: 
1. Отримати дані про кінематичні пара-

метри техніки бігу на 400 метрів у спортсменів 
різної кваліфікації.  

2. Надати порівняльний аналіз техніки 
бігу на 400 метрів у майстрів спорту, кандидатів 
у майстри спорту та спортсменів першого розря-
ду. 

3. Визначити шляхи удосконалення тех-
ніки бігу на 400 метрів. 

Методика дослідження. Для визначення 
ступеня залежності техніки рухів від зміни рівня 
працездатності під час бігу на різних ділянках 
дистанцію було розподілено на чотири 100-
метрові частини. Оцінка рівня технічної підгото-
вленості бігунів проводилася на підставі аналізу 
найбільш інформативних кінематичних показни-
ків техніки рухів, які мають тісний зв'язок зі 
спортивним результатом: швидкість бігу, довжи-
на і частота бігових кроків. З цією метою вико-
ристовувався комплекс інструментальних мето-
дів вимірювання (радіолокаційний пристрій ре-
єстрації миттєвої швидкості бігу, радіотелемет-
рична система, відеозапис). У дослідженнях бра-
ли участь 30 спортсменів (7 майстрів спорту, 8 
кандидатів у майстри спорту і 15 спортсменів 
першого розряду) – учні ДЮСШ, СДЮШОР, 
училищ фізичної культури, студенти Харківської 
державної академії фізичної культури. 

Для вимірювання швидкості бігу вико-
ристовувалася універсальна радіолокаційна 
установка [3]. Прилад розроблено на підставі 
радіолокації. Антена випромінювала в напрямку 
руху спортсмена високочастотний сигнал, по 
якому визначалася поточна швидкість бігу. До 
складу пристрою надходили: цифровий вимірю-
вач швидкості (ЦВШ) та персональна електро-
нно-обчислювальна машина (ПЕОМ). У ЦВШ 
здійснювався облік вхідних імпульсів, кількість 
яких визначала величину швидкості переміщен-
ня. При цьому, значення швидкості відтворюва-
лося на цифровому індикаторі. ПЕОМ на основі 
отриманої інформації призводив математичну 
обробку сигналу та здійснював побудову графіка 
швидкості, який виводився на екран монітора та 
принтер.  
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Чотири радіолокаційні пристрої були 
розміщені по біговій доріжці у місцях переходу 
від прямолінійної ділянки до криволінійної, що 
забезпечувало отримання термінової інформації 
про миттєву швидкість бігу на кожній 100 метрі-
вці. Усі радіолокаційні антени працювали авто-
номно і були закільцьовані в єдину систему. На 
прямолінійних ділянках доріжки локатор був 
спрямований назустріч руху спортсмена, на кри-
волінійних – таким чином, щоб максимально 
охопити весь сектор бігу.  

Дослідження проводилося у природних 
умовах спортивного тренування. Після стандарт-
ної розминки досліджувані долали дистанцію 
400 метрів із задачею продемонструвати кращий 
результат. В ході бігу реєструвалися – час бігу на 
100 метрових позначках, кількість бігових кроків 
на всій дистанції і на 100 метрових відрізках. На 
підставі даних про швидкість бігу розраховува-
лися частота і довжина бігових кроків на різних 
ділянках дистанції. Для аналізу особливостей 
стартових та фінішних кроків, а також бігової 
пози проводилася відеозйомка. 

Результати дослідження.  
Дані, подані у таблиці 1 дозволяють на-

дати кількісну оцінку змінам довжини і частоти 
бігових кроків по 100-метрових ділянках дистан-
ції, та відображають структуру змагальної діяль-
ності в бігу на 400 метрів, а також індивідуальні 
особливості техніки бігу. 

Аналіз табличного матеріалу показав, 
що збільшення швидкості бігу (0-100 метрів) у 
майстрів спорту здійснюється, переважно, за 
рахунок довжини бігових кроків, у кандидатів у 
майстри спорту і спортсменів першого розряду – 
завдяки частоті бігових кроків. Коли швидкість 
досягає максимально необхідних значень, дов-
жина і частота бігових кроків входять у конкуре-
нтні взаємини. Підвищення частоти кроків обу-

мовлює зменшення їхньої довжини і, навпаки, 
збільшення довжини кроків впливає на змен-
шення їхньої частоти. 

При бігу по дистанції з відносно постій-
ною швидкістю у всіх спортсменів установлю-
ється характерне співвідношення довжини і час-
тоти бігових кроків. При цьому, на ділянці 100-
200 метрів довжина кроків збільшується на 0,15-
0,20 метра (відносно величини, показаної на по-
передній 100-метровій ділянці), а частота, відпо-
відно зменшується – на 0,15-0,25 к/с.  

При бігу по повороту (200-300 метрів) 
відбувається досить значне зменшення довжини 
кроків – на 0,08-0,11 метра, – яке обумовлює 
зниження швидкості бігу. При цьому, частота 
бігових кроків у майстрів спорту практично не 
змінюється, а, у деяких випадках і збільшується. 
У свою чергу, у кандидатів у майстри спорту і 
спортсменів першого розряду вона знижується 
більш, чим на 0,05 к/с.  

На фінішній прямій (300-400 метрів) у 
спортсменів різної кваліфікації зменшується і 
довжина – на 0,08-0,18 метра, і частота бігових 
кроків – на 0,1-0,2 к/с. При цьому, значне зни-
ження швидкості бігу обумовлене в більшій мірі 
скороченням довжини кроку. 

Чинником, який стримує досягнення ви-
соких результатів у бігу на 400 метрів, є стом-
лення, яке прогресує. Серед висококваліфікова-
них атлетів при стомленні спостерігається ком-

пенсаторна перебудова техніки рухів, яка супро-
воджується раціональною зміною довжини і час-
тоти кроків і сприяє підтримці швидкості бігу. У 
менш кваліфікованих спортсменів адаптаційні 
зміни техніки рухових дій в бігу на дистанції 
недостатньо  ефективні. 

Результати порівняльного аналізу спів-
відношення довжини і частоти бігових кроків у 
бігунів різної кваліфікації показали, що високі 

Таблиця 1 
Середні величини часу бігу, швидкості, довжини і частоти бігових кроків на 100-метрових ділян-

ках у спортсменів різної кваліфікації в бігу на 400 метрів, (X±σ) 

Ділянки дистанції (м) 
Кваліфікаційні 

групи 
Досліджувані  
показники 

0–100 100–200 200–300 300-400 

Різниця між  
відрізками   
100-200 і  
300-400 м  

дистанції, % 
Час бігу, (с) 11,23±0,2 10,89±0,1 11,51±0,2 13,23±0,3 21,5 

Швидкість бігу, (м/с) 8,91±0,13 9,18±0,09 8,69±0,15 7,56±0,15 17,6 
Довжина кроку, (м) 2,18±0,07 2,40±0,05 2,29±0,04 2,11±0,09 12,1 

Майстри спорту 
(n=7) 

46,8±0,4 с 
Частота кроків, (к/с) 4,09±0,15 3,84±0,12 3,81±0,10 3,60±0,14 6,3 

Час бігу, (с) 11,93±0,2 11,44±0,2 12,12±0,2 13,10±0,3 14,5 
Швидкість бігу, (м/с) 8,38±0,11 8,74±0,16 8,25±0,13 7,64±0,15 12,6 
Довжина кроку, (м) 2,11±0,07 2,30±0,06 2,20±0,07 2,12±0,05 7,8 

Кандидати у  
майстри спорту 

(n=8) 
48,6±0,4 с Частота кроків, (к/с) 3,98±0,15 3,81±0,17 3,75±0,16 3,61±0,04 5,2 

Час бігу, (с) 12,23±0,1 11,97±0,2 12,58±0,2 13,49±0,3 12,6 
Швидкість бігу, (м/с) 8,18±0,09 8,35±0,09 7,95±0,11 7,42±0,14 11,1 
Довжина кроку, (м) 2,09±0,03 2,23±0,03 2,15±0,04 2,05±0,04 8,1 

Перший розряд 
(n=15) 

50,3±0,4 с 
Частота кроків, (к/с) 3,95±0,08 3,81±0,05 3,75±0,07 3,65±0,10 4,2 
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результати в бігу на 400 метрів можуть бути до-
сягнуті при різнім співвідношенні довжини і час-
тоти кроків. При цьому, кваліфікаційні відмінно-
сті визначаються переважно довжиною кроків 
(статистично достовірні розбіжності у цих пока-
зниках між групами), а не частотою бігових кро-
ків (невелика різниця в його показниках – у 
спринтерів різної кваліфікації), за винятком 
першої стометрівки, де були встановлені статис-
тично достовірні розбіжності (Р<0,01) у показни-
ках частоти бігових кроків між майстрами спор-
ту і спортсменами першого розряду. Це вказує на 
збільшення довжини кроку в міру зростання 
спортивної майстерності. 

Приділяючи особливу увагу ступеню 
впливу стомлення на досліджувані показники 
техніки бігу, ми проаналізували величини цих 
показників на відрізках від 100 до 200 метрів (де 
стомлення ще не відчувається, проте період 
впрацьовування для рухової функції вже закін-
чився), та від 300 до 400 метрів (де стомлення 
суттєве впливає на техніку бігу). Результати по-
рівняльного аналізу показали, що час бігу на фі-
нішній стометрівці зменшується у всіх спринте-
рів. При цьому, у майстрів спорту він зменшу-
ється більш істотніше – на 22%, що обумовлене 
максимальною реалізацією рухового потенціалу. 
У свою чергу, у кандидатів у майстрів спорту час 
бігу знизився на 15%, а у бігунів першого розря-
ду – на 13%, що свідчить про недостатній рівень 
розвитку спеціальної витривалості. Водночас 
швидкість бігу знижується, відповідно, на 18%, 
13% та 11%. Щодо довжини кроків, то вона ско-
рочується більше, також у майстрів спорту – на 
12%, і однаково, у кандидатів у майстри спорту і 
бігунів першого розряду – на 8%. При цьому, 
частота бігових кроків знижується, у порівнянні 
з довжиною, менш суттєво, і дорівнює, відповід-
но – 6%, 5% і 4%. 

Для оцінки точності сприйняття швид-
кості бігу спортсменам було дане завдання оці-
нити час бігу по дистанції. Результати цього до-
слідження показали, що при стомленні, навіть у 
висококваліфікованих спортсменів, точність оці-
нки швидкості бігу істотно погіршується. Під час 
бігу атлети орієнтуються переважно на м’язові 
відчуття, але при стомленні оцінка усіх парамет-
рів руху різко знижується. Рухові вказівки з боку 
тренера не несуть достатньої інформації, внаслі-
док стомлення слухового аналізатору, і у біль-
шості випадків, навпаки дезорієнтують спорт-
смена. Це визначає потребу у додатковій 
об’єктивній інформації.  

Таким чином, результати дослідження 
дозволили отримати дані про кінематичні особ-
ливості техніки бігу на 400 метрів у спортсменів 
різної кваліфікації, проаналізувати недоліки, а 
також визначити специфічні закономірності фо-
рмування технічної майстерності бігунів на 400 
метрів. 

Висновки.  
1. Дослідження техніки бігу на 400 мет-

рів показало, що  дистанцію не можливо пробіг-
ти із постійною швидкістю. Для вирішення так-
тичних завдань приходиться значно змінювати 
швидкість, а отже довжину і частоту бігових 
кроків на різних ділянках дистанції. Крім цього, 
для кожного спортсмена, відносно до його функ-
ціонального стану, існує один оптимальний гра-
фік швидкості бігу, який забезпечує максималь-
ну реалізацію рухового потенціалу.  

2. Частота кроків під час бігу на 400 ме-
трів у змагальному режимі складає в середньому: 
у спортсменів першого розряду та у кандидатів у 
майстри спорту однаково – 3,79 к/с, у майстрів 
спорту – 3,84 к/с. При втомі частота кроків зме-
ншується на 4,1–6,2 %.  

В свою чергу, у вказаних кваліфікацій-
них групах середня довжина кроків складає, від-
повідно: 2,13; 2,18 і 2,25 м. Зниження довжини 
кроків на фінішній ділянці дистанції порівняно з 
найбільшими величинами виражено більше, ніж 
зменшення частоти бігових кроків (7,8–12,1%). 

3. Кваліфікаційні відмінності техніки бі-
гу на 400 метрів визначаються переважно дов-
жиною, а не частотою бігових кроків, що свід-
чить про збільшення довжини кроку в міру зрос-
тання спортивної майстерності. 

4.Чинником, який стримує досягнення 
високих результатів у бігу на 400 метрів, є стом-
лення, яке прогресує. Підтримання необхідної 
дистанційної швидкості бігу залежить від збере-
ження визначених співвідношень довжини і час-
тоти бігових кроків (досить високих, але не мак-
симальних), а також від здатності оптимізувати 
техніку бігу в умовах прогресуючого стомлення. 
Але при стомленні суб’єктивна оцінка швидкості 
бігу значно погіршується, що визначає потребу у 
більш об’єктивних відомостях з боку додатково-
го джерела інформації. 

5. Результати аналізу техніки бігу на 400 
метрів переконливо свідчать про те, що системо-
утворюючим чинником оптимізації техніки бігу 
є зворотний зв'язок про величину швидкості бігу 
на різних ділянках дистанції, що обумовлює не-
обхідність використання засобів термінової ін-
формації. При цьому, для ефективного удоскона-
лення технічної майстерності спортсменів з ви-
користанням засобів термінової інформації необ-
хідна цілеспрямована комплексна дія на провідні 
сенсорні системи, які приймають участь у регу-
люванні рухових дій. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
техніки бігу на 400 метрів у спортсменів різної 
кваліфікації. 
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Анотація. Досвід самоаналізу переживань 16-18 річних учнів 
інтернату-ліцею допоможе юним спортсменам та їх тренерам 
краще розуміти та передбачати емоційні проблеми віку вхо-
дження в зрілість. 
Ключові слова вік зрілості, входження в зрілість, рання 
юність, страх неуспіху, страх публічного виступу. 
Аннотация. Карпенко Н.В. Эмоциональный жизненный опыт 
личности в период вхождения во взрослость (на основании 
самоанализа переживания страха) Опыт самоанализа пережи-
ваний 16 - 18 летних учеников интерната – лицея поможет 
спортсменам и их тренерам лучше понимать и предвидеть  
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Вступ.  
Молодим спортсменам іноді у вирішаль-

ну мить заважає страх: не витримаю, не встигну, 
помилюсь, не в цілю, а що буде потім, якщо не 
займу потрібне місце, що скажуть інші? Обдаро-
ваним молодим людям часто доводиться прожи-
вати не з батьками а у спеціалізованих школах—
інтернатах.  

Уміння відключатися, абстрагуватися від 
оточуючого і власних переживань одночасно 
перетворюється в позитивний емоціогенний фак-
тор та дає силу і непроникність стану публічної 
самотності такого необхідного спортсмену під 
час серйозних змагань. [1, 71] 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Національного педагогічного універси-
тету ім. М. П. Драгоманова. 

Формулювання мети роботи.  
Дослідження тривало три роки (з 2001 - 

2003 роки) і охопило масив 100 учнів шкіл - ін-
тернатів віком з шістнадцятого по вісімнадцятий 
роки життя. У роботі над проблемою був обра-
ний такий психодіагностичний метод, як само-
аналіз емоційного досвіду особистістю (протоко-
ліст Квасова А.).  

Реалізація поставленої мети вимагала 
розв’язання низки завдань. По-перше – виявити 
зміст страхів, по – друге – можливі їх детерміна-
нти, по-третє – визначити їх види та типове реа-
гування на прояв страху особами шістнадцятого 
– вісімнадцятого років життя. Методикою вирі-
шення цього завдання стала розроблена нами та 
апробована раніше анкета для виявлення ступеня 
вираженості окремих критеріїв наявності чи від-
сутності досвіду переживання страху [1]. Ми 
просили щиро відповісти на питання нашої ано-
німної анкети та гарантували використання оде-
ржаної інформації тільки з метою наукового до-
слідження емоційного досвіду переживання 
страху  

Результати дослідження. 
Кількісний аналіз одержаних результатів 

показав наступне. 
1. За відповідями на перше питання було 

встановлено, що серед ста опитуваних - 59 % 
осіб жіночої статі та 41 % чоловічої статі. 

2. З другого питання було встановлено, 
що охоплених дослідженням 37% - особи шіст-
надцятого року життя, 48% - особи сімнадцятого 
року життя, 15 % - особи вісімнадцятого року 
життя. 

3. З відповідей на третє питання було 
з’ясовано, що серед осіб шістнадцяти – вісімнад-
цяти літніх, які навчаються в школі-інтернаті, 
страх у себе помічали 85 %, іноді помічали - 2%, 
зовсім не помічали страхів (хоча далі в своїй ан-
кеті подають підтвердження наявності у себе 
одного  і більше видів страху) - 13 % осіб. 

4. З четвертого питання з’ясувалося, що 
тривожитись доводилось 71 % досліджуваних 
осіб, зовсім не доводилось - 24 %, іноді доводи-
лось - 5 % особам. 

5. З відповідей на п’яте запитання анкети 
було встановлено, що 89 % осіб переживали по-
чуття страху, 9 % осіб не переживали страху та 2 
% досліджуваних переживали іноді. 

6.З відповідей на шосте запитання було 
встановлено, що у себе помічали “страх перед 
екзаменами” - 64 % осіб, “страх стихійного лиха” 
- 52 % осіб, “страх не вступити до вищого навча-
льного закладу” - 47 % осіб, “страх неуспіху та 
невдачі” - 46 % осіб, “страх публічного виступу” 
- 45 % осіб, “страх бути зрадженим” - 41 % осіб, 
“страх нападу” - 38 % осіб, “страх хвороб” - 36 % 
осіб, “страх бути неприйнятим людиною, яка 
подобається” - 36 % осіб, “страх бути покинутим 
подругою чи другом” - 35 % осіб, “страх бути 
висміяним однолітками” - 37 % осіб, “страх го-
лоду” - 33 % осіб, “страх проявити свої почуття 
щодо коханої людини” - 32 % осіб, “страх зали-
шитися без житла” - 31 %, “страх висоти” - 31 %, 
“страх байдужості людей до мене” - 31 %, “страх 
не встигнути що-небудь” - 31 %, “страх поганих 
оцінок” - 30 %, “страх змови однолітків проти 
мене” - 30 %, “страх фізичного або словесного 
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покарання” - 29 %, “страх бути не прийнятим 
друзями в компанію” - 29 %, “страх неулашту-
вання на роботу” - 29 %, “страх паранормальних 
явищ” - 28%,“страх болі” - 26 %, “страх бути 
одягненим гірше інших” - 26%, - страх перед 
заліками 27%, “страх перед страшними снами” - 
23 %, “страх грози”  - 23 %, “страх невизначено-
го майбутнього” - 23 %, “страх темряви” - 23 %, 
“боязнь бути неприйнятим в коло однолітків” - 
22 %, “ страх уколів” - 21 %, “страх різких рап-
тових звуків” - 20 %, “страх лікарні” - 19 %, “ 
боязнь писати контрольну роботу” - 19 %, “бо-
язнь бути нецікавим для ровесників” - 14 %, 
“страх лікарів” - 18 %, “страх нестабільних і не-
серйозних стосунків” - 16 %, “страх страшних 
фільмів” - 16 %, “страх замкненого простору” - 
15 %, “боязнь відповідати біля дошки” - 15 %, 
“страх крові” - 14 %, “страх незнайомих людей” - 
14 %, “страх закохатися” - 13 %, “боязнь самому 
працювати на комп’ютері” - 13%, “страх до ви-
гаданих істот” - 17 %, “боязнь залишитися само-
му наодинці чи в кімнаті” - 12 %, “страх перед 
батьком” - 12 %, “боязнь, що мій одяг не сучас-
ний” - 12 %, “страх перед конкретною людиною” 
- 12 %, “страх окремих видів транспорту” - 12 %, 
“боязнь бути ображеним вчителем перед класом” 
- 11 %, “боязнь бути неприйнятим у гру одноліт-
ками” - 10 %, “страх перед незнайомими людь-
ми” - 10 %, “боязнь, що узнають про мою сім’ю” 
- 8 %, “страх перед матір’ю” - 8 %, “боязнь стар-
ших учнів у школі” - 7 %, “боязнь виконувати 
письмові роботи” - 5 %, “ боязнь старших дітей у 
дворі” - 4 %, “боязнь спілкування з однолітками” 
- 2 %, “боязнь спати в спільній спальні (в інтер-
наті)” - 1 %. 

7.У 73 % осіб цей страх проявляється 
прискоренням серцебиття, 37 % - тремтінням 
тіла, 20 % - прискоренням дихання, 12 % - бліді-
стю обличчя, 4% - не можуть визначити, як саме 
проявляється їх страх, 2 % - звуженням зіниць, 1 
% - виступає піт на руках, 1 % - хвилюванням. 

8. 5 % переживали страх смерті, 2 % - 
відчували боязнь бути незрозумілим кимсь, 2 % - 
страх невизначеності, невпевненості, 2 % - страх 
води, 1 % - страх не виправдати надій, 1 % - 
страх випадково заподіяти біль іншим, 1 % - 
страх бачити чиїсь вени, 1 % - шелест листя в 
темряві, 1 % - страх, коли помирає близька лю-
дина, 1 % - страх осоромитися публічно. 

9. 20 % осіб не намагаються боротися зі 
своїми страхами, 19 % - намагаються, 14 % - не 
дали відповіді на запитання, 13 % - переборюють 
свій страх, 11 % - думають про щось інше, 8 % - 
не звертають уваги, 7 % - заспокоюють себе, 2 % 
- борються в деякій мірі, 2 % - борються зі свої-
ми страхами по-різному, 2 % - більше намага-
ються перебувати в екстремальних ситуаціях, 1 
% - не знає, як саме він бореться зі своїми стра-
хами. 

10. У 74 % осіб ступінь вираженості 
страхів з віком послаблювався, у 13 % - посилю-
вався, 6 % - не дали відповіді, 4 % - зовсім не 
змінилися, 3 % - в залежності від страхів. 

11. У 59 % - кількість об’єктів чи про-
блем, до яких вони переживають страх, зменши-
лась, у 27 % - збільшилась, 8 % - не дали відпові-
ді, 1 % - не змінилась зовсім, 4 % - не можуть 
визначити. 

12. 54 % осіб батьки чи однолітки у ди-
тинстві не лякали, 17% - лякали чвари між бать-
ками, 6 % - лякали фізичним покаранням, 5 % - 
погрозами, 4 % - лякали паранормальними яви-
щами, 6 % - вигаданими істотами, 1 % - жабою, 1 
% - черв’яками, 1 % - усім, чим можна, 1 % - під-
валом, 1 % - говорили, що заберуть дядьки, що 
їздять на великих машинах, 1 % - зовнішність, 1 
% - говорили, що викинуть з будинку, 1 % - коли 
залишали саму вдома. Лякали дітей від 3 до 13 
років. 

13. 23 % осіб вважають, що страх шкід-
ливий, 18 % осіб вважають, що шкідливий, тому 
що псує нерви, 16 % вважають, що страх корис-
ний, 9 % - не замислювалися, 8 % не відповіли, 5 
% вважають, що страх - цілком природне явище, 
4 % вважають, що страх корисний, щоб не роби-
ли поганих вчинків, 4 % вважають, що корисний 
для врівноваження, 4 % вважають, що від страху 
люди стають нерішучі, 3 % вважають, що стра-
хом можна виховувати малих дітей, 3 % вважа-
ють, що через страхи у людини з’являються ком-
плекси, 2 % - страх негативно впливає на психі-
ку, 2 % - корисний для адреналіну, 1 % - людина 
стає неврівноваженою, 1 % - корисний для того, 
щоб когось лякати, 1 % - корисний перед зако-
ном і Богом, 1 % - корисний, бо людина швидше 
рефлекторно реагує. 

14. 32 % осіб не знають, чому у них 
з’являються страхи, 16% - вважають, що страхи 
з’являються від негараздів у сім’ї, родині, 15 % 
вважають, що в них з’являються страхи, тому що 
вони не впевнені у собі, 5 % - тому, що думають 
про щось страшне, 4 % - що, страхи виникають, 
бо їх лякають старші друзі, 3 % вважають, що у 
них страх виникає на основі знань про паранор-
мальні явища, 3 % вважають, що страх - природ-
не явище, 3 % - тому, що дивляться страшні фі-
льми, 3 % - тому, що їх карали і страхи залиши-
лися з дитинства, 2 % вважають, що в них слабка 
нервова система, 1 % - з’являються страхи від 
історій страшних дослідів, про які повідомляють 
по телебаченню. 

15. 53 % осіб насамперед цінують у лю-
дині доброту, 41 % - чесність, 24 % - відвертість, 
13 % - сміливість, 10 % - порядність, 9 % - по-
чуття гумору, 7 % - повагу, 7 % - щедрість, 7 % - 
товариськість, 6 % - не відповіли, 5 % - ніжність, 
4 % - розум, 4 % - активність, 4 % - людяність, 3 
% - хоробрість, 6 % - справедливість, 2 % - тур-
боту, 2 % - людей з характером, 2% - комуніка-



 33 

бельність, 2 % - хитрість, 2 % - розуміння, 2 % - 
безкорисливість, 2 % - впевненість, 2 % - ввічли-
вість, 2 % - цілеспрямованість, 1 % - чуйність, 1 
% - не знають, 1 % - ненав’язливість, 1% - пра-
цьовитість, 1 % - волевиявлення, 1 % - пунктуа-
льність, 1 % - терпіння.  

Таблиця 1.  
Наявність страхів у осіб 16-18 років  

(у відсотках за результатами анкетування) 
№ 
п/п 

Види страхів Наявність 
страхів 

(%) 
1 Страх перед екзаменами 64 
2 Страх стихійного лиха 52 
3 Страх не вступити до вищого навчаль-

ного закладу 
42 

  46 
4 Страх не успіху та невдачі 45 
5 Страх публічного виступу 43 
6 Страх бути зрадженим 41 
7 Страх самотності 38 
8 Страх нападу 37 
9 Страх бути висміяним однолітками 36 

10 Страх хвороб 36 
11 Страх бути не прийнятою людиною, яка 

подобається 
35 

  33 
12 Страх бути покинутим другом чи по-

другою 
32 

13 Страх голоду 31 
14 Страх проявити свої почуття щодо ко-

ханої людини 
31 

  31 
15 Страх залишитися без житла 31 
16 Страх висоти 30 
17 Страх байдужості людей до мене 30 
18 Страх не встигнути що-небудь 29 
19 Страх поганих оцінок 29 
20 Страх змови однолітків проти мене 29 
21 Страх покарання фізичного або словес-

ного 
28 

22 Страх бути неприйнятим у компанію 
друзями 

27 

23 Страх не влаштуватися на роботу 26 
24 Страх паранормальних явищ 26 
25 Страх перед заліками 24 
26 Страх болю 23 
27 Страх бути одягненим гірше за інших 23 
28 Страх страшних снів 23 
29 Страх грози 23 
30 Страх невизначеного майбутнього 22 
31 Страх перед тваринами 21 
32 Страх темряви 20 
33 Страх бути не прийнятими у коло одно-

літками 
19 

34 Страх уколів 19 
35 Страх різких раптових звуків 19 
36 Страх лікарні 18 
37 Страх писати контрольну роботу 16 
38 Страх бути не цікавим для ровесників 16 
39 Страх лікарів 15 
40 Страх не стабільних і несерйозних сто-

сунків 
15 

41 Страх страшних фільмів 14 
42 Страх замкненого простору 14 
43 Страх відповідати біля дошки 13 
44 Страх крові 12 
45 Страх незнайомих людей 12 
46 Страх закохатися 12 
47 Страх до вигаданих істот 12 
48 Страх залишитися наодинці у будинку 12 
49 Страх перед батьком 12 
50 Страх, що мій одяг не сучасний 11 

51 Страх перед конкретною людиною 11 
52 Страх окремих видів транспорту 10 
53 Страх образ вчителем перед класом 8 
54 Страх перед учителем 8 
55 Страх бути не прийнятим у гру одноліт-

ками 
7 

56 Страх, щоб не узнали про мою сім’ю 5 
57 Страх перед матір’ю 4 
58 Страх старших учнів у школі 2 
59 Страх виконувати письмові роботи 1 
60 Страх старших дітей у дворі 1 
61 Страх спілкування з однолітками 1 
62 Страх спати в спільній спальні в інтер-

наті 
1 

 
Якісний аналіз результатів анкетування 

осіб від шістнадцятого до вісімнадцятого років 
життя. 

Декілька питань вимагали вибрати той 
чи інший варіант відповіді. Решта - висловити 
свою думку та пригадати деякі епізоди свого 
життя та інше. 

На питання анкети “Чи помічали Ви, що 
чогось боїтесь?” були отримані такі варіанти від-
повідей: “Так”, “Ні”, “Іноді”. 

На питання анкети “Стосовно до чого 
конкретно у Вас проявляються страхи?” отрима-
ли такі відповіді: страх темряви; страх до вига-
даних істот; страх крові; страх лікарні; страх лі-
карів; стоматолога; страх уколів; страх болю; 
страх хвороб; страх не встигнути що-небудь; 
страх неуспіху та невдачі; страх перед екзамена-
ми; страх перед травмами; боязнь писати конт-
рольну роботу; страх поганих оцінок; страх від-
повідати біля дошки; страх перед учителем; бо-
язнь образ учителя перед класом; боязнь самому 
працювати за комп’ютером; страх не вступити до 
вищого навчального закладу; страх не влаштува-
тися на роботу; страх самотності; боязнь бути не 
прийнятим у коло однолітків; боязнь залишитися 
наодинці в будинку чи кімнаті; страх замкненого 
простору; страх бути не прийнятими в компанію 
друзями; боязнь бути висміяними однолітками; 
боязнь бути не прийнятими у гру однолітками 
(футбол, волейбол та ін.); боязнь змови одноліт-
ків проти мене; боязнь байдужості людей до ме-
не; боязнь бути не цікавим для однолітків; бо-
язнь старший учнів у школі; боязнь старших ді-
тей у дворі; боязнь спілкування з однолітками; 
страх незнайомих людей; страх перед матір’ю; 
страх перед батьком; страх публічного виступу; 
страх покарання (фізичного чи словесного); 
страх, що узнають про мою сім’ю; боязнь бути 
одягненими гірше за інших; боязнь, що мій одяг 
не сучасний; страх закохатися; страх виказати 
свої почуття щодо коханої людини; страх бути 
відштовхнутим людиною, яка подобається (на 
початковій стадії стосунків чи при знайомстві); 
боязнь бути покинутим другом чи подругою; 
боязнь бути зрадженим; страх нестабільних і 
несерйозних стосунків; боязнь страшних снів; 
боязнь паранормальних явищ; страх різких рап-
тових звуків; страх перед конкретною людиною; 
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страх висоти; страх перед тваринами; страх не-
визначеного майбутнього; страх стихійного лиха 
(пожежі, повені, землетрусів); страх грози; страх 
перед незнайомими людьми; страх наказу; страх 
голоду; страх залишитися без житла; страх окре-
мих видів транспорту; боязнь спати в спільній 
спальні; боязнь страшних фільмів. 

На питання “Допишіть, які інші пережи-
вання страху Вам були відомі?” отримали такі 
відповіді: страх за близьких людей; страх, коли 
помирає близька для мене людина; страх бути 
незрозумілою; страх за скоєні мною погані вчин-
ки; страх не виправдати надій; страх смерті; 
страх невизначеності; страх невпевненості; страх 
заподіяти випадково біль іншим людям; боязнь 
дивитися на чиїсь вени; страх води; страшно, 
коли шелестить листя в темряві; страх бути ви-
сміяним в певному колі людей. 

На питання “У чому у Вас проявляється 
цей страх?” отримали такі відповіді: прискорене 
дихання; прискорене серцебиття; тремтіння тіла; 
звуження зіниць, блідість обличчя; з’являється 
піт на долонях; хвилювання. Також деякі особи 
не можуть визначити, у чому проявляється цей 
страх. 

На питання анкети “Чи намагаєтесь Ви 
боротися зі своїми страхами, і як саме?” отрима-
ли такі відповіді: в деякій мірі; заспокоюю себе, 
що все буде добре; не звертаю уваги; переборюю 
себе; намагаюсь думати про щось інше; треную 
себе, намагаюся перебувати більше в екстрема-
льних ситуаціях; так; ні; по-різному. Деякі особи 
не можуть визначити, як саме вони борються зі 
своїми страхами, також дехто не відповіли на 
дане запитання. 

На питання “Чи змінився у Вас ступінь 
вираження страхів з віком?” отримали такі від-
повіді: посилився; послабився; не змінився; див-
лячись, які страхи. Деякі особи не відповіли на 
це запитання. 

На питання анкети “Чи змінилася кіль-
кість об’єктів чи проблем, до яких Ви пережива-
єте страх?” отримали такі відповіді: зменшилась; 
збільшилась; не змінилась; не знаю. Дехто не 
відповів на це запитання. 

На питання анкети “Чи лякали Вас в ди-
тинстві Ваші батьки або однолітки? Чим конкре-
тно? Скільки років Вам було тоді?” отримали 
такі відповіді: так; не пам’ятаю; ні; вигаданими 
істотами; паранормальними явищами; Бабаєм; 
жабою; черв’яками; усім; підвалом; чвари бать-
ків; говорили, що приїдуть і заберуть на великій 
машині; зовнішністю; погрожували вигнати з 
будинку; залишали саму вдома. Всіх лякали у 
віці від 3 до 13 років.  

На питання анкети “Як Ви вважаєте, чи 
корисний страх для людини? В чому Ви бачите 
його користь чи шкідливість?” отримали такі 
відповіді: шкідливий; корисний; шкідливий - 
псує нерви; корисний, щоб не робити помилок; 

корисний у виховуванні дітей; корисний для врі-
вноваження; шкідливий, тому що під впливом 
страху людині притаманна неврівноваженість; 
шкідливий, тому що під впливом страху людині 
притаманна нерішучість; цілком природне яви-
ще; корисне, щоб лякати когось; корисне перед 
законом і Богом; шкідливий для психіки; потріб-
ний для адреналіну; шкідливий - під впливом 
страху у людини розвиваються комплекси; кори-
сний - швидше у людини працюють рефлекторні 
процеси. Деякі особи не змогли визначити чи 
корисний, чи шкідливий страх для людини, де-
хто зовсім не відповів на це запитання. 

На питання анкети “Висловіть свою точ-
ку зору з приводу причин появи у Вас страхів” 
отримали такі відповіді: тому що не впевнений у 
собі; захоплення паранормальними явищами; 
природне явище; тому що дивлюся фільми жахів; 
тому що думаю про страшне; тому що слабка 
нервова система; страшні наукові винаходи; 
страхи залишились ще з дитинства; тому що ля-
кають друзі. Дехто не може визначити, чому са-
ме у них з’являються ці страхи, а також деякі 
особи не відповіли на це запитання. 

На питання анкети “Які риси Ви насам-
перед цінуєте в людині?” отримали такі відпові-
ді: доброта; сміливість; мужність; турбота; чес-
ність; відповідальність; повагу; відвертість; ро-
зум; активність; чуйність; почуття гумору; людей 
з характером; комунікабельність; щедрість; хо-
робрість; справедливість; порядність; товарись-
кість; хитрість; розуміння; безкорисливість; впе-
вненість; ненав’язливість; комунікабельність; 
цілеспрямованість; працьовитість; людяність; 
ввічливість; волевиявлення; пунктуальність; тер-
піння. 

Результати проведеного нами дослі-
дження серед 16-18 літніх (на межі входження в 
зрілість засвідчують значимість проблеми стра-
ху. Диференціація причин страхів за рівнями 
соціалізації особистості показала наступне: дете-
рмінанти страхів, що виникли у дитинстві на 
першому рівні соціалізації у родині(у мікро се-
редовищі): страх самотності – 41%, страх зали-
шитися без житла – 31%, страх перед батьком – 
12%, страх перед матір’ю – 8%, боязнь щоб зна-
ли про мою сім’ю – 8%; детермінанти страхів на 
другому рівні соціалізації (у макро середовищі) – 
у школі: страх перед екзаменами - 64% , страх не 
поступити у вищий навчальний заклад - 47% , 
страх публічного виступу – 45%, страх поганих 
оцінок – 30%, страх перед заліками – 27%, бо-
язнь писати контрольну роботу – 19%, боязнь 
образ вчителя перед класом – 11%, страх голоду 
– 33% (для проживаючих у інтернатах; детермі-
нанти страхів у дітей на третьому рівні соціалі-
зації (у мезо середовищі): страх стихійного лиха 
– 52%, боязнь бути зрадженим – 43%, страх хво-
роб – 36%, страх бути покинутим другом чи по-
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другою – 35%, страх висоти -31%,27% - страх 
травм, які можуть скалічити. 

Висновки. 
Результати дослідження дозволили зро-

бити такі загальні висновки:  
1. Вітчизняні та зарубіжні психологи в тій чи 
іншій мірі торкалися окремих питань проблеми 
страхів у віці входження у зрілість (осіб віком 
від шістнадцятого до вісімнадцятого року жит-
тя), або лише мимохідь згадували про окремі 
види страхів у своїх публікаціях, присвячених 
іншим проблемам. Оскільки проблема страхів у 
юнацькому віці ґрунтовно і детально ще не до-
сліджено, актуалізується необхідність її подаль-
шого вивчення. 
2. Найбільше число видів страхів названих у 
себе однією особою – 51 видів. Найменше стра-
хів серед охоплених дослідженням осіб число 
страхів становить -1. Слід зазначити, що біль-
шість анкетованих осіб визначили у своєму до-
свіді переживань 6 видів страху. 
3. Виявилось, що за сучасного способу життя 
багато людей набули досвід переживання страху 
голоду, страх самотності також є поширеним 
серед досліджуваних нами осіб шістнадцятого – 
вісімнадцятого року життя, страх до майбутньо-
го, страх перед екзаменами. Також дуже часто 
зустрічається страх смерті, страх пожежі, страх 
втратити навчання, страх стати жертвою нападу 
(бандитів). Можливо, саме знайомство з аналізом 
емоційних переживань їхніх однолітків допомо-
же спортсменам віку входження в зрілість краще 
передбачати свої емоційні стреси та керувати 
ними. Адже уміння відключатися, абстрагувати-
ся від оточуючого і власних переживань одноча-
сно перетворюється в позитивний емоціогенний 
фактор та дає силу і непроникність стану публіч-
ної самотності такого необхідного спортсмену 
під час серйозних змагань. [1, 71] 

Подальші дослідження планується про-
вести у напрямку вивчення інших проблем осо-
бистості на етапі входження в зрілість. 
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Вступ.  
У сучасному світі, який увійшов у третє 

тисячоліття, розвиток України визначається у 
загальному контексті європейської інтеграції з 
орієнтацією на фундаментальні цінності західної 
культури: парламентаризм, права людини, права 
національних меншинств,  лібералізацію, свобо-
ду пересування, свободу отримання освіти будь-
якого рівня та інше, що є невід’ємним  атрибу-
том громадського демократичного суспільства 
[1].    

Для України у культурно-цивілізованому 
аспекті європейська інтеграція – це входження 
до єдиної сім’ї європейських народів, повернен-
ня до європейських політичних і культурних 
традицій. Європейська інтеграція, отже, стає 
ключовою ланкою відкриття України світом, 
переходу від закритого тоталітарного до відкри-
того демократичного суспільства [1]. 

Основними напрямами культурно-
освітньої і науково-технічної інтеграції визначе-
но впровадження європейських норм і стандартів 
в освіті, науці і техніці, поширення власних 
культурних і науково-технічних здобутків у єв-
ропейському товаристві. Такі кроки спрацьову-
ватимуть на підвищення в Україні європейської 
культурної ідентичності та інтеграцію до загаль-
ноєвропейського інтелектуально-освітнього і 
науково-технічного середовища. 

Упродовж 1995-2004 років Міністерство 
освіти і науки України на основі міжнародних 
документів з питань демократії, гуманізації в 
галузі освіти і прав людини здійснило масштабні 
заходи щодо створення нової нормативно-
правової бази національної вищої освіти України 
[1]. 

Незважаючи на досягнення освіти, які 
забезпечує нова соціополітична система України, 
вона, однак, ще не має належної якості. 

Чимало випускників вищих навчальних 
закладів, у тому числі й фахівців із спортивно-
оздоровчого туризму, не досягли належного рів-
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ня конкурентноспроможності на європейському 
ринку праці. Це зобов’язує глибше аналізувати 
тенденції в європейській та світовій освіті. 

Необхідність реформування системи 
освіти України, її вдосконалення і підвищення 
рівня якості є найважливішою соціокультурною 
проблемою, яка значною мірою зумовлюється 
процесами глобалізації та потребами формуван-
ня позитивних умов для індивідуального розвит-
ку людини, її соціалізації і самореалізації в цьо-
му світі. 

Зазначені процеси диктують насамперед 
необхідність визначення, гармонізації та затвер-
дження в галузі освіти з урахуванням вимог між-
народної і європейської системи стандартів та 
сертифікації. 

В Україні, як і в інших розвинутих краї-
нах світу, вища освіта визнана однією з провід-
них галузей розвитку суспільства. Стратегічні 
напрями розвитку вищої освіти визначено Кон-
ституцією України, законами України “Про осві-
ту”, “Про вищу освіту”, Національною доктри-
ною розвитку освіти, указами Президента Украї-
ни, постановами міністерства освіти і науки 
України. 

Основною метою державної політики в 
галузі  освіти є створення умов для розвитку 
особистості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України, оновлення змісту освіти та 
організації навчально-виховного процесу відпо-
відно до демократичних цінностей, ринкових 
засад економіки, сучасних науково-технічних 
досягнень. 

Пріоритетними напрямами державної 
політики щодо розвитку вищої освіти є: особиста 
орієнтація вищої освіти; формування національ-
них  і загальнолюдських цінностей; створення 
для громадян рівних можливостей у здобутті 
вищої освіти, оновлення її змісту та форм органі-
зації навчально-виховного процесу; впроваджен-
ня освітніх інновацій та інформаційних техноло-
гій; формування в системі освіти нормативно-
правових і організаційно-економічних механіз-
мів залучення і використання позабюджетних 
коштів; підвищення соціального статусу і профе-
сіоналізму працівників освіти, посилення їхньої 
державної і суспільної підтримки; розвиток осві-
ти як відкритої державно-суспільної системи; 
інтеграція вітчизняної вищої освіти до європей-
ського та світового освітніх просторів і підне-
сення вищої освіти України до рівня вищої осві-
ти розвинутих країн світу [1]. 

Процес модернізації вищої освіти Украї-
ни в контексті Болонського процесу безумовно і 
безпосередньо стосується  й вищої освіти в галу-
зі туризму. 

З огляду на місце та роль туризму в жит-
ті суспільства, держава згідно із законом України 
“Про внесення змін до закону України “Про ту-
ризм”, проголошує туризм одним із пріоритет-

них напрямів розвитку економіки та культури і 
створює умови для туристичної діяльності: По-
дальший динамічний розвиток туризму зумов-
лює необхідність удосконалення якості підготов-
ки кадрів, забезпечення галузі туризму фахівця-
ми, які відповідали б міжнародним стандартам у 
сфері послуг [2]. 

Аналіз сучасної теорії і практики базової 
підготовки менеджерів туризму з вищою освітою 
(В.М.Вуколов, В.О.Квартальнов, І.С.Томілов та 
ін.) дає можливість назвати такі чинники, від 
яких залежить якість освіти випускників вузів: 1) 
широта і змістове наповнення профілю певної 
туристичної спеціальності; 2) загальна сума на-
вчального часу та кількість часу відведеного на 
практику, за який здійснюється підготовка мене-
джера туризму; 3) складання програм навчальних 
дисциплін згідно з метою підготовки спеціаліста; 
4) коректування або повна зміна навчальних 
планів після  відпрацювання їх за повним цик-
лом.    

Паралельно з вищезазначеним, набуває  
актуальності проблема якісної підготовки спеці-
алістів для активізації фізкультурно-оздоровчого 
руху. Вона  зумовлена звуженням сфери сімей-
ного дозвілля, організованого відпочинку дітей і 
молоді, повноцінним проведенням дозвілля; 
зниженням масштабів оздоровчої роботи в за-
кладах освіти, в організації додаткової освіти за 
місцем проживання. Залишковий підхід органів 
місцевого самоврядування до вирішення соціа-
льних проблем, зниження рівня життя значної 
кількості населення негативно відбивається на 
галузі культурно-досугового обслуговування 
громадян країни та їхніх дітей. А як відомо, 
якість роботи з виховання, оздоровлення, освіти 
молоді з використанням категорійних видів 
спортивно-оздоровчого туризму визначається 
станом ресурсної бази культурно-краєзнавчої та 
експедиційної роботи. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Запорізького  національного  університе-
ту. 

Формулювання цілей роботи.  
Метою статті є висвітлення наших 

концептуальних підходів до підготовки майбут-
ніх фахівців, здатних розширити масштаби робо-
ти на базі загальноосвітніх шкіл, в закладах до-
даткової освіти(позашкільних), в центрах твор-
чості, дозвілля за місцем проживання з організа-
ції спортивно-оздоровчого туризму.  

Результати дослідження.  
Аналіз літературних джерел із проблем 

теорії і практики шкільного туризму, доводить, 
що рухова активність, заняття фізичними впра-
вами у поєднанні з формуванням духовної куль-
тури, задоволенням духовних потреб учнів у ви-
вченні рідного краю, фольклору і народнопоети-
чної творчості сприяють кращому залученню 
молоді до здорового способу життя [3].  А  фор-



 37 

мування  фізичного,  психічного і  соціального 
благополуччя, як головного показника гуманіза-
ції системи освіти та засвоєння учнями даних 
про ефект тренувальних навантажень, оздоров-
чих сил природи - одне з найважливіших завдань 
сучасної педагогіки. 

Ці ідеї наводять нас на думку,  що в змі-
сті і структурі професійної підготовки майбутніх 
педагогів із додатковою освітою “організаторів 
спортивно-оздоровчого туризму”, мають пере-
важати розділи туристсько-краєзнавчого профі-
лю, програми інтелектуального розвитку дітей, 
відомості про морально-етичні аспекти суспіль-
ної свідомості та поведінку людини, про теорію і 
методику фізичних навантажень, змагальної дія-
льності тощо[4]. 

Процес підготовки спеціалістів для сфе-
ри спортивно-оздоровчого туризму, на нашу ду-
мку, повинен передбачати також засвоєння суку-
пності професійно-орієнтованих розділів освіти 
як із педагогічної, так і спортивно-оздоровчої 
діяльності. Зміст вищезазначених розділів має 
бути спрямованим на формування навичок і 
вмінь індивідуальної роботи майбутніх фахівців 
із дітьми; розробку програм із анімації, дозвіль-
но-освітної діяльності; використання засобів ту-
ризму  в поєднанні з активними формами пере-
сувань; формування вміння забезпечити безпеку 
життя школярів-туристів й ознайомлення їх із 
прекрасним світом природи,  культури, соціаль-
ної реальності. Тим більше, що значна кількість 
наукових досліджень як в Україні 
(В.К.Федорченко, Н.А.Фоменко, М.І.Скрипник, 
Г.С.Цехмістрова) так і в Росії (Б.Х.Гаджієв, 
В.К.Квартальнов, С.В.Чепік та ін.) свідчить про 
те, що туристсько-краєзнавча робота забезпечує 
комплексний підхід до виховання учнів [5].  

Отже, багатопрофільність процесів 
спортивно-оздоровчого туризму визначає ще 
більшу необхідність диференціації посадової 
структури кадрів.  

Так, проведений нами аналіз бесід із ди-
ректорами загальноосвітніх шкіл міст Запоріж-
жя, Дніпропетровська,  Харкова, Сімферополя 
засвідчив потребу шкіл у спеціалістах із спорти-
вно-оздоровчого туризму, які б добре розумілися 
на краєзнавстві, знали декілька іноземних мов 
(російську, німецьку, англійську) були добре 
фізично та морально підготовленими. Встанов-
лено також, що для забезпечення високої ефек-
тивності та безпечності на маршрутах некатего-
рійних видів туризму необхідна посада “гіда-
провідника” зі спеціалізацією (водний, піший, 
гірський тощо). 

Аналіз результатів дослідження також 
довів, що значна кількість коштів туристами ви-
трачається на дозвільно-розважальні заходи, на 
процеси анімаційного характеру з метою оздоро-
влення та активізацію позитивно-емоційного 

настрою людини; зняття психофізичного втом-
лення. 

Отже, організація цих заходів у сфері 
спортивно-оздоровчого туризму вимагає підго-
товки і спеціаліста з анімаційної роботи та роз-
робки таких програм.  

Ми вважаємо, що робота майбутнього 
фахівця зі спортивно-оздоровчого туризму тісно 
пов’язана  з підготовкою його до виховної діяль-
ності. Саме це є специфікою роботи організато-
рів туризму, яка визначає й специфіку виховання 
студентів у рамках туристичної освіти. Тому, на 
нашу думку, окрім навчального компоненту, в 
компетенцію безперервної освіти фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму необхідно за-
класти мету, завдання, зміст, методи та прийоми 
виховної роботи зі студентами. Тобто, важливою 
складовою теоретичної підготовки спеціаліста 
фізичного виховання та спортивно-оздоровчого 
туризму у вищих навчальних закладах є профе-
сійне виховання. 

За словами Ю.М. Лагусєва, місія вищої 
школи з туризму – це швидка та методична про-
фесіоналізація індустрії туризму, зміцнення по-
зитивних його впливів на всі сфери та середови-
ща життєдіяльності. Досягнення цієї мети немо-
жливе без ефективного виховного впливу [6]. 
Отже, побудова цілісного процесу формування 
особистості студента повинна спиратися на осо-
бливості його виховання в системі туристської 
діяльності, до яких належать: виховання через 
природу, культуру (принцип наглядності); фор-
мування толерантності; гуманізація відносин; 
виховання в групі (колективі); екологія  особис-
тості. 

На думку В.С. Ледньова та нашу, розділ 
теоретичної підготовки майбутнього фахівця з 
фізичного виховання та організації спортивно-
оздоровчого туризму має охоплювати виховання 
професійної позитивної спрямованості  - вихо-
вання любові до обраної професії і виховання 
професійно-трудових, професійно-комунікатив-
них, професійно-фізичних якостей [7].  

Тому планування виховної роботи на 
факультеті фізичного виховання з спеціалізацією 
“організатор спортивно-оздоровчого туризму” в 
Запорізькому університеті було розраховано, 
перш за все, на професійне виховання студентів, 
яке здійснювалося в процесі всіх його традицій-
них спрямувань. Однак основними були фізичне 
і трудове виховання студентів. Саме це сприяє 
розвитку головних функцій майбутнього спеціа-
ліста – оздоровчій і пізнавальній. 

Як трудове, так і фізичне виховання 
майбутніх фахівців здійснювалось через їхню 
добровільну участь в організації туристичних 
походів і міжшкільних туристичних змагань уч-
нів 10-11 класів Запорізьких шкіл у весняно-
літній і зимовий період у Карпати, Крим. У 
зв’язку з цим базові компоненти виховання, у 
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цілісному  педагогічному процесі Запорізького 
університету на факультеті фізичного виховання, 
що готує спеціалістів із спортивно-оздоровчого 
туризму можуть мати такий зміст: 

1. Виховання вільної особистості, якій 
притаманні: високий рівень свідомості; грома-
дянськість, почуття особистої гідності та вартос-
ті; самоповага, самодисципліна, чесність, прав-
дивість; орієнтування в духовних цінностях жит-
тя; активність і самостійність у прийнятті особи-
стих рішень, відповідальність; вільний вибір змі-
сту якісної життєдіяльності. 

2. Виховання творчої особистості: розви-
нуті здібності; потреба в дослідно- перетворюю-
чій діяльності,  знання, вміння, навички в цьому; 
розвинуті сенсорика й інтелект, інтуїція, якісна 
життєтворчість. 

3. Виховання гуманно-емпатійної особис-
тості з притаманними їй чутливістю, милосер-
дям, чемністю до людини, добротою; здібність 
до співчуття, альтруїзм: терпимість, добропоряд-
ність, скромність; потяг до миру, добросусідства; 
розуміння цінності людини, її життя, миру, при-
роди тощо. 

4. Виховання духовної особистості: по-
треби в постійному пізнанні світу, самопізнання 
себе,  свого духовного світу, в красі, спілкуванні, 
рефлексії, пошуку сенсу життя;  цільність і неза-
лежність внутрішнього особистого світу.   

 5. Виховання практичної особистості: 
знання основ економіки; працьовитість, господа-
рність; володіння іноземними мовами;  знання 
народних ремесел і промислів, релігійних звича-
їв; здоровий спосіб життя; фізичний гарт, есте-
тичний смак, етикет, хороші манери, гостин-
ність; прагнення до облаштування дому, забезпе-
ченню добробуту сім'ї. 

6. Виховання висококваліфікованого фахі-
вця: ерудиція, компетентність; управлінські зді-
бності; комунікативність; здібність до творчого 
професійного мислення, знання історії, теорії і 
практики туризму; оволодіння педагогічною 
майстерністю; стресостійкість;  знання психоло-
гії. 

Для того, щоб сформувати в процесі ви-
ховання всебічно розвинену особистість, необ-
хідно вирішити завдання розумового, фізичного, 
етичного, естетичного і професійного виховання.  
Відокремити  одне від одного ці завдання прак-
тично неможливо, оскільки головне у виховному 
процесі - це гармонія, єдність і цілісність. 

Загальновідомо, що формування особис-
тості здійснюється такими засобами виховання, 
як мікросередовище і макросередовище; особис-
тість педагога (вихователя); різні види туристсь-
кої діяльності, у тому числі і професійно-
практичні. 

Під макросередовищем нами розуміється 
навколишній світ: природа, предмети матеріаль-
ного світу, культура. Під мікросередовищем - те, 

що безпосередньо оточує студента - мікросоціум 
(сім'я, група, формальні і неформальні об'єднан-
ня, педагогічний колектив). 

Найважливіша сторона виховного про-
цесу - особистість педагога. Ось чому підготовка 
та добір професорсько-викладацького складу, 
який забезпечує реалізацію змісту навчальних 
програм і професійну освіту, складає сутність 
однієї із головних і серйозних організаційних 
проблем. 

Загальновідомо, що рівень кваліфікації 
викладачів є об’єктивним чинником впливу на 
якість базової освіти майбутнього фахівця з 
спортивно-оздоровчого туризму. Однак механізм 
такого комплексного впливу доки ще вивчений 
недостатньо. 

Враховуючи зміст, мету та завдання під-
готовки вчителя фізичного виховання зі спеціалі-
зацією “організатор спортивно-оздоровчого ту-
ризму” нами сформульовані критерії діяльності 
викладачів факультету фізичного виховання  та 
можливості їхнього добору.  

Викладач повинен володіти сучасними 
технологіями як загальної, так і професійної 
освіти, комплексом ефективних методів і прийо-
мів, достатнім обсягом  професійних знань для 
забезпечення освіти майбутніх фахівців (викла-
дання, планування, управління діяльністю дида-
ктичної і виховної підсистеми). 

Важливо, щоб викладачі володіли нави-
чками інтерактивного навчання, яке, в основно-
му, здійснюється у вигляді діалогу та дискусій, 
методикою “рівний-рівному”, що вкрай необхід-
но під час проведення практичних занять зі спор-
тивно-туристичної підготовки, основ техніки і 
тактики спортивно-оздоровчого туризму. А та-
кож були компетентними у впровадженні особи-
стісно-орієнтованому підходу до особистості 
студента. 

В усьому світі в педагогіці відомий най-
кращий спосіб впливу на учнів і студентів – це 
особистий приклад педагога. Тому, формуючи 
якості, необхідні майбутньому вчителю фізичної 
культури та організатору спортивно-оздоровчого 
туризму  через зміст навчальної дисципліни, ви-
кладач особисто повинен володіти цими якостя-
ми. Отже, до особистості педагога-викладача 
висувається ряд найсерйозніших вимог. Серед 
них можна виокремити головні та другорядні, 
відповідність яким необов'язкова для педагога, 
але робить його особистістю, здатною найкра-
щим чином навчити і виховати іншу особистість 
в туристській діяльності. 

Основні вимоги: любов до студентів, до 
педагогічної діяльності; наявність спеціальних 
знань в цій галузі, в якій він навчає студентів; 
широка ерудиція; педагогічна інтуїція; високоро-
звинений інтелект; високий рівень загальної 
культури і моральності; професійне володіння 
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різними методами навчання і виховання студен-
тів. 

Додаткові вимоги: товариськість, артис-
тичність, відчуття гумору, добрий смак тощо. 
Для фахівця-професіонала у сфері туризму, на 
якому також лежить відповідальність за виховну 
дію, що надається їм у процесі туристської дія-
льності, ці вимоги також є необхідними. 

Професіонал туристської сфери повинен 
розвивати в собі такі здібності до виховання у 
студентів умінь і навичок: правильно оцінювати 
ситуацію; оцінювати внутрішній стан іншої лю-
дини; викликати в іншої людини інтерес, бажан-
ня до пізнання, високі духовні відчуття; здібність 
до диверсифікації виховних дій відповідно до 
індивідуальності людини; знаходити потрібний 
стиль спілкування, спосіб подачі потрібного ма-
теріалу; правильно настроювати людину, всіляти 
в неї відчуття впевненості, заспокоєності (або, 
навпаки, незаспокоєності), рішучості, стимулю-
вати до самовдосконалення; викликати до себе 
повагу, неформальне визнання, завойовувати 
авторитет; здібність до пізнання себе, іншої лю-
дини, світу духовного і матеріального; прагнення 
до пригод, адаптацію до різних непередбачених 
обставин, несподіванок. Кращі викладачі факу-
льтету фізичного виховання мають відрізнятися 
міцним здоров’ям (фізичним, психічним, духов-
ним і соціальним),  любов’ю до подорожей та 
особистою спрямованістю на участь в туристич-
них походах, прагненням до постійного профе-
сійного зростання.  

В структурі  педагогічної діяльності ма-
ють виокремлюватись  організаційний, констру-
ктивний, гностичний і комунікативний компоне-
нти. 

Під час формування професорсько-
викладацького складу виправдали себе такі шля-
хи: конкурсний відбір педагогів, із стажем педа-
гогічної діяльності, пов’язаної з фізкультурно-
спортивною, тренерською та туристичною діяль-
ністю; запрошення до роботи організаторів тури-
стичних центрів, клубів; підготовка викладачів із 
числа кращих випускників факультету фізичного 
виховання з спортивно-оздоровчим туризмом 
через аспірантуру або додаткове навчання в ви-
щих зарубіжних закладах. 

Запрошення випускників факультету фі-
зичного виховання на викладацьку роботу  зумо-
влюється відмінним навчанням (диплом з відзна-
кою, наявність організаторських  умінь, вільне 
володіння англійською (німецькою) мовою; якіс-
ними результатами в науково-дослідницькій ро-
боті; високою активністю в туристичній і педаго-
гічній діяльності під час навчання в університеті.   

Цілісний процес навчання і виховання 
особистості з використанням засобів туризму має 
розвиватися за традиційними канонами будь-
якого педагогічного процесу. Для цього необхід-
но провести моніторинг оволодіння студентами 

педагогічними знаннями, вміннями і навичками; 
спроектувати одержані знання на відповідну під-
галузь туристської діяльності, спрогнозувати 
можливі результати; намітити організаційні за-
ходи, спрямовані на забезпечення умов для нор-
мального протікання виховної діяльності в рам-
ках конкретної туристської групи; виконати гно-
стичний аналіз, який припускає перевірку й оці-
нку результатів виховного процесу, його значу-
щості й ефективності; розробити форми і методи 
реалізації виховного процесу. 

Отже, організація освітнього (навчально-
виховного) процесу – це сукупність дій, що ве-
дуть до освіти і вдосконалення взаємозв'язків 
між вищезазначеними компонентами педагогіч-
ного процесу (моніторинг, проектування і про-
гнозування, гностична й організаторська  діяль-
ність). 

Таким чином, вдосконалення навчання і 
виховання туристських кадрів пов’язано, перш за 
все,  з розробкою якісно нових підходів до вирі-
шення завдань управління туристським проце-
сом. Під управлінням, у загальному вигляді, ро-
зуміється процес цілеспрямованого переводу 
системи з одного стану в інший. Отже, для ефек-
тивного управління процесом підготовки спеціа-
ліста, необхідно чітко бачити орієнтири і прикі-
нцеву мету такої підготовки [4]. 

Деякий час таким орієнтиром виступала 
кваліфікаційна характеристика спеціаліста з тієї 
чи іншої спеціальності. У ній, як правило, досить 
докладно описувалися знання, вміння та навич-
ки, які були необхідні майбутньому професіона-
лу. 

На думку І.Б. Петруня та нашу, кваліфі-
каційна характеристика не може вважатися 
більш або менш адекватною моделлю спеціаліс-
та, тому, що не містить такого важливого пара-
метра, як перелік психофізичних якостей, якими 
має володіти спеціаліст для успішної професій-
ної діяльності [8].  

Загальновідомо, що саме такий специфі-
чний склад якостей не тільки створює засади 
успіху та ефективної професійної діяльності, а й 
визначає професійне довголіття спеціаліста.  Цей 
тезис стверджується аналізом динаміки турист-
ських зв’язків такими ученими як І.В. Зорін, 
Н.А.Фоменко та ін. [5]. Тим більше, що за остан-
ні роки спостерігаються постійні  істотні зміни в 
структурі знань і вмінь спеціалістів із туризму.    

Отже, недостатність кваліфікаційної ха-
рактеристики підштовхнула фахівців із туризму 
та нас на пошуки іншої моделі навчання, яка б 
найбільш повніше та адекватніше відображала 
вимоги до майбутнього спеціаліста. 

На нашу думку, такою моделлю має бу-
ти професіографічна характеристика діяльності 
фахівця, яка складає частину його професіогра-
ми. Аналогічної точки зору дотримується й до-
слідник В.О.Квартальнов.           Вчений підкрес-
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лює, що така професіографічна характеристика 
разом із необхідними знаннями, вміннями і на-
вичками повинна містити і достатньо повний 
перелік психофізичних якостей [4].  Це – здат-
ність людини до: самостійного мислення під час 
вирішення складних завдань у практичній діяль-
ності; навчання, тобто здібність засвоєння пев-
них канонів і правил, що використовуються в 
туристичній галузі знань; самовдосконалення в 
процесі навчання та наступної практичної діяль-
ності; професійне довголіття, як здатність вико-
нувати особисті професійні обов’язки   впродовж 
багатьох років без суттєвого зниження ефектив-
ності в роботі.  

Професіографічна характеристика до-
зволить визначити кого, чому і як готувати за 
програмами оперейтинга, а також  буде сприяти 
створенню ефективної системи добору студентів, 
створенню якісних навчальних програм і най-
більш передових засобів і методів занять. 

Так, у 2000 році в Російській міжнарод-
ній академії туризму була розроблена професіог-
рафічна характеристика фахівця в сфері туризму 
і соціального обміну. Вона стала основою для 
розробки і проведення практичних занять, моде-
лювання ситуацій, рольових ігор тощо, це безу-
мовно має підвищити ефективність і дієвість під-
готовки фахівця з туризму взагалі та спортивно-
оздоровчого  зокрема  [4].  

Реалізація концептуальних підходів пе-
редбачається трьома етапами.  

На першому етапі – в 1998-2000 роках 
формуватиметься організаційне, законодавчо-
правове та нормативно-методичне забезпечення 
Концепції, розроблятиметься Програма підгото-
вки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму. 

На другому етапі, у 2001-2003 роках,  
головна увага буде надаватися системному вдос-
коналенню процесу підготовки майбутніх фахів-
ців, завершиться формування економічних, соці-
ально-психологічних, інформаційних, норматив-
но-методичних і матеріально-технічних засад 
системи вищої освіти майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму. 

На третьому етапі, у 2004-2005 роки, 
здійснюватиметься моніторинг якості підготовки 
майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого 
туризму. 

Висновки.  
Отже,  робота над розробкою концепції 

професійної підготовки майбутніх фахівців із 
спортивно-оздоровчого туризму дала змогу дійти 
висновку, що навчанню студентів передує виче-
рпно усвідомлена та продумана програма дій з 
організації навчального процесу та професійного 
навчання.  

За необхідне подальших дослідженнях, 
для реалізації вищезазначеної концепції необхід-
ні належні правові соціально-економічні, матері-
ально-технічні та фінансові умови. 
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Анотація. У роботі проаналізовано три види комп’ютерної 
підтримки викладача вуза з прикладами сучасних 
комп’ютерних навчальних програм з англійської мови. У 
статті зроблено висновок про оптимальне використання ви-
кладачем комп’ютерних технологій на заняттях з англійської 
мови і окреслено перспективи розвитку даного напрямку 
досліджень. 
Ключові слова: комп’ютерні технології, комп’ютерні навча-
льні програми, заняття з англійської мови. 
Аннотация: Костикова И.И. Влияние компьютерных техно-
логий на подготовку преподавателя к занятиям. В работе 
проанализированы три вида компьютерной помощи препода-
вателю вуза с примерами современных компьютерных обу-
чающих программ по английскому языку. В статье сделан 
вывод об оптимальном использовании преподавателем ком-
пьютерных технологий на занятиях по английскому языку и 
обозначены перспективы развития данного направления 
исследований. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерные 
обучающие программы, занятия по английскому языку. 
Annotation. Kostikova I.I. Influence of computer technologies to 
college teacher’s preparation for lessons. Three types of computer 
support by a college teacher of English with the examples of 
modern English CD-ROMs are analyzed in the paper. The 
conclusion about optimal usage of computer technologies by a 
teacher at English lessons is done and the perspectives of 
development this problem of research are had in view in the 
article. 
Keywords: computer technologies, computer based training CD-
ROMs, English lessons. 

 
Вступ. 
Використання комп'ютерних навчальних 

програм є особливо актуальним для багатьох 
вузів, і насамперед для вузів фізичної культури. 
Специфіка цих вищих навчальних закладів вузу 
– відрядження студентів-спортсменів на збори, 
змагання, самостійне відпрацювання лекційних і 
практичних занять. У таких випадках альтерна-
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тивною підтримкою є використання електронних 
підручників замість традиційних, з урахування 
цілого ряду переваг електронних підручників – 
комп’ютерних навчальних програм. Така форма 
навчального процесу дозволяє не переривати 
процес навчання. Також вона полегшує відпра-
цьовування студентами пропущених занять, 
об’єктивне здійснення тестового контролю з мо-
дуля чи дисципліні в цілому, видання рекомен-
дації про перспективи подальшого навчання [1]. 

Комп'ютерні технології як інструмент 
додаткової підтримки в процесі навчання віді-
грають величезну роль в діяльності самого ви-
кладача. Проведене нами дослідження виявило 
дві основні умови використання комп'ютерних 
технологій: психолого-педагогічна готовність 
викладача і студента та матеріальна база [2, 3]. 
На жаль, деякий страх викладачів використову-
вати комп'ютер як інструмент своєї роботи пере-
творює нові інформаційні технології в чисто тех-
нічний предмет, замикаючи їх у собі, створюючи 
тим самим спотворенні уявлення про можливості 
і призначення нових інформаційних технологій. 

Крім цього основними перешкодами на 
шляху масового використання комп'ютерів у 
роботі деяких викладачів стає їх інертність мис-
лення, оскільки він працює в системі, що харак-
теризується в значній мірі як консервативна. 
Професійна компетенція викладача ще не зале-
жить від використання комп'ютера й інформа-
ційних технологій. До того ж не всі вищі навча-
льні заклади, навіть при наявності комп'ютерно-
го залу, створюють сприятливі умови для викла-
дача з засвоєння і оволодіння інформаційними 
технологіями у практиці свого предмету. Треба 
зауважити, що у викладацькому середовищі при-
сутня і недостатньо широко розповсюджена 
комп'ютерна грамотність про використання но-
вих технологій безпосередньо на своїх заняттях. 
Фактом є те, що немає ніякого взаємозв'язку між 
комп'ютерною кваліфікацією викладача і його 
зарплатою, тому що зарплата викладача, що ви-
користовує нові інформаційні технології в на-
вчанні, і викладача, який їх не використовує, рів-
на. Тому, як свідчить наш практичний досвід 
роботу у вузі, викладач повинен мати потребу в 
могутньому мотиваційному товчку для освоєння 
технологій, застосовуваних у його професійній 
діяльності при усій своїй завантаженості, серед-
ній зарплаті, суміщенню декількох робіт і видів 
діяльності, щоб йти в ногу з часом, бути завжди 
цікавим студентові. В цьому і є актуальність вка-
заної проблеми. 

Основам комп’ютерного навчання у 
школі присвячена ґрунтовна робота під редакці-
єю Н. Ю. Пахомової [4]. Але невирішеною про-
блемою залишається аналіз основ комп’ютерної 
підтримки у вузі. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета нашого дослідження – проаналі-

зувати три види комп’ютерної підтримки викла-
дача вузу. 

Для вирішення вказаної мети постало 
такі завдання – охарактеризувати кожен вид під-
тримки; надати рекомендації щодо впроваджен-
ня окремих навчальних програм в учбовий про-
цес. Задля цього нами було використано наступні 
методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел, опитування, бесіда, експеримент. 

Результати дослідження. 
Для реалізації корегуючи-контролюючої 

функції нашого експерименту нами були розроб-
лені індивідуальні карти проходження різних 
стадій модуля з дисципліні «Англійська мова». 
Такі карти ми використовували як діагностичний 
журнал, що допомагає проконтролювати рівень 
володіння різними знаннями, уміннями, навич-
ками, засвоєними за навчальний рік з цієї дисци-
пліни. Подібні карти допомогли організувати і 
самостійну роботу студентів у позаудиторний 
час з усунення конкретних студентських прога-
лин, адже специфіка викладання іноземної мови, 
зокрема англійської, у тім, що основним компо-
нентом змісту навчання є не основи наук, а види 
мовленнєвої діяльності – говоріння, слухання, 
читання, листування. 

Таким чином, ефективність використан-
ня комп'ютера залежить від своєчасного поєд-
нання мети, завдань, дидактичних функцій і міс-
ця на занятті з вдалим впровадженням конкрет-
ної комп'ютерної навчальної програми, яка від-
повідає учбовому плану і програмі, що реалізо-
вує чітко встановлене педагогічне призначення. 

У ході проведеного анкетування серед 
викладачів Харківського національного універ-
ситету ми виявили три основні види підтримки 
викладача комп'ютером: 

1. професійну (найперспективнішу, але 
менш вживану); 

2. інформаційну (найуживанішу час від ча-
су); 

3. технічну (іноді вживану, але складну). 
Дослідження показало, що викладачі, які 

хоча б час від часу використовують комп’ютер у 
своїй роботі, віддають перевагу інформаційній 
допомозі, іноді технічній, але зауважують, що 
професійна є найперспективнішою. 

По-перше, професійна підтримка викла-
дача передбачає використання комп'ютерних 
навчальних програм, створення у викладацькому 
колективі власних комп’ютерних навчальних 
програм, перекладацьких, термінологічних слов-
ників. Викладач може працювати над створен-
ням тлумачникових чи перекладацьких словни-
ків у співавторстві чи в авторському колективі з 
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їхнього створення. Процедура і технологія підго-
товки і складання таких словників, особливо те-
матичних перекладацьких англо-українських й 
українсько-англійських словників використову-
ються вже протягом десяти років в Україні укра-
їнськими лінгвістами. Як приклад назвемо украї-
нський проект «Глоса» з створення навчального 
словника під керівництвом київських авторів у 
лабораторії комп'ютерної лінгвістики Київського 
лінгвістичного університету. Перекладацькі, те-
матичні, галузеві словники є вкрай необхідними, 
вони одержують все більше поширення. Прикла-
дом створення такого термінологічного словника 
колективом харківських авторів є термінологіч-
ний словник нафтогазової галузі, створений у 
філії НДПІАСУтрансгаз ДК „Укртрансгаз” у те-
рмінологічному центрі під керівництвом д.т.н., 
проф. Гінзбурга М.Д. на компакт-диску. Основ-
ний принцип складання таких словників – часто-
тність лексичних одиниць – лежить в основі ці-
лого комплексу лінгводидактичних завдань: 
створення базових мов, складання граматичних 
довідників, розробка лексичного мінімуму для 
словників тощо. 

Така колективна робота наукових спів-
робітників чи викладачів передбачає групову і 
колективну роботу в локальній мережі і в мережі 
Інтернет. Комп'ютерні навчальні програми до-
зволяють створювати і зберігати електронні жу-
рнали обліку знань студентів, як у використову-
ваній нами комп'ютерній програмі Reward, збері-
гати результати студентських комп'ютерних тес-
тів кожного модуля, простежувати динаміку на-
вчання студента по роках при реєстрації параме-
трів навчання. Комп'ютерна програма передбачає 
і дозволяє діагностувати, реєструвати і система-
тизувати параметри навчання, дистанційне на-
вчання студентів у випадку їхньої відсутності у 
відрядженнях на зборах чи змаганнях. 

Крім цього, сучасний викладач англійсь-
кої мови при бажанні, не маючи спеціальних 
знань програміста, може самостійно створювати 
прості комп'ютерні навчальні програми. Для цьо-
го викладач може використовувати, модифікую-
чи і доповнюючи, так звані відкриті комп'ютерні 
навчальні програми чи так звані генеративні про-
грами, що самостійно структурують по заданому 
шаблонові чи зразку навчальний матеріал з анг-
лійської мові, що вводиться викладачем. Робота 
викладача відбувається в режимі його діалогу з 
комп'ютером: комп'ютер просить викладача вве-
сти правило і приклади слів, словосполучень, 
речень; приклади винятків із правил; текст на 
певні правила з винятками і так далі. До генера-
тивних програм ми відносимо такі завдання: 

− правила і приклади вправ у вигляді тес-
тів на множинний вибір (multiple choice); 

− правила і приклади вправ у вигляді тес-
тів із пропусками (fill in the gaps, put the word in 
brackets into the correct form); 

− кросворди, пазли, ігри. 
Для створення кросвордів для студентів 

з теми «Спорт» ми радимо використовувати по-
пулярну програму «Магія кросворда» (Crossword 
Magic), що складає кросворди зі слів, запропоно-
ваних викладачем. Це особливо зручно для тре-
нування і закріплення слів з будь-якої теми, на-
приклад «Види спорту». Ця програма самостійно 
комбінує запропоновані слова, знаходячи точки 
перетинання літер у словах і оптимально їх роз-
ташовуючи. 

Для тренування зорової пам'яті студен-
тів з читання і переказа текстів за фахом ми ре-
комендуємо використовувати програму «Кут 
розповіді» (Story Corner), що пропонує студенто-
ві уважно прочитати невеликий текст (100–170 
слів) і переказати його. Для цього використову-
ються наступні вправи з даної програми: 

• повне дослівне відновлення тексту 
по пам'яті; 

• часткове відновлення тексту по па-
м'яті; 

• вибіркове відновлення тексту по па-
м'яті. 

Викладачеві потрібно ввести текст у 
комп’ютерну програму, вибрати рівень складно-
сті завдання до тексту. Такий вид діяльності ви-
кладача дозволяє зробити процес навчання сту-
дентів індивідуальним. Програма дозволяє одно-
часно працювати з одним текстом, але врахову-
вати різний рівень складності завдань, що особ-
ливо актуально для диференційованого навчання 
в групі. Комп’ютерна програма автоматично ко-
дує всі слова тексту в першому випадку для 
складності завдання, більшу кількість слів у дру-
гому випадку для завдань середньої складності й 
основні ключові слова в третьому випадку для 
полегшеного типу завдань. 

Використання такої програми ми реко-
мендуємо не тільки студентам, що вивчають анг-
лійську мову як нефаховий предмет, але і для 
підготовки студентів-філологів, комп'ютерних 
лінгвістів, перекладачів, оскільки такі завдання 
дозволяють закріплювати дослівний переказ тек-
сту будь-якого рівня складності. 

Для тренування правопису ми рекомен-
дуємо використовувати комп'ютерну навчальну 
програму «Навчання структурі» (Frame Teach), 
що дублює попередню програму «Кут розповіді» 
(Story Corner), яка, крім вищезгаданих завдань, 
ще кодує введене викладачем в комп’ютер слово 
по кількості літер, замінюючи голосні літери, 
наприклад, сніжинками. Викладач може ввести 
слова по темі «Спортивний інвентар», продикту-
вати їх студентам як тренувальний диктант, а 
підказкою для студентів буде генеративна заміна 
голосних у продиктованих словах. Таким чином, 
студент по пам'яті відновлює правопис слова, а 
підказками йому є закодовані сніжинками голо-
сні літери. При цьому тренується зорова пам'ять 
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студента, його сприйняття на слух, звукобуквена 
відповідність. Цю програму ми рекомендуємо 
використовувати для навчання правопису і для 
словникових диктантів. 

По-друге, інформаційна підтримка ви-
кладача дозволяє йому одержувати додаткову 
інформацію із сайтів більшості комп’ютерних 
навчальних програм. Наприклад, комп'ютерна 
навчальна програма Reward, яка використана 
нами для експерименту, має свій сайт 
www.reward-english.net з детальної інформацією 
про курс, додаткові ресурсні матеріали, щоміся-
чний інтерактивний урок, біографії авторів курсу 
та інтерв'ю з ними тощо. Така інформаційна під-
тримка дозволяє проводити великий загальний 
об’єм роботи для підготовки до практичних за-
нять з англійської мови за невеликий відрізок 
часу. Це дає можливість шукати, аналізувати, 
відбирати навчальний матеріал, створювати, на-
копичувати визначені бази даних – тексти, впра-
ви, тести, ігри, відеофрагменти та інше, необхід-
не для підготовки до занять. А також дозволяє 
користуватися послугами експертних спеціалізо-
ваних програм для аналізу текстів з англійської 
мови. 

Так, комп'ютерні технології надають 
можливість викладачеві використовувати у своїй 
практичній роботі експертні спеціалізовані про-
грами для аналізу текстів. Такі програми допома-
гають викладачеві аналізувати і відбирати необ-
хідні навчальні матеріали. Проста універсальна 
система Тенакс (TENAX) дозволяє аналізувати 
будь-який текст з англійської мови відповідно 
рівню складності: 
§ підраховувати кількість знаків, літер, слів, 

фраз; 

§ встановлювати середній розмір довжини 
слова і фрази; 

§ виявляти структуру речення, характеризую-
чи члени речення; 

§ визначати рівень складності тексту. 
Такі системи дозволяють викладачеві 

швидко підбирати тексти за фахом, як-от «Мене-
джмент фізичної культури», «Легка атлетика», 
«Боротьба» різних рівнів складності, від простих 
– з короткими словами і фразами активного ста-
ну, до складних – з довгими словами і фразами з 
переважною кількістю пасивного стану. Подібні 
системи швидко й автоматично класифікують 
тести з параметру їхньої читабельності, тобто 
складності. Для лінгвістичного аналізу тексту 
використовуються ефективна експертна профе-
сійна програма типу Лексіс і Такт (LEXIS, 
TACT). Інші програми дозволяють виявляти не 
тільки закономірності складання учбово-
методичних комплексів, але і визначати їхню 
ефективність. Питанню застосування 
комп’ютерного навчання і створення 
комп’ютерних програм приділяють увагу сучасні 
теоретики комп’ютерної лінгводидактики [5, 6]. 

Як інформаційну підтримку викладач 

може не тільки використовувати і зберігати різні 
бази даних з свого предмету, але і створювати їх. 
Ми рекомендуємо створити банк даних по кож-
ному студентові – результати його стартового 
тесту, поточного і підсумкових тестів по моду-
лях, його середній бал за семестр, навчальний 
рік. 

Багато комп'ютерних навчальних про-
грам мають систему обліку й аналізу допущених 
у тестах помилок, вони дозволяють виявити ди-
наміку і закономірность процесу навчання анг-
лійській мові при проведенні експериментальних 

 
Таблиця 1. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності викладачів ВНЗ у 
2004-2005 н.р. 
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педагогічних досліджень, що надалі дозволяє 
оптимізувати організацію процесу навчання. 

Подібні комп'ютерні системи ми реко-
мендуємо використовувати для діагностики не 
тільки знань, умінь і навичок студентів, але і для 
діагностики здібностей абітурієнтів педагогічних 
вузів. Такі системи визначають ступінь профе-
сійної придатності майбутніх студентів і готов-
ності абітурієнтів до вивчення англійської мови 
як предмету основного фаху. 

По-третє, технічна підтримка викладача 
передбачає зручне, компактне, естетичне оформ-
лення навчальних матеріалів у виді текстів, 
вправ, таблиць, схем, графіків, малюнків, дозво-
ляє використовувати всі новинки сучасного про-
грамного забезпечення – текстові редактори, ло-
кальні мережі, Інтернет, сайти, чати, айсікю. На-
приклад, у навчальному курсі Reward студент 
може грати по мережі Інтернет в розвиваючі на-
вчальні ігри даної комп'ютерної програми 
Reward. 

Автоматизований пошук, вибір, переро-
бка, аналіз, збереження, презентація навчальних 
матеріалів є найбільш важливими напрямками 
використання комп'ютерних технологій для під-
тримки викладача. Викладач може частково пра-
цювати з потрібними йому матеріалами – відби-
рати тексти, завдання, вправи, тести, аналізувати 
їх, а також використовувати їх цілком у якості 
комп'ютерних навчальних програм на дисках. 

Висновки. 
Отже, у ході проведеного дослідження 

ми дійшли висновків, що комп'ютерні технології 
полегшують підготовку і проведення занять ви-
кладачеві, швидко надаючи йому різні види до-
помоги: по-перше, використання і створення 
комп'ютерних навчальних програм, по-друге, 
спрощення пошуку, одержання, користування 
навчальних автентичних матеріалів з різних баз 
даних, довідників, інформаційно-довідкових сис-
тем, сайтів багатьох комп'ютерних навчальних 
програм; по-третє, аналіз, оформлення і презен-
тація зібраного матеріалу самим зручним для 
викладача способом, контроль результатів на-
вчального процесу кожного студента і групи в 
цілому. Таким чином як помічник викладача іно-
земної мови комп'ютер звільняє його від більшо-
сті рутинних робіт при підготовці, організації, 
проведенні і контролю заняття, що дає можли-
вість самоудосконалюватися кожному виклада-
чеві. 

Комп'ютерні технології як помічник ви-
кладача також надають необмежені можливості 
для організації самого процесу навчання англій-
ській мові. Дані таблиці 1 Головного управляння 
освіти і науки Харківської обласної державної 
адміністрації і Харківського обласного науково-
методичного інституту безперервної освіти за 
2004-2005 навчальний рік про використання 
комп’ютерів в навчальному процесі викладачами 

вищих навчальних закладів підтверджують наші 
висновки. 

Деякі форми організації навчального 
процесу вже неможливо представити без викори-
стання комп'ютерів. На сьогоднішній день тільки 
за допомогою локальних комп'ютерних мереж і 
телекомунікаційних технологій можливі органі-
зація і проведення в режимі реального часу коле-
ктивної роботи над проектами студентів з різних 
міст і країн. Адже сучасний метод колективних 
проектів підвищує мотивацію навчання, дозво-
ляючи зберегти комунікативний принцип на-
вчання англійській мові. Безсумнівно, неможли-
во уявити собі і дистанційне навчання без сучас-
них комп'ютерних технологій. Таке навчання 
дозволяє вивчати англійську мову дистанційно 
тим категоріям студентів, що відсутні на занят-
тях, перебуваючи на зборах чи змаганнях. 

Ми переконалися, що для продуктивно-
го застосування комп'ютерів на занятті як студе-
нтові, так і викладачеві необхідно насамперед 
перебороти психолого-педагогічний бар'єр і 
культивувати свою особисту мотивацію самона-
вчання. Використання комп'ютерів у навчанні 
дозволяє оптимізувати весь навчальний процес, 
підвищити ефективність навчання при достатній 
економії часу і сил викладача з усіх трьох видів 
підтримки: професійної, інформаційної, техніч-
ної. А це в свою чергу дозволяє наблизити рівень 
викладання англійської мови як мови міжнарод-
ного спілкування до європейського, що має по-
зитивні переваги при входженні України до Єв-
росоюзу. 

Перспективи подальшого розв’язання 
даної проблеми ми бачимо у їх практичному 
впровадженні. Для рішення поставлених про-
блем ми пропонуємо використовувати кілька 
практичних підходів: здійснювати регулярний 
тренінг викладачів для ліквідації їхньої комп'ю-
терної безграмотності, знайомити їх із уже відо-
мими комп'ютерними навчальними програмами, 
використовувати наявні комп'ютерні навчальні 
програми на практиці. Проблема, що досліджена, 
часто виникає у курсі педагогіки, методики ви-
кладання англійської мови, практичному курсі 
англійської мови, при вивченні основ інформа-
тики і прикладної лінгвістики у вузі, на курсах 
підвищення кваліфікації викладачів англійської 
мови, при підготовці кадрів управління в освіті. 
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Анотація. У статті наведено аналіз ідей щодо професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
виявлених у наукових та науково-методичних працях провідних 
вітчизняних фахівців у галузі фізичного виховання в 70-80-х рр. 
ХХ ст. 
Ключові слова: факультети фізичної культури, зміст, форми та 
методи підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 
Аннотация. Кравчук Т.М. Анализ идей профессионально-
педагогической подготовки будущих учителей физической куль-
туры в работах отечественных специалистов по физическому 
воспитанию 80-х гг. ХХст. В статье, на основании изучения 
научной и специально-методической литературы 70-80-х гг. 
ХХ в. проанализированы идеи ведущих отечественных специа-
листов по физической культуре в области подготовки будущих 
учителей физической культуры. 
Ключевые слова: факультеты физической культуры, содержание, 
формы и методы подготовки будущих учителей физической 
культуры. 
Annotation. Kravchuk T.M. Analysis of ideas of professional - 
pedagogical preparation of the future teachers of physical culture 
in works of the domestic experts on physical training 80-th ХХ 
century. In paper, it is ground studies scientific and specially - 
methodical literatures 70-80. ХХ century. The ideas of the lead-
ing domestic experts on physical culture in range of preparation 
of the future teachers of physical culture are parsed. 
Keywords: faculties of physical culture, content, forms and meth-
ods of preparation of the future teachers of physical culture. 

 
Вступ.  
Перебудова системи освіти України з 

метою її входження до європейського освітнього 
простору висуває ряд нових вимог до змісту, 
форм і методів підготовки майбутніх учителів. 
Адже саме вчителі мають стати провідниками 
нових ідей у освіті та вихованні підростаючого 
покоління. Особливої уваги заслуговують питан-
ня підготовки майбутніх учителів фізичної куль-
тури, бо саме вони поряд із забезпеченням на-
вчально-виховного процесу школи з фізичного 
виховання повинні стати на сторожі здоров’я 
молоді – найбільшої цінності держави. 

Перебудова та удосконалення системи 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної куль-
тури не можливі без критичного вивчення та 

зваженого використання багаторічного досвіду 
накопиченого фахівцями з цієї галузі освіти. Як 
показує аналіз широкого кола джерел найбільш 
стрімкий розвиток ідей щодо підготовки вчи-
тельських кадрів з фізичної культури відбувався 
в 70-80-ті рр. ХХст., тому аналіз цих ідей сього-
дні досить актуальний. 

Вивчення історико-педагогічної та су-
часної літератури свідчить, що окремі аспекти 
змісту, форм та методів професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культу-
ри розглядалися в дисертаційних дослідженнях 
А. Забори (2004), Я. Ніфаки (2000), 
В. Пристинського (1991), Л. Сущенко (2003), 
А. Цьося (1994) та Б. Шияна (1997). Але дослід-
ники не ставили завдання проаналізувати ідеї 
провідних вітчизняних фахівців щодо професій-
но-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
фізвиховання. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Завдання дослідження – здійснити цілі-

сний аналіз ідей професійно-педагогічної підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури в 
працях провідних спеціалістів з фізичної культу-
ри 70-80-х рр. ХХст. 

Методи дослідження. Проведене дослі-
дження носить історико-педагогічний характер і 
базується на всебічному вивченні та аналізі 
праць вітчизняних фахівців з фізичної культури 
надрукованих у різних наукових та науково-
методичних виданнях 70-80-х рр. 

Результати дослідження.  
Аналіз широкого кола джерел свідчить, 

що 70-80 рр. відзначилися активним пошуком 
педагогічно виправданих шляхів удосконалення 
організації та проведення навчально-виховного 
процесу на факультетах фізичного виховання 
вищих педагогічних закладів.  

На початку 70-х рр. вагомий внесок у 
розробку шляхів покращення навчально-
виховної роботи на факультетах фізичного вихо-
вання зробив відомий педагог-науковець 
В. Сластьонін Він уважав, що підготовку майбу-
тнього вчителя фізвиховання потрібно починати 
з ретельного професійного відбору до вищих 
педагогічних закладів здібної, талановитої моло-
ді, яка має схильність до вчительської діяльності. 
Велику увагу вчений приділяв педагогічній під-
готовці, в процесі якої студенти факультетів фіз-
виховання мали одержувати повноцінні психоло-
го-педагогічні та спеціально-методичні знання, 
які “уводять їх у світ педагогічних явищ, розкри-
вають наукові основи педагогічної діяльності, 
допомагають оволодіти мистецтвом навчання і 
виховання школярів” [9]. 

Педагоги-фахівці з фізичного виховання 
В. Н. Астраханцева і А. Поварніцин у статтях 
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першої половини 70-х рр. до головних складових 
професійно-педагогічної підготовки вчительсь-
ких кадрів з фізвиховання відносили високу ус-
пішність, різнобічну спортивно-технічну та ру-
хову підготовленість, особливо з видів спорту, 
які входили до шкільної програми з фізвихован-
ня, громадсько-педагогічну активність та пози-
тивне ставлення до своєї професії. Вчені наго-
лошували також на необхідності забезпечення 
високого рівня розвитку кожної з цих складових 
у навчально-виховному процесі [2].  

У ці роки корисну науково-педагогічну 
роботу спрямовану на формування особистості 
вчителя фізвиховання, підвищення рівня його 
професійно-педагогічної підготовки було прове-
дено викладачем Харківського педагогічного 
закладу С. Балбенком. В експериментальному 
дослідженні “Особистість учителя фізичної 
культури й умови її формування у вищій шко-
лі” (1973) [3] поряд з визначенням основних яко-
стей особистості майбутнього вчителя фізвихо-
вання автор розкрив також вимоги до громадсь-
ко-політичної, загальноосвітньої, спеціально-
методичної та спортивної підготовки студентів 
факультетів фізвиховання вищих педагогічних 
закладів України. Важливим напрямом розвитку 
педагогічної підготовки студентів дослідник 
уважав зміцнення взаємозв’язків між дисциплі-
нами загальнопедагогічного і фахового циклів та 
майбутньою практичною діяльністю вчителя, 
наголошував на необхідності педагогізації на-
вчально-виховного процесу на факультетах фіз-
виховання. 

У середині 70-х рр. цікавий науково-
методичний матеріал щодо вимог, яким мали 
відповідати майбутні вчителі фізичного вихо-
вання, було зібрано і обґрунтовано російським 
фахівцем Ф. Шуваловим. Серед основних знань, 
умінь і навичок, якими мали оволодіти студенти 
факультетів фізичного виховання, він виділяв 
уміння навчати, зрозуміло і виразно викладати 
навчальний матеріал, пояснювати, переконливо 
доводити свою точку зору, чітко віддавати ко-
манду або розпорядження; навички взірцевого 
показу вправ, здібність як концентрувати, так і 
розподіляти увагу. Ф. Шувалов особливо підкре-
слював значення таких важливих якостей учите-
ля, як педагогічна спостережливість і педагогіч-
ний такт. 

Педагогічно доцільні пропозиції щодо 
вдосконалення процесу навчання на факультетах 
фізичного виховання було зроблено викладачами 
Миколаївського вищого педагогічного закладу 
Ф. Баюрою і О. Герасимовим. Вони зазначали, 
що, крім навчально-виховної роботи з учнями, 
передбаченої навчальними програми шкіл з фі-
зичного виховання, майбутнім учителям фізви-
ховання доводиться проводити корегуючу гімна-
стику, методику якої їм не викладають.  

З метою підготовки студентів до такої 
роботи фахівцями було розроблено методичні 
вказівки до програми проведення корегуючої 
гімнастики серед дітей зі зміненою поставою, які 
надавалися кожному студенту факультету. З ви-
пускниками проводилися також спеціальні семі-
нари, на яких розглядалися організаційні питан-
ня та практичне застосування відповідних ком-
плексів корегуючої гімнастики [5]. 

Подальшому покращенню педагогічної 
підготовки студентів факультетів фізвиховання 
сприяли рекомендації Всесоюзної наукової кон-
ференції з питань формування професійної майс-
терності вчителів фізичного виховання (Улья-
нівськ, 1976). Учасники конференції запропону-
вали науково-практичні рекомендації з питань 
удосконалення змісту, форм та методів профе-
сійно-педагогічної підготовки студентів факуль-
тетів фізвиховання вищих педагогічних закладів. 
Було зазначено, що рівень цієї підготовки є ва-
гомим показником якості педагогічної діяльності 
вчителя фізвиховання. Тому головним завданням 
формування професійної майстерності студентів 
факультетів фізвиховання мало стати впрова-
дження в навчально-виховний процес міжпред-
метного підходу з використанням усього різно-
маніття форм і методів навчання. 

Аналіз матеріалів конференції свідчить, 
що ряд цінних пропозицій щодо покращення 
процесу педагогічної підготовки вчителів фізви-
ховання було висунуто викладачами вищих пе-
дагогічних закладів України. Так, фахівець з фіз-
виховання Чернігівського педзакладу 
Г. Калашников одним із недоліків підготовки 
студентів факультетів фізвиховання вважав ви-
кладання загальноосвітніх та психолого-
педагогічних дисциплін без урахування специфі-
ки майбутньої професії випускників. З метою 
подолання цього недоліку Г. Калашников пропо-
нував викладачам загальноосвітніх і психолого-
педагогічних дисциплін давати студентам конк-
ретні поради щодо застосування отриманих 
знань на уроках фізвиховання в школі. Ефектив-
ним шляхом формування професійної майстер-
ності майбутніх учителів фізвиховання він також 
уважав укріплення міжпредметних зв’язків та 
визначення єдиних вимог до теоретичних і прак-
тичних дисциплін. 

Викладачі Харківського педагогічного 
закладу В. Машталір та О. Сиротін наголошува-
ли, що одним із перспективних шляхів підви-
щення рівня педагогічної підготовки студентів 
факультетів фізвиховання є вивчення та встанов-
лення психологічних закономірностей процесу 
формування їхньої педагогічної майстерності, а 
також розробка рекомендацій для його оптиміза-
ції. Автори визначили 10 психологічних якостей 
(крім моральних), найбільш суттєвих для майбу-
тнього вчителя фізичного виховання, а саме: зда-
тність до саморегулювання; комунікативність; 
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перешкодостійнкість; педагогічна спостережли-
вість; інтуїція; фізична витривалість; швидкоді-
ючість; ініціативність, рішучість, наполегли-
вість; урівноваженість; здатність і нахил до кері-
вництва людьми та лідерство. 

Як показують джерела, ідеї подальшого 
розвитку змісту, форм і методів професійно-
педагогічної підготовки студентів висвітлювали-
ся в теоретико-методичних працях фахівців і 
викладачів-методистів з фізвиховання, що дослі-
джували ці питання в кінці 70-х – на початку 80-
х рр., зокрема в статтях–А. Аргунова (1979) [1], 
А. Графа, В. Ельсукова та Н. Пересвєтова [7], 
А. Бобкіна та І. Сіропегіної [6]. 

Аналізуючи роль загальнопедагогічних 
та спеціальних дисциплін у розвитку педагогіч-
них і фахових знань, умінь та навичок майбутніх 
учителів фізвиховання, автори дійшли висновку, 
що цілеспрямоване формування головних якос-
тей майбутнього вчителя в процесі вивчення ди-
сциплін спеціально-методичного циклу закладає 
основи для подальшого поглиблення педагогіч-
ної підготовки студентів. Викладачі зазначали 
також, що процес підготовки вчителів на факу-
льтетах фізвиховання потребує впровадження 
нових форм виховної роботи, а навчальний про-
цес має відбуватися в тісному зв’язку з роботою 
дитячих і шкільних закладів. Студент повинен 
практично ознайомитися з усіма ланками роботи 
з дітьми від дошкільних закладів до дитячих і 
юнацьких спортивних шкіл.  

Досвідчений фахівець-методист Черка-
ського педагогічного закладу А. Аргунов, спи-
раючись на вивчення теоретичних даних та уза-
гальнення передового педагогічного досвіду, в 
роботах кінця 70-х рр. зазначав, що під час на-
вчання, приділяється неоднакова увага різним 
аспектам педагогічної підготовки майбутніх 
учителів фізвиховання. Так, студенти одержу-
ють в цілому достатні загальноосвітні знання, 
спеціальні рухові та організаторські уміння й 
навички, але не оволодівають необхідними ко-
мунікативними і діагностичними здібностями, 
педагогічною спостережливістю та творчим 
мисленням. На його думку, зусилля викладачів 
слід спрямовувати на розробку науково обґрун-
тованої системи засобів і методів педагогічної 
підготовки майбутніх учителів фізвиховання 
[1]. Одним із дієвих шляхів удосконалення змі-
сту та засобів педагогічної підготовки студентів 
факультетів фізвиховання фахівці з фізвихован-
ня А. Граф, В. Ельсуков та Н. Пересвєтов ува-
жали формування їхньої педагогічної майстер-
ності. Участь студентів у позанавчальних масо-
во-фізкультурних та спортивних заходах, що 
проводилися кафедрами факультетів разом із 
громадськими організаціями закладів, мала ста-
ти не лише ефективною формою дозвілля, а й 
сприяти формуванню вмінь і навичок педагогі-
чної майстерності, організаторських та комуні-

кативних здібностей майбутніх учителів фізви-
ховання [7].  

З метою підвищення ефективності про-
цесу педагогічної підготовки студентів факуль-
тетів фізвиховання російські фахівці-методисти 
цих років А. Бобкін та І. Сіропегіна пропонували 
визначити склад найбільш важливих видів діяль-
ності вчителя фізичного виховання, що мало ста-
ти підґрунтям для корегування навчальних пла-
нів і програм, пошуку педагогічно доцільних 
форм і методів психолого-педагогічної та спеціа-
льно-методичної підготовки майбутніх учителів 
на факультетах фізичного виховання вищих пе-
дагогічних закладів [6]. 

Поряд з цим вони визначили обсяг 
знань, умінь і навичок, необхідний для здійснен-
ня головних функцій діяльності майбутнього 
вчителя фізичного виховання, зокрема конструк-
тивної, комунікативної, організаційної і дослід-
ницької (див. таблицю 1).  

Аналіз архівних джерел та історико-
педагогічної літератури свідчить, що в першій 
половині 80-х рр. українські та російські педаго-
ги-науковці й викладачі-методисти з фізвихован-
ня приділяли велику увагу питанням удоскона-
лення процесу педагогічної підготовки майбут-
ніх учителів фізвиховання. Так, викладач психо-
логії Запорізького педагогічного інституту 
Л. Вишнева зазначала, що забезпечити різнобіч-
ний фізичний розвиток, гармонійне виховання й 
освіту учнів можуть лише вчителі з необхідною 
педагогічною підготовкою, отриманою у вищому 
педагогічному закладі. Особливо важливою 
складовою такої підготовки дослідниця вважала 
поглиблене вивчення психологічних дисциплін: 
загальної психології, психології фізичного вихо-
вання і спорту, вікової та педагогічної психоло-
гії. Л. Вишнева наголошувала, що вивчення ос-
нов психології і застосування цих знань на прак-
тиці сприятиме формуванню в студентів профе-
сійної спрямованості, розвиватиме інтерес до 
педагогічної діяльності та творчий підхід до ро-
боти в школі, допоможе науковій організації на-
вчання і виховання школярів. 

У середині 80-х рр. російські педагоги-
науковці М. Віленський та В. Сластьонін виділи-
ли складові педагогічної підготовки майбутніх 
учителів фізвиховання, до яких відносили психо-
лого-педагогічні та спеціально-методичні знання. 
Дослідники визначили також обсяг знань та про-
граму методичних умінь та навичок, необхідних 
майбутньому вчителю фізвиховання для повно-
цінної роботи в школі, склали паспорт та квалі-
фікаційну характеристику спеціальності, відзна-
чали, що кваліфікаційна характеристика сприя-
тиме більш чіткому визначенню переліку дисци-
плін для вивчення, забезпеченню раціональної 
побудови навчальних планів і програм, створен-
ню відповідних підручників та посібників [10]. 
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Важливими вимогами до педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя фізвиховання 
науковці уважали ґрунтовні знання з основних 
фундаментальних і спеціальних дисциплін, що 
мали забезпечити можливість викладання фізку-
льтури в школі на високому науковому рівні. До 
таких знань вчені включали знання основ систе-
ми фізичного виховання, спортивного тренуван-
ня та основних закономірностей вікового розви-
тку дитини та її моторики, а також різнобічну 
фізичну підготовку та поглиблену підготовку з 
одного виду спорту і навички суддівства. 

Учені виділили компоненти професійної 
готовності майбутніх учителів фізвиховання, 
серед них: психологічна, науково-теоретична, 
практична, психофізіологічна і фізична. Дослід-
ники зазначали, що достатня розвиненість і ви-
раженість цих компонентів та цілісної єдності – 
основний показник рівня професійної готовності 
майбутнього вчителя до педагогічної праці, його 
активності, самостійності й творчості. Спираю-
чись на наукові дані, отримані Н. Кузьміною та 
А. Щербаковим, вони також стверджували, що 
вчитель фізичного виховання має бути підготов-
леним до виконання таких функцій педагогічної 
діяльності, як конструктивна, комунікативна, 
організаторська й дослідницька [10]. 

Педагогічно доцільний досвід організа-
ції навчально-виховного процесу на факультеті 

фізвиховання було накопичено у 80-х рр. Терно-
пільським педагогічним закладом. Викладачами 
факультету Б. Шияном, В. Шпитальним та 
В. Кучеренко було розроблено єдині вимоги до 
проведення занять зі спортивно-педагогічних 
дисциплін і програму курсу спортивно-
педагогічного удосконалення, в яких поставлено 
за мету створення системи професійно-
педагогічної підготовки вчителя фізвиховання до 
роботи в загальноосвітній школі за комплексною 
програмою фізичного виховання учнів. 

Крім цього, на кафедрах факультету бу-
ло розроблено професіограми зі спортивно-
педагогічних дисциплін, виконання яких мало 
забезпечувати реалізацію кваліфікаційної харак-
теристики. У професіограмах перелічувалися 
знання, уміння та навички, якими студент мав 
оволодіти протягом усього періоду навчання, 
визначено строки оволодіння ними; наводилися 
прізвища викладачів, що відповідали за вирі-
шення тих або інших завдань. 

Цікаву думку щодо шляхів покращення 
викладання спортивно-педагогічних дисциплін у 
кінці 80-х рр. було висловлено російським фахі-
вцем з фізичного виховання Є. Петренком. Він 
зазначав, що професійно-педагогічна підготовка 
майбутніх учителів фізвиховання в процесі ви-
кладання спортивно-педагогічних дисциплін бу-

Таблиця 1 
Ранжирування провідних видів діяльності різними професійними групами за А. Бобкіним та 

І. Сіропегіною. 
№ Конструктивна 

діяльність 
Комунікативна діяльність Організаційна 

діяльність 
Дослідницька 
діяльність 

1 Уміння формулювати 
загальні педагогічні зав-
дання і конструювати 
зміст і методику педпро-
цесу 

Уміння кваліфіковано вико-
ристовувати засоби програ-
ми з метою виховання 
особистісних якостей харак-
теру 

Уміння організувати 
діяльність шкільного 
колективу 
фізкультури, керувати 
ним 

Уміння вивчати 
досвід колег і про-
пагувати свій пере-
довий досвід  

2 Уміння конструювати 
матеріал з урахуванням 
умов школи 

Уміння емоційно налашто-
вувати учнів на активну 
діяльність на уроці 

Організація пояснен-
ня і показу вправ 
шкільної програми 

Знання сучасного 
стану теорії і мето-
дики фізичного 
виховання 

3 Володіння методикою 
організації занять з уч-
нями зі слабким здо-
ров’ям 

Володіння методами вихо-
вання інтересу до фізичних 
вправ і потреби в рухах 

Відбір і передача тео-
ретичних відомостей 
для учнів 1-11-го 
класів 

Уміння аналізувати 
результати 
особистої 
педагогічної 
діяльності 

4 Знання вікових і статевих 
особливостей школярів 

Уміння вчителя малювати, 
співати, грати на музичних 
інструментах 

Організація між 
предметних зв’язків 

Уміння виявляти 
дійсні причини 
помилок учнів та 
виправляти їх 

5 Уміння формулювати 
загальні педагогічні зав-
дання і конструювати 
зміст і методику педпро-
цесу 

Уміння кваліфіковано вико-
ристовувати засоби програ-
ми з метою виховання 
особистісних якостей харак-
теру 

Уміння організувати 
діяльність шкільного 
колективу 
фізкультури, керувати 
ним 

Уміння вивчати 
досвід колег і про-
пагувати свій пере-
довий досвід  

6 Уміння конструювати 
матеріал з урахуванням 
умов школи 

Уміння емоційно налашто-
вувати учнів на активну 
діяльність на уроці 

Організація пояснен-
ня і показу вправ 
шкільної програми 

Знання сучасного 
стану теорії і мето-
дики фізичного 
виховання 
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де значно поліпшена, якщо дотримуватися таких 
принципів: 

- виходити з професіографічних 
вимог і системного підходу при визначенні зміс-
ту навчального матеріалу і уявляти його як ієра-
рхічну систему взаємопов’язаних та взаємозале-
жних понять; 

- процес навчання варто починати 
з розгляду системоутворюючих понять, що є за-
собами теоретичного пізнання і діяльності в 
предметній галузі спортивно-педагогічних дис-
циплін. Аналіз міжпонятійних зв’язків і перехо-
дів, фактів і явищ здійснювати на основі систем-
ного аналізу і теоретичного узагальнення; 

- використовувати всю різномані-
тність методів і способів організації навчально-
пізнавальної діяльності, що забезпечують підви-
щення її результативності і знижують втомлюва-
ність студентів [8]. 

У другій половині 80-х рр. робоча група 
Академії педагогічних наук СРСР разом із пра-
цівниками Міністерства освіти України прово-
дила плідну дослідницьку роботу щодо змісту, 
форм і методів фізичного виховання школярів і 
підготовки вчителів фізвиховання у вищих педа-
гогічних закладах. Було сформульовано компле-
ксну тему наукових досліджень – фактори і кри-
терії, що визначають якість підготовки учителів 
фізвиховання. Головним завданням було обґрун-
тування вимог до обсягу психолого-педагогічних 
та спеціально-методичних знань, умінь і навичок 
студентів факультетів фізичного виховання. У 
розробці теми брали участь педагоги-науковці та 
фахівці з фізвиховання Вінницького, Кіровоград-
ського, Луганського, Миколаївського, Одесько-
го, Харківського та Чернігівського вищих педа-
гогічних закладів. 

Досліджуючи навчально-виховний про-
цес на факультетах фізвиховання педзакладів 
України, професори Одеського педзакладу 
А. Штеренгерц та Є. Горбачов наголосили на 
необхідності розробки нових навчальних про-
грам та посібників з профілюючих дисциплін, які 
поряд з необхідними знаннями мали забезпечу-
вати підвищення рівня пізнавальної активності 
студентів. 

Доценти Харківського педагогічного за-
кладу С. Балбенко, Ю. Васін, В. Медведєв та 
В. Мірошниченко, які брали участь у розробці 
комплексної теми, в ході дослідження довели, 
що одним із основних напрямів розвитку педаго-
гічної підготовки студентів факультетів фізично-
го виховання має бути підвищення якості органі-
зації та поглиблення змісту педагогічної практи-
ки. Обґрунтовуючи взаємозв’язок теоретичної 
підготовки студентів з їхньою участю в педагогі-
чній практиці, науковці зазначали, що засвоєння 
майбутніми вчителями теоретичних знань є не-
обхідною передумовою оволодіння педагогічни-
ми уміннями та навичками під час педагогічної 

практики в школі. Результатом роботи дослідни-
ків став навчальний посібник для майбутніх учи-
телів фізвиховання “Педагогічна практика у 
школі” [4]. 

У кінці 80-х рр. питання удосконалення 
системи підготовки молодих спеціалістів з фізи-
чного виховання були знову поставлені до плану 
НІР АПН СРСР і вирішувалися спільно з праців-
никами 8 вищих педагогічних закладів СРСР, 
серед яких Запорізький та Харківський заклади. 
Одним із завдань, над яким працювали педагогі-
чні заклади України, було удосконалення систе-
ми підготовки вчителів фізкультури у ВНЗ у 
процесі шкільної педагогічної практики. На ос-
нові вивчення, узагальнення і аналізу літератури 
і матеріалів дослідження вищих навчальних за-
кладів було складено приблизну програму безпе-
рервної педагогічної практики студентів факуль-
тетів фізичного виховання з першого по останній 
курс. Програма включала мету, завдання і мето-
дику організації та проведення практики, почи-
наючи з першого курсу. 

Висновки.  
Таким чином, 70-80-ті рр. характеризу-

валися активними пошуками педагогів і фахів-
ців-методистів педагогічно доцільного змісту, 
ефективних форм і методів професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури. Ці питання широко обговорю-
валися на республіканських семінарах-нарадах, 
науково-практичних конференціях, сторінках 
педагогічних та спеціальних журналів. Було 
складено кваліфікаційну характеристику спеціа-
льності “вчитель фізичної культури” та визначе-
но шляхи подальшого розвитку педагогічної під-
готовки вчительських кадрів з фізичного вихо-
вання. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури в працях вітчизняних 
фахівців з фізичного виховання 70-80-х рр. 
ХХст. 
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університет імені Тараса Шевченка 

Інститут фізичного виховання та спорту 
 

Анотація. У даній роботі наведено результати експеримента-
льних досліджень з виявлення показників фізичної та техніч-
ної підготовленості волейболісток. Приведені параметри 
розвитку фізичних якостей та рівня технічної підготовленості 
у волейболісток з кваліфікацією від ІІІ спортивного розряду 
до майстра спорту.  
Ключові слова: фізичні якості, технічна підготовленість, 
рівень розвитку. 
Аннотация. Кудряшов Е.В. Параметры физической и техни-
ческой подготовленности юных и высококвалифицирован-
ных волейболисток. В данной работе представлены результа-
ты экспериментальных исследований по выявлению показа-
телей физической и технической подготовленности волейбо-
листок. Приведены параметры развития физических качеств 
и уровня технической подготовленности у волейболисток с 
квалификацией от III спортивного разряда до мастера спорта. 
Ключевые слова: физические качества, техническая подго-
товленность, уровень развития.  
Annotation. Kudryashov E.V. Parameters of physical and techni-
cal preparedness of young and highly skilled volleyball-players. 
In the given work the results of experimental researches on the 
exposure of indexes of physical and technical preparedness of 
volleyball-players are presented. The parameters of development 
of physical qualities and level of technical preparedness at vol-
leyball-players with qualification from the III sports category up 
to the master of sports . 
Key words: physical qualities, technical preparedness, level of 
development.  

 
Вступ.  
Порівняно невисокий світовий рейтинг 

українського волейболу дає всі підстави для пе-
регляду традиційної системи підготовки як 
юних, так й висококваліфікованих волейболісток 
[4].  

Специфічна змагальна діяльність у во-
лейболі пред'являє цілу низку вимог до рівня 
розвитку окремих фізичних якостей, технічного 
потенціалу спортсменок та їх раціонального 
співвідношення на різних етапах багаторічної 
спортивної підготовки. 

Незважаючи на те що основи теорії та 
практики спорту було сформульовано у працях 

таких провідних фахівців спортивної науки як 
В.М.Платонов, Г.М.Максименко, Л.П.Матвєєв, 
С.С.Єрмаков, Ю.Д.Железняк, А.В.Ивойлов, 
Н.А.Носко та інші, вони потребують подальшого 
розвитку та вдосконалювання [1-8]. 

Аналіз матеріалів проведених раніше 
досліджень, присвячених вивченню структури, 
контролю та керування тренувальним процесом, 
використання технічних пристроїв та 
комп’ютерних технологій у волейболі, дозволив 
відзначити деякі важливі положення [1-3]: 

по-перше, в сучасній літературі відсутні 
дані про закономірності змін фізичної й техніч-
ної підготовленості як юних, так й дорослих во-
лейболісток протягом багаторічної системи 
спортивного вдосконалювання, що не дозволяє 
оцінити й оптимізувати процес підготовки 
спортсменок; 

по-друге, використані дослідниками тес-
ти дали можливість охарактеризувати не всі, а 
лише окремі сторони фізичної й технічної підго-
товленості волейболісток, що не дозволило ком-
плексно урахувати особливості становлення 
спортивної майстерності по всіх фізичних якос-
тях та показниках технічної підготовленості. 

Все це й обумовило проведення дослі-
джень в обраному напрямку. 

Роботу виконано відповідно до спільної 
комплексної теми Інституту фізичного вихован-
ня і спорту Луганського національного педагогі-
чного університету імені Тараса Шевченка і від-
ділу дитячо-юнацького спорту Російського нау-
ково-дослідного інституту фізичної культури за 
темою: „Удосконалення системи підготовки 
юних спортсменів у ДЮСШ і спортивних секці-
ях шкіл” (протокол №1 спільного засідання від 
10 вересня 1998 р.) та зведеного плану НДР дер-
жавного комітету молодіжної політики, спорту і 
туризму України на 2001-2005 рр. за темою: 
1.3.11. „Формування системи сенсорного конт-
ролю точних рухів спортсменів” (номер держав-
ної реєстрації 0101U006476). 

Формулювання цілей статті.  
Виявити параметри фізичної та техніч-

ної підготовленості волейболісток з кваліфікаці-
єю від ІІІ спортивного розряду до майстра спор-
ту. 

Результати дослідження.  
Для досягнення поставленої мети, було 

проведено тестування 186 волейболісток різного 
рівня кваліфікації від ІІІ спортивного розряду до 
майстра спорту.  

Рівень розвитку швидкості визначався за 
допомогою тесту біг „ялинка”.  

Рівень швидкісно-силової підготовлено-
сті оцінювали за результатами в метанні набив-
ного м'яча вагою 1 кг двома руками із-за голови 
в положенні сидячи на майданчику й у стрибку з 
місця, а також за результатами стрибка вгору з 
місця, вимірюваним за допомогою методики 
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В.М. Абалакова, й висоті діставання у стрибку. 
Реєструвався кращий результат із трьох спроб.  

Стрибкова витривалість визначалася в 
кількості стрибків з діставанням висоти, що 
складала 98% від максимальної, у темпі один 
стрибок за 2-3 секунди.  

Динамометричні дослідження проводи-

лися за методикою Б.М.Рибалка. Для реєстрації 
зусиль було використано динамометр конструк-
ції В.М. Абалакова (табл. 1).  

Показники технічної підготовленості 
було отримано з використанням тестування ос-
новних елементів техніки: прийому м’яча з пода-
чі, передачі м’яча, подачі м’яча, нападаючого 
удару, блокування нападаючого удару та сумар-
ного показника зазначених технічних прийомів 
(табл. 2). 

Висновки. 
Виявлені параметри фізичної й технічної 

підготовленості волейболісток різної кваліфіка-
ції, що дозволяють здійснювати контроль за удо-

Таблиця 1 
Показники рівня розвитку фізичних якостей у волейболісток різної кваліфікації. 

Майстер 
спорту 

Кандидат в  
майстри спорту 

I  
розряд 

II 
 розряд 

III  
розряд 

X ± mx 
P X ± mx 

P X ± mx 
P X ± mx 

P X ± mx 

  
Види контрольних 
випробувань 

 
n=30 n=32 n=38 n=40 n=46 

1. 
 

 Біг «ялинка», с. 26,03 ±  
       0,16 

 
>0,05 

25,05 ±  
        0,08 

 
>0,05 

25,18 ±  
         0,12 

 
<0,01 

28,5 ±  
        0,15 

 
<0,01 

29,7 ±  
       0,12 

2. 
 

Метання набивного 
м'яча вагою 1 кг: 
сидячи, м  

8,25 ±  
       0,18 

<0,05 
 

8,12 ±  
        0,14 

<0,05 
 

7,98 ±  
         0,16 

<0,05 
 

7,51 ±  
        0,08 

<0,01 
 

6,09 ±  
       0,09 

3. 
 

 у стрибку, м 12,96 ±  
       0,21 

<0,05 
 

12,7 ±  
        0,16 

<0,05 
 

12,53 ±  
         0,24 

<0,05 
 

12,43 ±  
        0,17 

<0,01 
 

9,03 ±  
       0,17 

4. 
 

 Стрибок у висоту з 
місця, см 

49,37 ±  
       0,64 

<0,05 
 

48,25 ±  
        0,25 

<0,05 
 

47,66 ±  
         1,07 

<0,05 
 

48,9 ±  
        0,44 

<0,01 
 

44,18 ±  
       0,47 

5. 
 

Висота діставання у 
стрибку, м 

2,89 ±  
       0,02 

<0,01 
 

2,85 ±  
        0,04 

<0,05 
 

2,76 ±  
         0,01 

<0,05 
 

2,65 ±  
        0,45 

<0,05 
 

2,57 ±  
       0,01 

6. 
 

 Стрибкова витри-
валість, кількість 
разів 

14 ±  
         0,8 

<0,01 
 

12,3 ±  
          0,4 

<0,05 
 

10,4 ±  
           0,5 

<0,05 
 

8,2 ±  
          0,4 

<0,01 
 

6,6 ±  
       0,03 

7. 
 

Сумарний показник 
відносної сили: 
5-ти м'язових груп 
ноги 

4,93 ±  
       0,05 

<0,05 
 

4,81 ±  
        0,05 

<0,01 
 

4,75 ±  
         0,06 

<0,05 
 

4,57 ±  
        0,08 

<0,01 
 

3,68 ±  
       0,03 

8. 
 

5-ти м'язових груп 
руки 

2,41 ±  
       0,06 

<0,01 
 

2,25 ±  
        0,04 

<0,05 
 

2,1 ±  
         0,02 

>0,05 
 

2,05 ±  
        0,04 

<0,05 
 

1,89 ±  
       0,03 

9. 11-ти м'язових груп 7,78 ±  
       0,01 

<0,05 7,51 ±  
        0,01 

<0,05 7,26 ±  
         0,02 

<0,01 7,0 ±  
        0,03 

<0,05 5,93 ±  
       0,01 

Таблиця 2 
Показники рівня технічної підготовленості волейболісток різної кваліфікації. 

Майстер  
спорту 

Кандидат в  
майстри спорту 

I  
розряд 

II  
розряд 

III 
розряд 

X ± mx 
P X ± mx 

P X ± mx 
P X ± mx 

P X ± mx 

       
Види контрольних  
випробувань 

 
n=30 n=32 n=38 n=40 n=46 

1.Прийом подачі 
двома руками знизу 
(із 5 спроб), кількість 
разів 

 
 
3,37+0,13 

 
 
<0,01 

 
 
2,95+0,09 

 
 
<0,01 

 
 
2,51+0,13 

 
 
<0,05 

 
 
1,62+0,13 

 
 
<0,05 

 
 
1,43+0,11 

2.Передача м'яча 
двома руками зверху 
(із 5 спроб),  
кількість разів 

 
 
3,25+0,08 

 
 
<0,05 

 
 
3,05+0,11 

 
 
<0,01 

 
 
2,87+0,17 

 
 
>0,05 

 
 
2,28+0,17 

 
 
<0,01 

 
 
2,12+0,17 

3.Нападаючий удар (із 
5 спроб), кількість 
разів 

 
3,87+0,13 

 
<0,01 

 
3,8+0,08 

 
<0,05 

 
3,75+0,13 

 
<0,01 

 
2,53+0,22 

 
<0,05 

 
2,08+0,13 

4. Блокування напа-
даючого удару (із 5 
спроб), кількість разів 

 
 
3,75+0,2 

 
 
<0,01 

 
 
3,15+0,12 

 
 
<0,05 

 
 
2,75+0,17 

 
 
<0,05 

 
 
2,25+0,13 

 
 
<0,05 

 
 
1,85+0,05 

5. Подача м'яча (із 5 
спроб), кількість разів 

 
4,25+0,04 

 
<0,01 

 
3,95+0,04 

 
<0,01 

 
3,75+0,08 

 
<0,05 

 
3,26+0,17 

 
<0,01 

 
2,77+0,15 

6. Сумарний показник 
техніки (із 25 спроб),  
кількість разів 

 
 
18,49+0,55 

 
 
<0,01 

 
 
16,95+0,11 

 
 
<0,01 

 
 
15,63+0,17 

 
 
<0,01 

 
 
11,94+0,26 

 
 
<0,01 

 
 
10,25+0,3 
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сконаленням рухових якостей та технічної майс-
терності зі спрямованістю до вищих спортивних 
досягнень на основі встановлених темпів приро-
сту від ІІІ розряду до майстра спорту: швидкості 
– на 18% в тесті „ялинка”; швидкісно-силових 
якостей – від 12% в стрибку в висоту з місця до 
44 % в метанні набивного м'яча в стрибку; сили – 
на 31% в даних відносної сили 11-ти м'язових 
груп; витривалості – на 112% в результатах 
стрибкової витривалості; технічної підготовле-
ності – на 80% в сумарному показнику техніки. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
фізичної та технічної підготовленості юних та 
високваліфікованих волейболісток.  

Література: 
1. Ермаков С.С., Вернигоров В.К. Компьютеры в теорети-

ческой подготовке волейболистов // Физическое воспи-
тание и спорт в вузах МПС: Тезисы доклада 2-й Всесо-
юзной научно-практической конференции работников 
по физическому воспитанию вузов МПС в г. Харькове, 
26-27 июня 1991г. – Харьков, 1991. – С.53-54. 

2. Ермаков С.С. Структура основних технических примов 
игры в волейбол как система ударных движений: Авто-
реф. дисс. канд пед. наук. – М., 1991. – 23с. 

3. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол: Учеб. для ин-
тов физ. культ. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 239с. 

4. Кудряшов Є.В. Побудова і контроль тренувального 
процесу волейболісток на етапі спеціалізованої базової 
підготовки: Дис. канд. наук з фіз. фих. та спорту. – Ха-
рків, 2004. – 256 с.  

5. Максименко Г.Н. Планирование и контроль тренирово-
чного процесса легкоатлетов. – Луганск: Знание, 2003. 
– 242 с. 

6. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалю-
вання (легка атлетика): Навчальний посібник. – К.: Ви-
ща школа, 1992. – 294с. 

7. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы 
подготовки спортсменов: Учебное пособие. – К.: Олим-
пийская литература, 1999. – 318с. 

8. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте // Учебник для студентов вузов 
физического воспитания и спорта. – К.: Олимпийская 
литература, 1997. – 583 с. 

Надійшла до редакції 18.09.2005р. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФО-
РМУВАННЯ МОТИВІВ ПСИХОМОТОРНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ  В ПРО-
ЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

Нечипоренко Л.А. 
Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 
 

Анотація. В статті розглядаються психолого-педагогічні 
умови формування мотиваційно-інтелектуальної готовності 
учнів до психомоторної діяльності 
Ключові слова: психолого-педагогічні умови, мотиви, готов-
ність до психомоторної діяльності. 
Аннотация. Нечипоренко Л.А. Психолого-педагогические 
условия формирования мотивов психомоторной деятельно-
сти у учеников 5-7 классов  в процессе занятий физической 
культурой. В статье рассматриваются психолого-
педагогические условия формирования мотивационно-
интелектуальной готовности учащихся к психомоторной 
деятельности.  
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, моти-
вы, готовность к психомоторной деятельности.   
Annotation. Nechiporenko L.A. Psychologic pedagogical condi-
tions of shaping of motives of psychomotor activity for the 

schoolboys 5-7 classes during occupations by physical culture. 
The psychological-pedagogical conditions, motives, readiness to 
psychomothoric’s activity are considered in article. 
Key words: psychological-pedagogical conditions, motives, 
readiness to psychomothoric’s activity. 
 
 Вступ. 
 Науково-технічний прогрес, зміни спе-
цифіки і змісту трудової діяльності, які пов’язані 
з переходом на ринкову економіку, ставлять 
більш високі вимоги до сучасної людини. Трудо-
ва діяльність людини стає все більше пов’язана з 
підвищенням інтенсивності інформаційних про-
цесів. Виникають проблеми психофізичної гото-
вності людини до вирішення завдань, що постій-
но ускладнюються, і тут мова іде не тільки про 
розумову, але й про рухову діяльність, про мож-
ливість людини накопичувати і ефективно вико-
ристовувати свій руховий потенціал. В зв’язку з 
цим виникає питання про раціональність рухових 
дій, тобто людина може мати високий рівень 
фізичних якостей (сили, витривалості, швидко-
сті, спритності) і не мати  достатнього інтелекту 
для того, щоб розумно і найбільш  доцільно роз-
порядитись цими якостями, виконувати потрібні 
рухові дії  раціонально, без лишніх енерговитрат. 
Здатність людини швидко засвоювати і ефектив-
но виконувати нові складні рухи та рухові дії 
М.О.Бернштейн [2] охарактеризував як  „лов-
кість”, а І.М.Сеченов [12] вперше ввів поняття 
„психомоторика”. Автор [12] дав пояснення реф-
лекторної природи довільних рухів людини та 
розкрив роль м’язової чутливості в управлінні 
рухами в просторі і часі, та її зв’язок зі зоровим і 
слуховим відчуттям. На його думку кожний реф-
лекторний і психічний акт закінчується рухом. 
І.М.Сеченов [12] писав: „жизненные потребнос-
ти родят хотение, и уже это ведет за собой 
дйствие; хотение будет тогда мотивами или це-
лью, а движение – действием или средством до-
стижением цели. Без хотения, как мотива или 
импульса, движение вообще было бы бессмыс-
ленно”. 

Є.П. Ільїн [7] з цього приводу також під-
креслює, що довільні рухи людини – явища  пси-
хомоторні, так як вони безперечно пов’язані з 
таким психічним явищем, як мотив. Це означає, 
що спочатку появляється думка про необхідність 
руху і тільки потім сам рух. 

Психомоторика неодмінно  присутня в 
усіх видах діяльності людини: в локомоціях (хо-
дьба, біг, стрибки), у письмові діяльності,  у мові 
(скорочення м’язів ротової порожнини, жестику-
ляції), в емоціональній експресії (міміка, пози). 
Все це знаходить своє відображення та забезпе-
чує ефективність діяльності людини взагалі (на-
вчальній, трудовій, спортивній) [9, 10].  

Незважаючи  на це проблема психомо-
торної діяльності залишається мало вивченою. За 
останні десятиріччя опублікована лише незначна 
кількість наукових робіт з даної проблеми 
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(Є.П.Ільїн, В.В.Клименко, Б.Б.Коссов, 
В.П.Озеров, Н.А.Розе, Є.Н.Сурков). В той же 
час, проведена велика кількість досліджень, які в 
основному присвячені проблемам рухової актив-
ності, особливостям вікового розвитку, форму-
ванню фізичних здібностей, навчанню руховим 
навичкам (В.Г.Арефьєв, В.К.Бальсевич, 
Л.В.Волков, В.П.Філін, Ю.М.Верхошанський, 
О.О.Гужаловський, В.М.Платонов та ін). 

При цьому звертає увагу  той факт, що 
серед спеціалістів немає єдиної думки навіть з 
приводу основних термінологічних понять: пси-
хомоторика, сенсомоторика, моторика, психомо-
торні здібності, фізичні якості, рухові здібності, 
рухові якості. 
 Все вищевикладене свідчить про те, що 
проблема психомоторики вивчена недостатньо.  
Формування мотивів до психомоторної діяльнос-
ті учнів, в процесі занять фізичною культурою не 
було предметом спеціальних досліджень.  

Актуальність обраної теми підкреслює 
доцільність проведення досліджень в цьому на-
прямку.   Робота виконана у відповідності до 
плану НДР Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького. 

Формулювання цілей роботи. 
Мета дослідження  полягає в теоретич-

ному обґрунтуванні психолого-педагогічних 
умов формування мотивів психомоторної діяль-
ності в учнів 5-7 класів на уроках фізичної куль-
тури. 

При цьому передбачалось вирішення та-
ких завдань: 

1. Уточнити поняття психомоторики за 
даними психолого-педагогічної літератури. 

2. Визначити основні чинники, які впли-
вають на формування позитивної мотивації учнів 
до навчально-фізкультурної діяльності. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні 
умови формування мотивів психомоторної дія-
льності учнів 5-7класів. 

Методи дослідження: аналіз та узагаль-
нення психолого-педагогічної літератури з про-
блеми дослідження; вивчення навчальних про-
грам та нормативних документів з фізичного 
виховання; педагогічні спостереження. 

Результати дослідження. 
Аналіз психолого-педагогічної літерату-

ри показав, що поняття „психомоторика” різни-
ми авторами формулюється неоднаково. На нашу 
думку, можна погодитись з В.В.Клименко [8], 
який визначає психомоторику як здатність особи 
відображати об’єктивну інформацію про свою 
рухову діяльність, уміння контролювати свої 
рухи та ефективно керувати ними. 

В цьому плані уміння відображати у сві-
домості та аналізувати інформацію про часові, 
силові і просторові характеристики власних ру-
хів ставить психомоторику вище, ніж звичайні 

прояви фізичних здібностей (сили, витривалості, 
спритності, швидкості). 

Саме психомоторні здібності людини за-
безпечують найбільш ефективне і раціональне  (з 
найменшими затратами зусиль) виконання рухо-
вих дій (відомих і невідомих, очікуваних і неочі-
куваних) в процесі життєдіяльності. 

Головним мотивом поведінки і діяльнос-
ті учнів середніх класів у школі є прагнення 
знайти своє місце серед однолітків [2].  У зв’язку 
з цим, поведінка підлітків у школі будується з 
урахуванням думки однокласників, яка для них 
має більше значення, ніж думка вчителів і бать-
ків. Тому мати надію, що мотив до навчання у 
підлітків, виникне сам по собі, не доводиться. 
Тільки в процесі самої навчальної діяльності фо-
рмуються навчально-пізнавальні мотиви. Деякі 
автори [ 3, 4] відзначають, що навчальна діяль-
ність впливає на характер мотивації не прямо, а 
опосередковується рядом чинників навчання – 
взаємодія з учителем, його досвідом і майстерні-
стю, успішністю школярів, тобто мова йде про 
дидактичний план мотивуючих чинників, що 
виявляються як певні компоненти процесу на-
вчання. Тому в результаті аналізу літератури ми 
виділили чотири блоки чинників, які, на нашу 
думку, найбільшою мірою впливають на форму-
вання позитивної та стійкої мотивації до навча-
льної діяльності: 

1. Зміст навчального матеріалу. 
2. Організація навчального процесу, 

навчальної діяльності. 
3. Оцінка навчальної діяльності і ство-

рення ситуації успіху. 
4. Стиль педагогічної діяльності вчи-

теля. 
Мотивація навчально-фізкультурної дія-

льності випливає  з різних потреб, які А.Ц.Пуні 
[11] розділив на три групи: потреба в русі, по-
треба у виконанні обов’язків учня, потреба у 
спортивній діяльності. Потреба в русі є базовою, 
природженою потребою людини. У частини уч-
нів мотив обов’язковості стосовно відвідування 
уроків фізичної культури відсутній, вони часто їх 
прогулюють, а багато хто йде у спортивні секції, 
самостійно вибираючи вид занять. 

Суб’єктивними причинами пропусків 
уроків фізичної культури можна вважати:  

 - відсутність інтересу до уроків у зв’язку з 
тим, що на них  учень не задовільняє   свої по-
треби та уподобання; 

   -  напружені чи відверто неприязні відносини, 
стосунки учнів з учителем фізичної культури; 
   -   побоювання учнів, зумовлені слабким фізи-
чним розвитком і непосильністю завдань, що 
даються (страх викликати глузування одноклас-
ників, а то і вчителя). 
  Навчання на уроках фізичної культури 
має розглядатись, як процес утворення певної 
здібності до рухової діяльності, та визнання її 
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необхідності і значущості, що передбачає і певне 
ставлення як до того, що пізнається, так і до са-
мого процесу пізнання. 
  Поєднання діяльності та свідомості – 
один з основних принципів психологічної теорії 
діяльності і він має стати основним методологіч-
ним принципом при формуванні здібностей до 
психомоторної діяльності в учнів у процесі за-
нять фізичною культурою. 
  Ефективність навчально-пізнавальної 
діяльності у значній мірі залежить від структури, 
організації, а також характеру навчання як голо-
вного чинника, що визначає результативність 
цієї діяльності [3, 5]. 
  Процес пізнання супроводжується по-
чуттями і переживаннями, що у відношенні до 
навчання виявляється в бажанні учитися, радості 
задоволення від пізнання нового, невідомого. 
Інтерес не може виникнути на основі негативно-
го ставлення до діяльності. Тому однією з умов 
ефективної мотивації є цікавий, значимий насам-
перед для учнів зміст навчального матеріалу. 
  Навчальний матеріал, тобто спрямова-
ність, складність і обсяг фізичних вправ і завдань 
повинні підбиратися у відповідності  до вікових 
характеристик підлітків і закономірностей пси-
хології навчання. В основу такого відбору навча-
льного матеріалу повинно бути покладено знан-
ня сенситивних періодів фізичного і психологіч-
ного розвитку, вікових особливостей пам’яті, 
активності мислення, характеру сприйняття, 
життєвого досвіду учня, кола його інтересів. Ва-
жливим є те, що „приймається ” у процесі на-
вчання. Навчальний матеріал (нові вправи і за-
вдання) повинні бути осмислені і прийняті уч-
нем, як такі, що мають значення для нього осо-
бисто. На дану закономірність у навчально-
виховному процесі указували В.Г.Агєєв, 
Н.Б.Бондаренко, які підкреслювали, що вирі-
шення питання про значимість навчального ма-
теріалу грає істотну роль і складає основу для 
ціннісного ставлення до дійсності. 
  Слід врахувати, що увагу підлітків біль-
ше привертають конкретні інтереси, так як в них 
ще відносно слабко розвинута здатність до абст-
рактного мислення.                            
 Тому зміст навчального матеріалу, конк-
ретні вправи і завдання слід розглядати як реаль-
ні і обов’язкові педагогічні умови, що стимулю-
ють пізнавальні інтереси учнів і сприяють фор-
муванню мотивів фізичного самовдосконалення. 
 Організація навчальної діяльності – це 
другий блок чинників, які мотивують учнів до 
навчально-фізкультурної діяльності. При органі-
зації навчальної діяльності слід забезпечити такі 
психолого-педагогічні умови, які б сприяли ак-
тивному сприйняттю, та свідомому виконанню 
учнями завдань, що спрямовані на формування 
психомоторних здібностей. В цьому плані, на 
нашу думку, ефективною може бути структура 

навчального процесу, яка розроблена 
В.В.Давидовим і Д.Б.Ельконіним. Дана структу-
ра включає такі етапи: актуалізацію пізнавально-
го інтересу; визначення кінцевої навчальної ме-
ти; попереднє визначення системи проміжних 
цілей і способів їх досягнення;  виконання сис-
теми навчальних дій; дії контролю, дії оцінки. 
 Ефективність основних технологічних 
аспектів цієї структури навчального процесу бу-
ла підтверджена експериментальною роботою 
Н.Б.Бондаренко [4], яка присвячена формуванню 
мотивів опанування підлітками іноземної мови. 

Таким чином, якщо дотримуватися цієї 
структури, то першим і основним кроком в орга-
нізації навчального процесу слід вважати поста-
новку навчальної мети. По закінченню уроку 
кожен учень має знати і вміти те, чого не знав і 
не вмів на початку уроку. На протязі кожного 
уроку в учнів повинно сформуватися певне став-
лення до теми, до тих завдань, які були запропо-
новані до виконання вчителем. 

Проектування дій учнів для досягнення 
поставленої мети – наступний крок у плануванні 
уроку. При цьому в першу чергу слід враховува-
ти, що не всі учні навчаються однаково, не усі 
мають однаковий рівень здібностей і бажання до 
навчання. Тому оцінка вихідного рівня індивіду-
альних психомоторних здібностей школярів, фо-
рмування всередині класу підгруп для виконання 
відповідних за складністю завдань є необхідною 
умовою для ефективного проведення уроків фі-
зичної культури. 

Таким чином організацію навчальної ді-
яльності учнів на уроці необхідно вважати одні-
єю з основних педагогічних умов формування 
мотивів психомоторного розвитку. Необхідно в 
процесі самої навчальної діяльності орієнтувати 
учнів не тільки на самі фізичні вправи, а біль-
шою мірою на спосіб найбільш раціонального (з 
найменшими затратами зусиль) їх виконання. 
При цьому виконання завдань, що носять індиві-
дуальний характер у відповідності до вихідного 
рівня психомоторних здібностей кожного учня, 
являється стимулом для підвищення пізнаваль-
ного інтересу, самооцінки, самоаналізу, самоко-
рекції та викликає задоволення від цієї діяльнос-
ті. В цьому плані диференційоване оцінювання 
результатів роботи учнів за індивідуальними 
показниками, а також створення у навчальному 
процесі ситуації успіху, є найважливішою умо-
вою формування мотивів будь-якої навчальної 
діяльності. 

Ситуація успіху в навчальному процесі – 
це те, що може організувати і забезпечити вчи-
тель. Успіх частіше за все пов’язаний із позитив-
ними емоціями, з почуттями радості. 
Пам’ятаючи про це учень наступного разу візь-
меться за справу із задоволенням та бажанням 
знову досягти успіху. Таким чином, позитивні 
результати в навчанні, висока оцінка мотивують 
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учня на майбутню діяльність, вселяють впевне-
ність у власних силах, створюють відчуття внут-
рішнього благополуччя, стимулюють бажання 
знову досягти хороших результатів, щоб ще пе-
режити радість від успіху. 

Важливо мати на увазі, що навіть разове 
переживання успіху може докорінно змінити  
психологічне почуття підлітка, його взаємовід-
носини із оточенням [3,  4, 5]. 

Якщо дитина неуспішна, це розхолоджує 
її, а успіх може стати величезним стимулом до 
подальшої діяльності. 

На думку Н.Б.Бондаренко [4], створення 
ситуації успіху, як навчально-виховного завдан-
ня, забезпечує: а) на мотиваційному етапі основу 
для формування позитивних емоцій до  майбут-
ньої діяльності; б) на операційному – умови ус-
пішного виконання завдання, роблячи даний 
процес емоційно й інтелектуально привабливим 
для школярів; в) на результативному етапі – під-
силює активне ставлення до навчання, перетво-
ривши його мотив у мотив до нової діяльності, 
або корегує сформоване негативне ставлення. 

Таким чином, ситуація успіху стає не 
просто педагогічним прийомом, а найважливі-
шішою педагогічною умовою, яка сприяє прояву 
і розвитку пізнавальної активності учнів, форму-
ванню їхнього ставлення до себе, формує свідо-
ме, творче ставлення до фізичного самовдоско-
налення. Ситуація успіху, що відображається у 
емоційному стані учня, мотивує його бажання 
включатися в навчальний процес, впливає на 
формування усвідомленого ставлення до резуль-
татів своєї діяльності. 

Можливість формування стійкої устано-
вки до навчально-фізкультурної і спортивної 
діяльності, ми співвідносимо (поєднуємо) з та-
ким поняттям, як самовдосконалення. Це 
пов’язано з тим, що кожній людині властиве пра-
гнення до самовдосконалення, яке є найважли-
вішим шляхом формування себе як особистості, 
розвитку своїх здібностей, набуття знань та 
умінь. У результаті самооцінки суб’єкт виявляє у 
себе недоліки, які, на думку Л.І.Рувинського мо-
жуть мати різну природу. З одного боку, під не-
доліком він може розуміти відставання від норми 
розвитку конкретної якості, з іншого – рівень 
розвитку позитивної якості порівняно з наявним 
ідеалом. Ефективність самовдосконалення зале-
жить від стійкості самооцінки. Тому збереження 
і підвищення стійкості мотиваційної установки 
можна здійснювати через регуляцію вчителем 
рівня самооцінки учня. Підходи учителя до учнів 
можуть бути різними залежно від того, яка їм 
притаманна самооцінка [1, 6]. У випадку зани-
женої самооцінки можна використати наступні 
прийоми: а) періодично „організовувати успіхи” 
(створювати ситуацію успіху учня); б) при роз-
робці програми самовдосконалення (зміст і орга-
нізація навчальної діяльності) необхідно чітко 

дотримуватися принципу поступовості; в) уника-
ти критики й осуду у випадку неуспіху в досяг-
ненні проміжних результатів; г) не залучати 
школярів до змагань з більш сильними суперни-
ками, при умові появи відчуття „неповноціннос-
ті. 

У випадку завищеної самооцінки вчите-
лю слід використовувати інші прийоми: а) пері-
одично „організовувати невдачі” (наприклад, 
улаштовувати змагання з більш сильним супер-
ником); б) відразу ставити більш важкі завдання 
(цілі), щоб запобігти розслаблюючій дії легкого 
успіху; в) жорстоко оцінювати досягнення пози-
тивного результату; г) не порівнювати досягнен-
ня з результатами слабких учнів. В цьому плані 
педагогічна діяльність вчителя, його особистість 
і відношення до учнів також є важливою педаго-
гічною умовою формування мотивів психомото-
рного розвитку в учнів. 

При реалізації програми фізичного вдос-
коналення школярів варто рекомендувати до за-
своєння дві групи мотиваційних прийомів: само-
стимулювання й самопримус [5, 6]. Прийоми 
самостимулювання містять у собі самопереко-
нання, самонавіювання та сомопідбадьорення. 
До прийомів самопримусу належать самоосуд, 
самозаборона, самонаказ. 

Однією з характеристик мотиву є його 
сила. Вона впливає не тільки на рівень активнос-
ті людини, а і на ефективність діяльності. На си-
лу мотиву можуть впливати похвала чи осуд, 
змагання з іншими, зачеплене самолюбство, про-
блемність і загадковість завдання, привабливість 
об’єкту тощо. До числа найбільш значущих сти-
мулюючих факторів можна віднести змагання. 
Віддавна змагання широко застосовувались в 
педагогічній практиці для збільшення сили мо-
тиву навчання. Роль спортивних змагань в під-
вищенні сили мотиву фізичного вдосконалення 
беззаперечна. На уроці фізичної культури з цією 
метою практикується використання ігрового і 
спортивно-ігрового методу організації занять з 
підлітками. Однак стимулювання діяльності че-
рез змагання – справа психологічно тонка і по-
требує врахування багатьох обставин. Напри-
клад, особи із сильною нервовою системою 
більш стимулюються змагальною обстановкою, 
ніж особи зі слабкою нервовою системою. Сти-
мулююча роль змагань залежить і від знання рів-
ня підготовленості суперника. Якщо розбіжність 
між результатами значна, то той хто відстаючий 
знижує силу мотиву і починає орієнтуватися 
тільки на свій результат [1]. Присутність на зма-
ганнях інших людей може мати як стимулюючу, 
так і пригнічувальну дію. Ще В.М.Бехтерєв від-
значав наявність трьох типів людей: соціально 
збудливі, соціально гальмовані і соціально інди-
ферентні. Є.П.Ільїн [6] у зв’язку з цим відзначає, 
що існує „ефект аудиторії”, який чинить на мо-
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тиви людей як стимулюючий, так і гальмівний 
вплив.  

Велику значущість ігрових мотивів і їх 
перевагу над усіма мотивами діяльності підкрес-
лював І.Д.Бех [3]. В боротьбі мотивів у підлітків 
мотиви, які пов’язані зі сучасними подіями, як 
правило, переважають над мотивами минулої і 
майбутньої діяльності. Тому організація змагань, 
періодичне створення ситуації успіху в ході їх 
проведення, своєчасна і диференційована оцінка 
результатів змагальної діяльності також є однією 
з найважливіших психолого-педагогічних умов 
формування мотивів психомоторного розвитку 
школярів. 

Висновки. 
1. Аналіз психолого-педагогічної літера-

тури показав, що поняття „психомоторика” різ-
ними авторами формулюється неоднаково. Най-
більш прийнятна, на нашу думку, може бути на-
ступне формулювання: психомоторика це здат-
ність особи відображати об’єктивну інформацію 
про свою рухову діяльність, уміння контролюва-
ти свої рухи та ефективно ними керувати. Саме 
психомоторні здібності людини забезпечують 
найбільш ефективне і раціональне (з найменши-
ми затратами фізичних зусиль)  виконання рухо-
вих дій (відомих і невідомих, очікуваних і неочі-
куваних) в процесі життєдіяльності. 

2. Виділяються чотири основні блоки 
чинників і відповідних психолого-педагогічних 
умов, які найбільшою мірою впливають на фор-
мування позитивної стійкої мотивації до навча-
льного процесу взагалі: зміст навчального мате-
ріалу; організація навчальної діяльності, оцінка 
результатів навчальної діяльності і створення 
ситуації успіху; стиль педагогічної діяльності 
вчителя.          

3. Проведення дослідження не вичерпує 
всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспектив-
ними є такі напрямки подальшої роботи: вдоско-
налення методики для оцінювання рівнів сфор-
мованості мотивів  та експериментальна перевір-
ка запропонованих психолого-педагогічних умов 
формування мотивів психомоторної діяльності 
учнів на уроках фізичної культури. 
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Анотація. У статті відображені результати дослідження рів-
нів розвитку відносної сили м’язів нижніх кінцівок у футбо-
лісток різної кваліфікації. Наведено параметри силової підго-
товленості для спортсменок із кваліфікацією від III розряду 
до майстра спорту. 
Ключові слова: згиначі та розгиначі гомілки, згиначі та роз-
гиначі стегна, підошовний згинач стопи. 
Аннотация. Папаика В.А. Исследование взаимосвязи силовой 
подготовленности с уровнем спортивного мастерства в жен-
ском футболе. В статье отражены результаты исследования 
уровней развития относительной силы мышц нижних конеч-
ностей у футболисток различной квалификации. Приведены 
параметры силовой подготовленности для спортсменок с 
квалификацией от III разряда до мастера спорта.  
Ключевые слова: сгибатели и разгибатели голени, сгибатели 
и разгибатели бедра, подошвенный сгибатель стопы. 
Annotation. Papaika V.A. Research of muscular power and sport 
mastery correlation in female football. The results of research on 
lower extremities relative muscular power of female football 
players of different qualification are presented in the article. The 
parameters of female football players with qualification from the 
third grade to the Master of Sport are given.  
Key words: flexors and extensors of a shin, flexors and 
extensors of a  thigh, sole flexor of a foot.  

 
Вступ.  
Такий молодий вид спортивних ігор як 

жіночий футбол стає все більш популярним на 
планеті, саме тому він і був включений до про-
грами Олімпійських Ігор. З урахуванням цього 
дана спортивна дисципліна жіночих змагань по-
требує ґрунтовної теоретико-методичної забез-
печеності тренувального процесу. Між тим, про-
блемі підготовки дівчат та жінок у футболі при-
свячені лише окремі дослідження. У низці пи-
тань, які чекають свого рішення, є й питання про 
необхідну силову складову підготовки футболіс-
ток. Як відомо, рівень розвитку сили впливає на 
прогрес спортивних результатів практично у всіх 
видах спорту [1,2,3]. Більш того, показники си-
лової підготовленості, як встановлено багатьма 
дослідниками [4,5,6], мають тісний взаємозв’язок 
з проявами швидкісних та швидкісно-силових 
здібностей спортсменів. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Луганського національного педагогічно-
го університету імені Тараса Шевченка. 

Формулювання цілей статті. 
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У зв’язку з вищезазначеним була зроб-
лена спроба виявити параметри розвитку сили у 
футболісток різної кваліфікації та дослідити їх 
взаємозв’язок з рівнем технічної підготовленості. 

Результати дослідження. 
У 252 футболісток, 30 з яких складали 

майстри спорту , 48 – кандидати у майстри, 56 – 
спортсменки I розряду, 54 – II розряду, 64 – III 

розряду, вимірювалася відносна сила таких про-
відних у футболі м’язових груп, як згиначі і роз-
гиначі гомілки, згиначі і розгиначі стегна та пі-
дошовний згинач стопи. Підраховувався також 
сумарний показник відносної сили п’яти назва-
них вище м’язових груп. Під час тестування 
спортсменок використовувалася методика 
Б.М.Рибалки та динамометр системи 

1 III II I КМС МС

Кваліфікація (розряд)

кг

 
Рис. 1. Зміни показника відносної сили згиначів гомілки із зростанням кваліфікації футболісток. 
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Рис. 2. Зміни показника відносної сили розгиначів гомілки із зростанням кваліфікації футболісток. 
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Рис. 3. Зміни показника відносної сили згиначів стегна із зростанням кваліфікації футболісток. 
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В.М.Абалакова.  
Дані таблиці 1 та рис. 1 – 6 свідчать про 

те, що у футболісток рівень сили м’язових груп, 
що досліджувалися, неухильно зростає від ІІІ 
розряду до майстра спорту. При цьому показни-
ки кожної із м’язових груп у більшості випадків 

у суміжних розрядах між собою статистично не 
відрізняються (Р>0,05). Статистично значуще 
зростання від одного щаблю кваліфікації до дру-
гого зафіксовано у даних сумарного показника 
відносної сили п’яти м’язових груп. Цей факт 
свідчить про тісний взаємозв’язок спортивної 

1 III II I КМС МС
Кваліфікація (розряд)

кг

 
Рис. 4. Зміни показника відносної сили розгиначів стегна із зростанням кваліфікації футболісток. 
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Рис. 5. Зміни показника відносної сили підошовного згинача стопи із зростанням кваліфікації фу-

тболісток. 
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Рис. 6. Зміни сумарного показника відносної сили п'яти м'язових груп ноги із зростанням кваліфі-

кації футболісток. 
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майстерності футболісток із рівнем силової під-
готовленості, а також про необхідність розвитку 
сили не окремої м’язової групи нижньої кінців-
ки, а п’ятьох досліджених груп. 

З метою виявлення взаємозв’язку показ-
ників відносної сили з рівнем технічної підгото-
вленості футболісток був проведений кореляцій-
ний аналіз, результати якого наведені у табл. 2. З 
цієї таблиці видно, що на середньому та високо-
му рівні сумарний показник відносної сили п’яти 
м’язових груп ноги корелює з такими тестами, як 
ведення м’яча 30 м, удари на дальність, вкидання 
м’яча двома руками з-за голови та ведення м’яча, 
обведення стояків, удар по воротах. Низький 
рівень кореляції силової підготовленості спосте-
рігається з жонглюванням м’ячем та ударами на 
точність. 

Висновки 
1. Спортивне вдосконалювання футболісток 

тісно пов’язане із підвищенням відносної 

сили м’язів нижніх кінцівок, що свідчить 
про необхідність їх цілеспрямованого розви-
тку у процесі тренування. 

2. Наведені у табл. 1 дані, одержані в ході до-
слідження, можуть бути використані з ме-
тою корекції тренувального процесу футбо-
лісток із кваліфікацією від III розряду до 
майстра спорту. 

3. Виявлений у процесі дослідження ступінь 
взаємозв’язку показників технічної підгото-
вленості з рівнем розвитку сили дозволяє 
встановити пріоритети при розподілі засобів 
фізичної та технічної підготовки футболіс-
ток із зростанням спортивної майстерності. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
дослідження взаємозв’язку силової підготовле-
ності з рівнем спортивної майстерності у жіно-
чому футболі. 

Література 

Таблиця 1. 
Показники розвитку відносної сили у футболісток різної кваліфікації (змагальний період). 

№ 
п/п 

Контрольні 
вправи 

ІІІ розряд 
mX ±  Р 

ІІ розряд 
mX ±  Р 

І розряд 
mX ±  Р 

Кандидат  
в майстри  
спорту 

mX ±  

Р 

Майстер  
спорту 

mX ±  

1 Відносна сила 
згиначів го-
мілки, кг 

0,18±0,04 >0,05 0,2±0,03 >0,05 0,23±0,02 >0,05 0,29±0,04 >0,05 0,3±0,01 

2 Відносна сила 
розгиначів 
гомілки, кг 

0,52±0,03 <0,05 0,64±0,04 >0,05 0,69±0,02 >0,05 0,75±0,03 >0,05 0,76±0,05 

3 Відносна сила 
згиначів стег-
на, кг 

0,31±0,01 <0,05 0,42±0,02 >0,05 0,46±0,01 >0,05 0,49±0,03 >0,05 0,52±0,02 

4 Відносна сила 
розгиначів 
стегна, кг 

1,25±0,08 >0,05 1,49±0,05 >0,05 1,66±0,04 <0,05 2,08±0,06 >0,05 2,09±0,05 

5 Відносна сила 
підошовного 
згинача сто-
пи, кг 

1,49±0,09 >0,05 1,59±0,03 <0,05 1,9±0,03 <0,05 2,29±0,05 >0,05 2,36±0,07 

6 Сумарний 
показник 
відносної 
сили п’яти 
м’язових груп 
ноги, кг 

3,75±0,09 <0,05 4,34±0,12 <0,05 4,96±0,11 <0,05 5,68±0,1 <0,05 6,13±0,09 

Таблиця 2 
Дані кореляційного аналізу взаємозв’язку відносної сили з показниками технічної підготовленості у 

футболісток різної кваліфікації 
Показники технічної підготовленості Сумарний показ-

ник відносної 
сили п’яти 

м’язових груп 
ноги 

Ведення 
м’яча 30м 

Жонглювання 
м’ячем 

Удари на 
точність 

Вкидання 
м’яча двома 
руками з-за 
голови 

Ведення м’яча, 
обведення сто-
яків, удар по 
воротах 

Удари на 
дальність 

III розряд - 0,26 0,09 0,21 0,49 - 0,41 0,48 
II розряд - 0,39 0,14 0,23 0,62 - 0,49 0,57 
I розряд - 0,56 0,49 0,26 0,61 - 0,51 0,61 

Кандидат в май-
стри спорту 

- 0,63 0,18 0,21 0,71 - 0,56 0,66 

Майстер спорту - 0,68 0,21 0,19 0,75 - 0,58 0,65 
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Анотація. У статті на основі педагогічної прогностики визна-
чаються провідні тенденції розвитку інноваційних процесів у 
системі освіти України. 
Ключові слова: освіта, система, Україна, педагогіка.  
Аннотация. Попова Е.В. Прогностический анализ развития 
инновационных процессов в системе образования Украины. 
Статья посвящена проблеме педагогической прогностики. 
Автором делается попытка проанализировать тенденции 
развития инновационных процессов в системе образования 
Украины в ХХI веке. 
Ключевые слова: образование, система, Украина, педагогика.  
Annotation. Popova E.V. Prognostic analysis of development 
innovation of processes in an education system of Ukraine. The 
article is dedicated to the problems of pedagogical prognostica-
tion. The author tries to put into action prognostic analysis of the 
development of innovation process in the system of secondary 
education of Ukraine. 
Keywords: education, system, Ukraine, pedagogic.  
 

Вступ.  
Особливе значення для сутнісного під-

вищення загального методологічного, теоретич-
ного і практичного рівня педагогічної інноватики 
має розробка проблем педагогічного прогнозу-
вання, оскільки дає можливість передбачити ті 
конкретні зміни в соціально-економічній і нау-
ково-технічній сферах суспільства, які повинні 
бути своєчасно, з необхідним випередженням 
ураховані при розробці та впровадженні педаго-
гічних нововведень. 

Вирішення проблем педагогічного про-
гнозування вимагає чіткого уявлення про сут-
ність прогнозування взагалі. 

У сучасній науковій літературі 
(І.Бестужев-Лада, Б.Гершунський, Н.Голубєв, 
В.Міхеєв, Дж.Гласс, Дж.Стенлі та ін.) значна 
увага приділяється методологічній та експериме-
нтальній розробці проблем прогнозування різних 
соціальних процесів. Досягнення педагогічної 
прогностики дозволяють з певною мірою вірогі-
дності визначати провідні тенденції розвитку 
освітніх процесів.  

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета даної статті – на основі педаго-

гічної прогностики визначити тенденції розвитку 
інноваційних процесів у системі середньої освіти 
України.  

Результати дослідження.  
Вважаємо, що прогнозування освітніх 

інноваційних процесів слід розглядати на трьох 
рівнях: 1) на рівні загальних тенденцій глобаль-
них інновацій (макрорівень); 2) на регіональному 
рівні (метарівень); 3) на рівні окремого навчаль-
но-виховного закладу (мікрорівень). 

Аналіз розвитку сучасних інноваційних 
процесів зазначених дозволяє припустити, що в 
освітньому просторі України у найближче деся-
тиліття будуть поглиблюватися такі тенденції: 
а)глобалізація освіти, яка відбиває цілісність, 
організованість освітньої системи; б) подальше 
входження в світовій освітній простір; в) реорга-
нізація освіти з урахуванням її етнічного компо-
нента, з орієнтацією на інтереси регіону; 
г)гуманізація освітнього простору, в тому числі 
через гуманітаризацію освіти, через практичне 
оволодіння гуманістичною методологією; д) фу-
ндаменталізація освіти та її інформатизація, що 
обумовлюється парадигмальними змінами науки 
на рубежі ХХ-ХХІ століть, її спрямованістю на 
перехід у міждисциплінарну стадію; розширен-
ням інформаційного поля та комп’ютеризацією 
освіти, педагогічного моніторингу; е) диверсифі-
кація освітньої системи на всіх рівнях і в усіх 
ланках, що виявляється підставою для прояву 
різного роду новацій; є)інтеграція на всіх рівнях і 
в усіх компонентах педагогічних систем; 
ж)комерціалізація освіти, перетворення її на 
сферу реалізації освітніх послуг у відповідності з 
освітніми потребами населення; з) демократиза-
ція освіти. 

Прогнозування інноваційних процесів на 
другому, метарівні потребує, крім урахування, 
загальної стратегії розвитку системи освіти в 
загальнодержавному масштабі, вивчення особ-
ливостей регіону (мікрорайону, району, міста, 
області). 

Визначаючи конкретні орієнтири інно-
ваційної діяльності в регіоні слід визначитися з 
пріоритетами вибору можливих варіантів загаль-
ної стратегії перетворення освітнього простору. 

Прогнозування інноваційного процесу 
на локальному рівні дозволяє керівнику школи, 
вчителям не тільки побудувати науково обґрун-
товану модель інновації, але й з’ясувати доціль-
ність того чи іншого нововведення, запобігти 
ситуації “інновація заради інновації”. 

Проголошені в Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, провідні 
тенденції розвитку освіти в сучасному світі, а 
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також результати проведеного історико-
педагогічного дослідження та вивчення досвіду 
інноваційної діяльності сучасної школи дозво-
ляють визначити перспективи розвитку іннова-
ційних процесів у середніх загальноосвітніх на-
вчально-виховних закладах України в ХХІ сто-
літті. 

Поглиблення демократичних перетво-
рень у суспільному житті, курс на особистісно-
орієнтоване навчання та виховання актуалізують 
ідеї гуманістичної парадигми освіти, головною 
метою якої є створення умов для цілеспрямова-
ного систематичного розвитку дитини як 
суб’єкта діяльності, як особистості, індивідуаль-
ності. Як записано у Конвенції ООН про права 
дитини, треба дбати про якнайкраще забезпечен-
ня інтересів дитини, її права на здорове зростан-
ня, розвиток здібностей і права на особисте су-
дження. 

Гуманізація освітніх інноваційних про-
цесів потребує звернення як досвіду релевантних 
вітчизняних гуманістичних виховних систем 
А.С.Макаренка, С.М.Рівеса і Н.М.Шульмана, 
В.О.Сухомлинського, О.А.Захаренка та ін. 

Серед зарубіжних виховних систем до-
сить перспективною виявляється Штайнер-
педагогіка. Однією з причин існування на сього-
дні в Україні поодиноких вальфдорських шкіл, 
на нашу думку, є те, що принципи, на яких за-
снована Штайнер педагогіка, не можуть забезпе-
чити своїм вихованцям соціальної адаптації до 
сучасних жорстких умов життя. Однак, із посту-
повим зниженням напруги в усіх сферах суспі-
льного життя, обумовленого прогресивним роз-
витком демократичної незалежної держави Укра-
їна, вальдорфські школи взмозі набути більш 
широкого поширення. 

Проведений прогностичний аналіз до-
зволяє стверджувати, що в ХХІ столітті навіть 
найновітніші технології навчання і виховання 
повинні спиратися на ідеї українських освітян 
(К.Д.Ушинського, І.Огієнка, С.Русової, 
Г.Ващенка та ін.) про національний характер 
освіти. 

Спираючись на духовний досвід людст-
ва, формуючи образне мислення, школа ХХІ сто-
ліття повинна формувати духовну культуру учня 
шляхом освоєння культурних надбань України та 
світової цивілізації. Це вимагатиме: поглиблення 
культурологічної спрямованості школи; розкрит-
тя проблеми духовності у контексті діалогу 
культур народів світу, поглиблення діалогу за-
хідного і східного типів культур світової цивілі-
зації; формування потреби спілкування з культу-
рою; розкриття у змісті навчальних курсів філо-
софії, теорії та історії світової культури, мистец-
тва, місця культури України у контексті світової 
цивілізації. 

Подальшого розвитку в ХХ ст. набува-
тиме технологізація інноваційних процесів у 

шкільній освіті. При цьому провідні позиції за-
йматимуть технології особистісно-орієнтованого 
навчання та нові інформаційні технології. 

Запровадження нових інформаційних 
технологій у навчально-виховний процес школи 
сприятиме індивідуалізації та диференціації змі-
сту навчання, розвитку творчих можливостей, 
задоволенню інтересів та нахилів кожного учня, 
навчанню і вихованню обдарованих особистос-
тей, здатних діяти самостійно і приймати рішен-
ня в нестандартних ситуаціях, переорієнтації на 
спеціалізовану поглиблену підготовку, створен-
ню умов для одержання додаткових знань, умінь, 
навичок. 

Впровадження сучасних інформаційних 
технологій сприяє розвитку дистанційного на-
вчання. Проте, на наш погляд, дистанційне на-
вчання в найближчі десятиліття доцільно розви-
вати насамперед на рівні вищої, але не середньої 
школи через те, що остання ще не готова для 
сприйняття цього нововведення. 

Вважаємо, що не втратять своєї значу-
щості й такі освітні технології як розвивальне та 
модульно-розвивальне навчання, асоціативно-
рефлекторна та сугестопедична технології, на-
вчання на основі нейролінгвістичного програму-
вання. 

Одним зі стратегічних напрямів розвит-
ку інноваційних процесів у освіті України буде 
орієнтація на збереження і зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління, що вимагатиме: вале-
ологічного забезпечення освітнього процесу; 
проведення валеопсихологічних досліджень; 
розробки і впровадження системи моніторингу 
психологічного здоров’я дітей і учнів різних ві-
кових груп, а також педагогів; розробки, апроба-
ції і впровадження нових валеологічних освітніх 
технологій, навчальних програм і спецкурсів. 

Можна, таким чином, припустити, що 
активно будуть розвиватися такі моделі навчаль-
но-виховних закладів як “Школа здоров’я”, “еко-
логія і діалектика”, ноосферна школа. 

Означені пріоритетні напрями іннова-
ційних процесів повинні забезпечити випере-
джальний розвиток освіти, який дасть можли-
вість для виходу України з кризи, всебічної мо-
дернізації суспільства і держави, народу, для 
досягнення гідного людини рівня життя. 

Висновки.  
Таким чином, виявлені загальні тенден-

ції розвитку інноваційних процесів дозволяють з 
одного боку, намітити пріоритетні напрями інно-
ваційного розвитку окремих навчально-виховних 
закладів; з іншого – дають змогу з певною мірою 
вірогідності визначити перспективи використан-
ня педагогічної спадщини при розробці й впро-
вадженні інновацій в усіх ланках освіти. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
розвитку інноваційних процесів у системі освіти 
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України. 
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Анотація. Наводяться результати дослідження рівня фізичної 
підготовленості учнів старших класів гімназії. Аналізуються 
показники ступеня обмеження повсякденної діяльності учнів, 
обумовленої проблемами фізичного здоров’я. Окреслено 
шляхи поліпшення стану здоров’я учнів. 
Ключові слова: фізична підготовленість, фізичне функціону-
вання, здоров’я, учні гімназій. 
Аннотация. Поташнюк И.В. Физическая работоспособность и 
физическое функционирование учащихся старших классов 
гимназии. Приводятся результаты исследования уровня фи-
зической подготовленности и физического функционирова-
ния учащихся старших классов гимназии. Анализируются 
показатели степени ограничения повседневной деятельности 
учащихся, обусловленной проблемами физического здоровья. 
Очерчены пути улучшения состояния здоровья учащихся. 
Ключевые слова: физическая подготовленность, физическое 
функционирование, здоровье, учащиеся гимназии. 
Annotation. Potashnyouk I.V. Physical working capacity and 
physical functioning of the gymnasium, s elder pupils. The results 
are presented of the investigation of the physical training level of 
the elder gymnasium pupils. The indices are analysed of the daily 
activity restrictions caused by health troubles. The ways are out-
lined of improvement of the pupils, health.  
Key words: physical training, physical functioning, health, gym-
nasium pupils.  

 
Вступ.  
Успішність навчання в новітніх закладах 

загальної освіти – гімназіях і ліцеях – в значній 
мірі обумовлена станом здоров’я учнів. На тлі 
погіршення стану здоров’я дітей та підлітків в 
останні 10-15 років, про що свідчать офіційні 
статистичні дані МОЗ України [8] та результати 
попередніх наших досліджень [12, 13], учні гім-
назій мають нижчий рівень здоров’я, ніж учні 
загальноосвітніх шкіл. 

Результатами клінічних спостережень у 
світовій медичній практиці окреслено існування 
двох важливих аспектів здоров’я – соматичного, 
фізичного і якості життя у взаємозв’язку зі здо-
ров’ям. Соматичне здоров’я відображає рівень 
функціональних можливостей організму, його 
фізичної і розумової працездатності, які навіть 
при відсутності захворювань у різних людей сут-
тєво відрізняються. Якість життя характеризує 
фізичне, психологічне і соціальне функціонуван-
ня, тобто конкретні можливості використання 
наявного рівня соматичного здоров’я у повсяк-
денному житті. На біологічному рівні здоров’я 

визначається фізіологічними резервами органів, 
систем, організму в цілому. 

Серед основних чинників ризику виник-
нення негативних змін здоров’я доведено наяв-
ність хронічних захворювань, паління, вживання 
алкогольних напоїв, надмірної маси тіла, психо-
логічного дискомфорту, низької фізичної актив-
ності. Фізична активність як чинник ризику ви-
никнення захворювань має найбільшу питому 
вагу: у віці 10 років вона становить 37%, 11 р. – 
56%, 12 р. – 49 %, 13 р. – 52 %, 14 – 53 %, 15 р. – 
53%, 16 р. – 54%, 17 р. – 40 %, 18 р. – 45% [15]. 

Фізична працездатність і її еквівалент – 
рівень фізичної підготовленості, який визнача-
ється на підставі тестування розвитку рухових 
якостей (сили, витривалості, спритності, швид-
кості), - за своєю сутністю є інтегральним показ-
ником функціональних можливостей, важливої 
медико-соціальною характеристикою соматич-
ного благополуччя організму, кількісним показ-
ником здоров’я, відображає енергетичний потен-
ціал механізмів адаптації [1, 3, 9, 14]. Оцінка 
якості життя у взаємозв’язку зі здоров’ям перед-
бачає і оцінку фізичної сфери життєдіяльності 
[7].  

Результати наукових досліджень свід-
чать, що висока рухова активність, в тому числі 
регулярні заняття фізичною культурою і спортом 
притаманні лише 10-15% сучасної популяції 
школярів. Для переважної кількості учнів зага-
льноосвітніх шкіл рухова активність знаходиться 
на рівні 32-55- літніх дорослих людей [5, 10, 11].  

Сучасна система фізичного виховання 
школярів, на жаль, не вирішує проблеми реаліза-
ції оздоровчих задач, хоча і в національній про-
грамі «Освіта. Україна ХХІ століття», і в працях 
науковців наголошується, що цей напрямок уро-
ків повинен бути провідним. Фізична культура в 
шкільній програмі більшістю учнів не сприйма-
ються як загальноосвітній процес через слабку 
вираженіть світоглядного аспекту занять з фізи-
чної культури, який не здійснює суттєвого впли-
ву на формування ціннісних орієнтацій, переко-
нань і т.ін. в галузі фізичної культури. Необхідно 
підкреслити, що регламентовані наказом МОН 
України три уроки фізичного виховання на тиж-
день були введені лише у 454 (21,4 %) у школах 
України з 21200 існуючих [15]. Протягом остан-
нього десятиліття через економічні негаразди в 
країні відбулося згортання фізкультурно-масової 
роботи серед населення, особливо серед дітей і 
підлітків. Кількість установ та організацій, які 
проводили цю роботу, зменшилося на 15,5 тисяч 
одиниць, інструкторів з фізичної культури – на 5, 
7 тисяч чоловік. Згідно офіційних статистичних 
даних, лише 8,4 % жителів України охоплено 
всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Це в 5-6 разів менше, ніж в економічно розвине-
них країнах [6].  
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Дослідження виконано згідно загального 
плану наукових робіт факультету здоров’я, фізи-
чної культури і спорту МЕГУ ім. акад. С. 
Дем’янчука. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження – оцінка рівня фізи-

чної підготовленості і фізичного компоненту 
якості життя у взаємозв’язку зі здоров’ям у учнів 
старших класів гімназії.  

Організація досліджень. Рівень фізичної 
підготовленості вивчено нами у 212 учнів 9-11 
класів гімназії (100 юнаків і 112 дівчат). Фізична 
підготовленість оцінювалася за результатами 
виконання контрольних вправ, передбачених 
«Державними тестами і нормативами фізичної 
підготовленості населення України» (1997), а 
саме: біг 1500 м, човниковий біг (4 х 9 м), стри-
бок у довжину з місця, підтягування на перекла-
дині, вис на зігнутих руках, згинання і розгинан-
ня рук в упорі лежачи на підлозі, піднімання в 
сід. Отримані дані аналізувалися як за абсолют-
ними показниками, так і в загальноприйнятій 
системі 5-бальних оцінок. На підставі виконання 
окремих тестів для кожного учня розраховувався 
загальний бал фізичної підготовленості за шка-
лою: високий, вищий за середній, середній, ниж-
чий за середній, низький. Якість життя у взаємо-
зв’язку зі здоров’ям оцінювалася за методикою 
[2] в балах від 0 до 100 ( чим вищий бал, тим 
кращий стан показника).  

Результати досліджень і їх обговорен-
ня.  

Результати дослідження рівня фізичної 
підготовленості наведено в табл. 1. У віковому 
проміжку 15-17 років у юнаків вірогідно поліп-
шуються лише показники стрибків у довжину і 
вису на перекладині, човникового бігу, підтягу-
вання на перекладині, піднімання тулуба, зги-
нання і розгинання рук в упорі мають тенденцію 

до підвищення. Тобто відбувається незначне по-
кращення показників, які характеризують силову 
витривалість, силу м’язів кінцівок, черевних, 
спини. Показники з бігу на 1500 м, які ілюстру-
ють динаміку загальної витривалості і аеробних 
можливостей організму виявили негативний ха-
рактер змін (р > 0,05). У дівчат не визначаються 
вірогідні зміни показників, але є тенденція до 
поліпшення всіх показників, крім підтягування 
на перекладині. Однак оцінка в балах результатів 
виконання тестів засвідчує, що в жодній віковій 
групі за середньостатистичними даними резуль-
тати на рівні добрих не визначалися.  

Загальний бал фізичної підготовленості 
становив 17,78 ± 0, 85 балів у учнів 9-го, 19, 87± 
1,0 балів – 10-го ( р 1-2 > 0,05), 21,0 ± 0,86 балів – 
11-го класу (р1-3 < 0,05, р 2-3 > 0,05); лише у учнів 
9-го класу (15 років) був на рівні задовільного.  

Структура загального балу фізичної під-
готовленості учнів наступна: 9-го класу – висо-
кий – 2,7± 1,6 %, вищий за середній – 16,5± 4,2 
%, середній – 23,8± 4,1%, нижчий за середній – 
26,6 ±4,2%, низький – 30,4 ± 4,4 %; 10-го класу 
відповідно 3,8± 2,2 %, 21,5 ± 4,6 %, 30,3 ± 5,1 %, 
25,3±4,9 %, 19,1 ± 4,4%; 11-го – 2,4± 1,5%, 24,3± 
4,7%, 30, 9 ± 5,2 %, 26,4± 4,7%, 16,0±4,0%. Тоб-
то, вірогідно зменшується частка учнів з низьким 
рівнем за рахунок підвищення частки учнів із 
середнім (на 7,2%) і вищим за середній (7,8%) 
рівнями. 

Очевидно, що у переважної більшості 
учнів старших класів гімназії за величинами 
окремих використаних показників руховий роз-
виток відстає від паспортного віку. Це свідчить 
про недостатній розвиток силової і загальної ви-
тривалості, аеробних можливостей і анаеробної 
продуктивності.  

Фізичний компонент якості життя у вза-
ємозв’язку зі здоров’ям включає три показники – 

Таблиця 1.  
Показники фізичної підготовленості учнів старших класів гімназії 

Ю н а к и Д і в ч а т а 
15  

років 
16 років 17 років 15 років 16 років 17 років Тести 

n = 35 n =34 n =31 n =49 n =33 n =30 
Стрибок у довжину  
з місця, см. 

 205,09± 
 2,13 

217,79±2,18 225,0± 
2,41 

164,27±2,21 168,57±2,45 171,36±2,58 

Човниковий біг  
(4 х 9 м) , с. 

11,30± 
0,95 

9,95± 
1,03 

9,43± 
1,18 

12,34± 
0,48 

11,87± 0,98 10,89± 1,09 

Біг 1500 м, хв. с. 7,35± 
0,93 

7,55± 
1,09 

7,59± 
1,13 

8,36± 
1,38 

8,42± 1,55 8,29± 1,64 

Підтягування на  
перекладині, разів. 

6,69± 
1,13 

8,60± 
1,21 

8,69± 
1,73 

3,24± 
1,08 

3,03± 1,25 2,75± 
1,41 

Вис на перекладині  
на зігнутих руках, с. 

34,91± 
1,17 

40,27± 
1,35 

44,20± 
1,64 

10,69± 
1,35 

13,15± 1,44 13,82± 
1,6 

Піднімання тулуба з  
положення сід, разів. 

45,02± 
2,35 

46,09± 
2,19 

46,3± 
2,44 

30,57± 
2,61 

32,57± 
2,85 

35,91± 
3,01 

Згинання і розгинання  
рук в упорі, разів. 

28,54± 
2,64 

33,62± 
2,75 

35,40± 
3,34 

10,16± 
2,43 

11,85± 
2,68 

13,09± 
2,98 
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фізичне функціонування, рольове фізичне функ-
ціонування і біль. Фізичне функціонування або 
фізична активність – це суб’єктивна оцінка рес-
пондентами загального обсягу свого повсякден-
ного фізичного навантаження, необмеженого 
станом здоров’я в даний час (виконання важких 
фізичних навантажень – вис, біг, піднімання ва-
ги, заняття силовими видами спорту; помірних 
фізичних навантажень; підйом пішки по сходах 
на один –декілька поверхів; подолання пішки 
різних відстаней – від одного кварталу до кіль-
кох кілометрів; виконання нахилів, присідань, 
інших вправ тощо).  

Рольове фізичне функціонування або 
роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяль-
ності – це оцінка респондентом ступеню обме-
ження своєї повсякденної діяльності, обумовле-
ної проблемами зі здоров’ям за останні 4 тижні 
(що призвело до скорочення часу, затрачуваного 
на різні справи, виконання меншого обсягу робо-
ти, обмеження у виконанні певних видів діяль-
ності, труднощі при виконанні повсякденних 
справ, наприклад, докладання додаткових зу-
силь). Показник болю характеризує роль 
суб’єктивних больових відчуттів респондента в 
обмеженні його повсякденної діяльності за 
останні 4 тижні ( на скільки сильними були бо-
льові відчуття – від відсутності до дуже сильного 
ступеню; в якому ступені больові відчуття зава-
жали виконанню повсякденної роботи – від від-
сутності до дуже сильного). 

Як встановлено, показники фізичного 
функціонування учнів 9-11-х класів гімназії є 
досить високими і становлять 86,6±2,1 балів у 
юнаків і 87, 0± 1,2 – у дівчат (р>0,05). Протягом 
періоду навчання показник фізичного функціо-
нування підвищується у юнаків на 4,6 балів (+5,5 
% в 11-му класі відносно рівня 9-го), у дівчат – 
на 5,1 балів (+6,0 %) . 

Показники рольового фізичного функці-
онування є нижчими і становлять 79,6±3,9 балів 
у юнаків і 64,0±4,2 балів у дівчат (розбіжності 
статистично вірогідні, р<0,01). В динаміці на-
вчання показник рольового фізичного функціо-
нування знижувався на 11,2 балів у юнаків (– 
14,1%) і 6,4 балів у дівчат (– 6,4 %). 

Показники болю становили 79,3±3,3 ба-
лів у юнаків і 74,1±2,6 балів у дівчат (р>0,05). В 
динаміці навчання у дівчат він залишався прак-
тично незмінним, у юнаків знижувався на 11,4 
балів (– 13,6 %). 

Висновки.  
1. Наведені дані дозволяють стверджувати, що 

підлітки 15-17 років на завершальному етапі 
середньої освіти мають незадовільний рівень 
фізичної підготовленості, що підтверджуєть-
ся даними наших попередніх досліджень 
функціонального стану провідних систем ор-
ганізму, захворюваності, способу життя уч-
нів гімназії [12, 13].  

2. Стан функціональних можливостей 
суб’єктивно ще не сприймається учнями як 
порушення здоров’я завдяки властивому в 
цьому віковому періоді недбалому ставлен-
ню до свого здоров’я і в переоцінці власних 
сил і можливостей. Однак зниження показ-
ників рольового фізичного функціонування 
напередодні закінчення гімназії разом зі 
зниженням фізичної працездатності переко-
нують, що стан фізичного виховання в освіт-
ніх закладах потребує реалізації ряду відо-
мих заходів, які не втілюються у практику 
навчально-виховного процесу через ряд при-
чин соціально-економічного характеру. 

3. За таких умов значно підвищується роль і від-
повідальність навчальних закладів у підви-
щенні рухової активності учнів, бо її хроніч-
ний дефіцит порушує процес фізичного роз-
витку дітей і підлітків, обумовлює виник-
нення перед патологічних і патологічних 
станів. 

4. Реальними шляхами поліпшення стану фізич-
ного виховання в гімназіях і школах є раціо-
нальне використання уроків фізичного вихо-
вання, малих форм фізичної культури, впро-
вадження оздоровчих програм і рекреацій-
них технологій. Ці заходи не потребують 
спеціальних матеріальних витрат, впрова-
дження їх елементів цілком залежить від пе-
дагогів фізичного виховання. Педагогічним 
колективам освітніх закладів разом з медич-
ними працівниками необхідно проводити 
постійну просвітницьку роботу з учнями, ба-
тьками по формуванню здорового способу 
життя, підвищенню рухової активності, як 
потужного чинника зміцнення здоров’я. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
фізичної працездатністі учнів старших класів 
гімназії. 
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ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА 
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Анотація. У статті викладено зміст авторської програми 
ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів за 
профілем радіотехніка та доведена її ефективність. 
Ключеві слова: професійно-прикладна фізична підготовка, 
засоби, програма. 
Программа профессионально-прикладной физической подго-
товки учеников профессионально-технических учебных заве-
дений по профилю радиотехника 
Аннотация. Римик Роман. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка учеников профессионально-
технических учебных заведений по профилю радиотехника. 
В статье изложено содержание авторской программы ППФП 
учеников профессионально-технических учебных заведений 
по профилю радиотехника и доказана ее эффективность. 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая 
подготовка, средства, программа. 
Annotation. Rimik Roman. Professional - applied physical 
preparation of the schoolboys of professional educational 
institutions on a profile of the radio technician. In paper the 
content of the authoring program PAPP of the schoolboys of 
professional educational institutions on a profile of the radio 
technician is explained and its efficacyy is demonstrated. 
Keywords: professional - applied physical preparation, agent, 
program. 

 
 
 

Вступ.  
Основним завданням професійно-

технічних навчальних закладів є підготовка ква-
ліфікованих фахівців з високим рівнем фізичного 
та розумового розвитку вирішення якого вимагає 
підвищення ефективності системи фізичного 
виховання і її складової – професійно-прикладної 
фізичної підготовки (ППФП). 

Нажаль, за останні роки мало уваги при-
діляється змісту та методиці використання засо-
бів ППФП учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів, де готуються фахівці до роботи в 
сфері промислового виробництва, сільського 
господарства та надання послуг.  

Професійно-прикладна спрямованість 
фізичної підготовки повинна проходить через 
всю систему фізичного виховання. Її завдання 
розв’язуються прямими і опосередкованими за-
собами фізичного виховання, що впливають на 
розвиток професійних якостей. Вони використо-
вуються у тісному взаємозв’язку протягом усьо-
го навчального року у процесі усіх заходів із фі-
зичного виховання.   

Основним засобом ППФП є фізичні 
вправи, як найсильніший і адекватний фізіологі-
чний подразник, що стимулює нормальну життє-
діяльність організму; забезпечує підвищення 
фізичної працездатності і захисних сил організму 
людини; стимулює морфо-функціональні і енер-
гетичні можливості тканин; викликає м’язове 
скорочення, розширюючи діапазон реактивності 
організму [1, 2].  

Система занять професійно-технічних 
навчальних закладів, на відміну від загальноосві-
тніх шкіл, спрямована на розв’язання завдань 
загальної фізичної підготовки та ППФП, що ґру-
нтується на першій. Загальна фізична підготовка 
нейтралізує однобокий вплив ППФП на організм 
учнів професійно-технічних навчальних закла-
дів[3]. Це доведено науковими дослідженнями 
вітчизняних та зарубіжних фахівців 
(В.В.Белінович 1968, С.А.Полієвський 1969-
1994, М.В.Мацкевич 1976, Б.І.Загорський 1975-
1993, М.Н.Ніязов 1979, В.А.Кабачков 1979-1996, 
Т.Ф., Р.Г.Раєвський 1985, К.А.Алімов 1986, 
П.П.Демченко 1989, Г.В.Колев 1989, 
А.В.Деманов 1991), які вивчали ППФП учнів 
професійно-технічних навчальних закладів різ-
ного профілю. 

Водночас до цих пір залишається без на-
лежного наукового обґрунтування ППФП учнів 
професійно-технічних навчальних закладах ра-
діотехнічного профілю, відсутня програма 
ППФП учнів цих спеціальностей. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника. 

Формулювання цілей роботи.  
Враховуючи викладене, метою нашого 

дослідження було сформувати науково обґрун-
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товану програму ППФП учнів професійно-
технічних навчальних закладів радіотехнічного 
профілю та визначити її ефективність. 

Для дослідження ми використовували 
наступні методи: теоретичний аналіз і узагаль-
нення науково-методичної літератури; педагогі-
чний експеримент; аналіз успішності учнів із 
загальноосвітніх і спеціальних предметів, а та-
кож із професійного навчання; методи математи-
чної статистики. 

Результати дослідження.  
Дослідження проводились на базі вищо-

го професійного училища №13 м. Івано-
Франківська, що здійснює підготовку учнів за 
профілем радіотехніка.  

У дослідженні брали участь 54 учні Івано-
Франківського вищого професійного училища 
№13, із них 30 юнаків складали експерименталь-
ну групу і 24 - контрольну. Заняття у контроль-
ній групі проводили за традиційною методикою. 
В експериментальній групі у процесі фізичного 
виховання реалізовувалась авторська програма 
ППФП учнів професійно-технічних навчальних 
закладів за профілем радіотехніка.  

Програма включала засоби та їх співвід-
ношення, форми, контрольні вправи та педагогі-
чні умови реалізації авторського бачення ППФП 
як складової системи фізичного виховання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів (рис. 
1). Від чинних програм із фізичного виховання 
вона відрізняється специфічними засобами та 
методами розвитку професійних якостей фахів-
ців радіотехнічного профілю. 

При підборі і систематизації засобів 
ППФП ми керувалися необхідністю забезпечити 
високий рівень функціонування фізіологічних 
систем організму і розвитку конкретних профе-
сійних якостей учнів необхідних в умовах сучас-
ного виробництва радіотехнічної галузі. При 
цьому обрані засоби мали забезпечити: 
1. Набуття знань, умінь і навичок для само-

стійного використання фізичної культури 
впродовж всього життя. 

2. Зменшення впливу на фахівця несприятли-
вих і шкідливих факторів професійної дія-
льності. 

3. Створення умов для творчого довголіття. 
4. Формування психофізичних якостей, необ-

хідних для ефективного оволодіння профе-
сіями радіотехнічного профілю. 

5. Формування вольових та моральних якостей 
і естетичних смаків майбутнього фахівця-
радіотехніка. 

Фізичні вправи, які використовуються у 
ППФП учнів професійно-технічних навчальних 
закладів за профілем радіотехніка ми поділили 
на 4 групи. 

♦ До першої групи увійшли фізич-
ні вправи загального впливу на м’язову, серцево-
судинну, дихальну, нервову системи людського 
організму та систему травлення. У першу чергу, 
ми віднесли до них вправи оздоровчого (конди-
ційного) тренування, що стимулювали як аеро-
бну, так і анаеробну продуктивність організму 
(ходьба, біг, фартлек, ходьба на лижах; волейбол, 
бадмінтон, теніс, настільний теніс, кеглі; рухливі 

Контроль  
(контрольні нормативи  
передбачені програмою 
з фіз. виховання, та 

тестові вправи, 
 що характеризують 

 розвиток професійно-
важливих якостей) 

Основні структурні елементи авторської програми ППФП учнів 
професійно-технічних навчальних закладів  

за профілем радіотехніка 

Засоби ППФП 
1.Фіз.впр. загального впливу; 
2.Фіз.впр. спрямовані розвивають 
спеціальну   професійну фіз. підготовку; 
3.Фіз.впр., що сприяють розвитку 
 психічних якостей, психокорекції у 
 проф. діяльності радіотехніка; 
4.Фіз.впр., що сприяють профілактиці 
проф. захворювань, нейтралізації  
шкідливих факторів виробництва. 
(природні та гігієнічні фактори) 
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Рис. 1. Зміст авторської програми ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів за 

профілем радіотехніка 
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ігри; естафети із елементами спортивних ігор, 
легкої атлетики, гімнастики; загальнорозвиваючі 
гімнастичні вправи без предметів та із тенісними 
й набивними м’ячами, скакалками, гімнастични-
ми палицями, обручами, булавами, стрічками, 
гантелями, еспандерами, лавами; вправи із парт-
нером; на гімнастичних приладах і нестандарт-
ному обладнанні. Стрибки із скакалкою викону-
вали за методикою навчання базових елементів 
нового виду рухової активності “Роуп-скипинг”, 
що є комбінацією стрибків, танцювальних еле-
ментів із однією і двома скакалками, які викону-
ються індивідуально і у групах.  

Окрім методу безперервної вправи, після 
відповідної підготовки, ми використовували ін-
тервальний метод тренування, що сприяло по-
кращенню фізичної підготовки учнів. 

♦ Другу групу складають фізичні 
вправи, які забезпечують професійну фізичну 
підготовку, а саме статичну витривалість; здат-
ність дозувати невеликі силові напруження; так-
тильну чутливість; сенсомоторну реакцію; точ-
ність рухів руками, пальцями; рухливість сугло-
бів пальців рук і кистей; спритність.  

Розвиваючи статичну витривалість лока-
льного характеру ми використовували багатора-
зове повторення різноманітних вправ помірної 
інтенсивності для м’язів черевного пресу, спини 
і інших, що несуть основне професійне наванта-
ження та статичні вправи на утримання пози або 
вантажу, що вимагає довготривале напруження 
м’язів тулуба. Дані фізичні вправи використову-
вались також у коловому тренуванні. 

Водночас на тлі тривалого статичного 
напруження великих груп м’язів, при утриманні 
пози, спостерігається значне динамічне наванта-
ження на дрібні м’язи при мікрорухах руками.  

Розвиваючи вміння дозувати різноманіт-
ні силові напруження, використовувались фізич-
ні вправи, що вимагають диференційованого 
прояву м’язових зусиль. Деякі із них включались 
в естафети і використовувались при коловому 
тренуванні та виконувались на тлі вестибулярно-
го подразнення. 

Тактильну чутливість пальців рук ми 
удосконалювали засобами які викликають подра-
знення пушок пальців рук та підвищують силу 
м’язів кистей.  

Розвиваючи сенсомоторні реакції ми 
віддавали перевагу спортивним іграм футболу, 
волейболу, гандболу, настільному тенісу і особ-
ливо баскетболу, під впливом яких удосконалю-
ються функції аналізаторів.  

Для розвитку рухової реакції використо-
вувались повторні швидкі реагування. У ході 
занять постійно ускладнювались умови, зміню-
вались ситуації, способи виконання вправ та сиг-
нали.  

Удосконалюючи точність рухів ми вико-
ристовували: елементи баскетболу (кидки м’яча 

у кошик, передачі та ловлю м’яча), метання, 
штовхання та котіння предметів до вказаного 
місця; асиметричні рухи ногами і руками та вно-
сили елементи новизни при виконанні вправ, 
міняли умови виконання, використовували ін-
тервали відпочинку до відносно повного віднов-
лення сил.  

Для розвитку рухливості суглобів вправи 
виконували у різних вихідних положеннях (в 
основній стійці, сидячи ноги нарізно, лежачи на 
спині, стоячи на колінах, сидячи на п’ятках), 
піднімали і опускали руки, виконували колові 
оберти у різних напрямках одночасно, послідов-
но і почергово, потряхування; виконували впра-
ви із гантелями, маса яких підбиралась відповід-
но до фізичної підготовленості.  

♦ До третьої групи віднесли фізи-
чні вправи, що сприяють розвитку психічних 
якостей та психокорекції в професійній діяльно-
сті. Найбільшу увагу приділяли розвитку уваги 
(концентрація, стійкість, розподіл, переключен-
ня), розумовій працездатності, рухливості нерво-
вих процесів, зоровій оперативній та довільній 
пам’яті, емоційній стійкості [4].  

Для регулювання емоційного стану, під-
вищення м’язового тонусу, регуляції психіки, 
зміцнення волі, розвитку усвідомленого само-
аналізу, самодисципліни, самооцінки ми викори-
стовували техніку саморегуляції: м’язова релак-
сація, автогенне тренування, дихальна гімнасти-
ка. 

Для підвищення розумової працездатно-
сті використовували засоби, що покращують 
кровопостачання головного мозку. Для дії на 
судини головного мозку використовували різно-
манітні рухи головою (нахили, оберти, скручу-
вання), поєднання рухів голови і рук, вправи на 
дихання, затримку дихання при ходьбі і бігу, 
акробатичні вправи (перекиди вперед і назад, 
перекати, стійки на голові та плечах).   

При розвитку уваги ми поступово ускла-
днювали завдання, вводили нові елементи, сиг-
нали, використовували різноманітні рухливі ігри 
і спеціальні естафети [5]. 

♦ Четверта група включала засоби, 
що сприяють профілактиці професійних захво-
рювань, нейтралізації шкідливих факторів виро-
бництва на організм. Нейтралізація шкідливих 
впливів інтоксикації, електромагнітних полів, 
електричного струму, шуму, гіподинамії, стресу 
досягалась тривалими фізичними вправами по-
мірної інтенсивності, що сприяють удосконален-
ню витривалості та загартуванню, розвивають 
систему дихання, позитивно впливають на зір.  

Підвищення резервних та адаптаційних 
можливостей організму учнів, вдосконалення 
компенсаторних реакцій досягалося через трену-
вання серцево-судинної і дихальної систем, а 
також покращення вегетативних функцій органі-
зму. Ефективними засобами за допомогою яких 
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ми вирішували ці завдання були: піші і лижні 
прогулянки, теренкури, повільний біг на свіжому 
повітрі, плавання у природних водоймах, піші 
туристичні походи, гігієнічні заходи. На вдоско-
налення функції дихального апарату ми підбира-
ли фізичні вправи із комплексів дихальної гімна-
стики Стрельнікової. Вправи проводились у під-
готовчій і заключних частинах занять, під час 
фізкультурних пауз, хвилинок у процесі вироб-
ничого навчання, пропонувались ці вправи для 
самостійних занять. 

Для профілактики захворювань зору ми 
використовували строго дозовані фізичні вправи 
на витривалість, загальнорозвиваючі вправи се-
редньої інтенсивності, різноманітні види рухли-
вих ігор помірної і середньої інтенсивності, три-
валу ходьбу, біг, спеціальні рухові дії що впли-
вають на зір [6]. 

Поряд із різноманітними фізичними 
вправами, для вирішення завдань ППФП учнів-
радіотехніків нами активно використовувались 
природні та гігієнічні фактори. Вони підвищува-
ли ефект використання фізичних вправ, та були 
самостійним засобом ППФП. Природні фактори 
використовувались також для підвищення опір-
ності організму шкідливим впливам виробницт-
ва.  

Важливою вимогою при виборі засобів 
ми вважали їх доступність і зацікавленість ними 
учнів. 

У процесі фізичного виховання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів ваго-
ме значення має раціональне співвідношення 
загальної і професійно-прикладної фізичної під-
готовки. Проаналізувавши літературу з даної 
проблеми [7, 8] і визначивши фізичну підготов-
леність учнів професійно-технічних навчальних 
закладів за профілем радіотехніка при форму-
ванні програми їх ППФП, нами було визначено 
таке співвідношення для учнів першого курсу: - 
30-35% засобів на ППФП і 65-70% - на загальну 
фізичну підготовку. Це зумовлено тим, що на 
перший курс здебільшого з шкільної лави прихо-

дять діти слабо фізично підготовлені і це не дає 
можливість повноцінно впроваджувати ППФП у 
навчальний процес. Зміст загальної фізичної під-
готовки був спрямований на розвиток і вдоско-
налення важливих якостей, всебічну і спеціальну 
підготовку м’язових груп, загартування і запро-
вадження засобів, що покращують стійкість ор-
ганізму до шкідливих, несприятливих професій-
но-виробничих впливів.  

На другому курсі засоби ППФП збіль-
шувались до 40-45%. Більшу увагу звертали на 
розвиток спеціальних рухових дій, спеціальні 
координаційні здібності, вдосконалення функцій 
аналізаторів, психічні якості. 

На третьому році навчання ППФП за-
ймало 50-55% від усіх засобів, що використову-
вались у процесі реалізації авторської програми. 
Напрямок діяльності спрямований на вдоскона-
лення важливих професійних якостей, прищеп-
лення навичок володіння прикладними вправа-
ми, оволодіння різними формами виробничої 
фізичної культури. 

Більшість занять проводились на свіжо-
му повітрі. За характером змісту навчальні знят-
тя були комплексними. На кожному уроці фізич-
ної культури, у кінці основної частини заняття 
проводилось колове тренування із використан-
ням засобів ППФП за методом безперервної і 
інтервальної роботи використовуючи фронталь-
ний, груповий і індивідуальний методи організа-
ції учнів на заняттях. 

Важливе місце у нашій експерименталь-
ній програмі відводиться теоретичній підготовці 
необхідність якої було виявлено шляхом опиту-
вання учнів [9]. Матеріал теоретичного розділу 
програми подавався у групових лекціях, бесідах 
та рекомендаціях на кожному занятті (3-4 хвили-
ни) і закріплювався через домашні завдання. 

Кожен учень експериментальної групи 
за обраною темою готував реферат (15-20 листів) 
протягом місяця та доповідав на виховній годині, 
що оцінювалося комісією у складі класного кері-
вника, представника КФК, керівника фізичного 
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Рис. 2. Присвоєні кваліфікаційні робітничі розряди контрольної та експериментальної груп.  
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виховання, фізорга групи.   
Формуючи практичний матеріал ми ке-

рувались завданнями ППФП учнів ВПУ, викори-
стовуючи широкий спектр засобів фізичного ви-
ховання і зокрема засобів ППФП адаптуючи їх 
до відповідних форм занять. Підбір засобів здій-
снювався із врахуванням характеру м’язових 
зусиль і психофізичних параметрів відповідно 
професійних вимог даної групи спеціальностей. 

Наведені групи засобів використовува-
лись нами у різноманітних формах фізичного 
виховання учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів, таких як: навчальні заняття, ввідна 
гімнастика, фізкультурні хвилинки і паузи, фіз-
культурні і масажні мікропаузи, масові фізкуль-
турно-оздоровчі і спортивні заходи, самостійні 
заняття.  

Запропонована програма також включає 
комплекси фізкультурних хвилинок, фізкультур-
них пауз, комплекси вправ на розвиток та удо-
сконалення професійно-важливих якостей і влас-
тивостей, вправи, що сприяють профілактиці 
професійних захворювань, нейтралізації шкідли-
вих факторів виробництва, а також добірку укра-
їнських народних ігор. 

Впроваджуючи програму ППФП для 
майбутніх фахівців радіотехнічної галузі ми ви-
ходили з того, що вона повинна бути націлена 
на: 

- оволодіння специфічними професій-
ними якостями і властивостями, необхідними 
фахівцям радіотехнічної галузі в професійній 
діяльності; 

- профілактику й самопрофілактику 
професійних захворювань та шкідливих впливів 
виробництва; 

- реабілітацію організму після навчаль-
ної й трудової діяльності. 

Для реалізації цих положень ми визна-
чили основні педагогічні умови: 
1. Творче використання національних тра-
дицій фізичного виховання, щодо його зв’язку з 
військовою справою та трудовими процесами.  
2. Врахування інтересів, потреб і мотивів 
учнів в оволодінні професією. 
3. Акцентування уваги учнів на безпосере-
дній та опосередкований вплив виконання фізи-
чних вправ на професійний ріст та становлення 
майбутнього фахівця радіотехнічної галузі. 
4. Оцінювання педагогічної ефективності 
процесу ППФП учнів професійно-технічних на-
вчальних закладів з метою вдосконалення її зміс-
ту. 
5. Активізація самостійної тренувальної 
роботи в позаурочний час з метою професійного 
становлення. 
6. Використання сучасної цифрової техніки 
в удосконаленні професійно-важливих психічних 
та психомоторних властивостей учнів. 

Для перевірки ефективності авторської 
програми нами був проведений формуючий екс-
перимент. 

Критеріями оцінки ефективності авто-
рської програми були: 
1) показники рівня розвитку професійно-

прикладних фізичних якостей та психофізіо-
логічних властивостей учнів; 

2) середній бал із загальноосвітніх та спеціаль-
них дисциплін, а також із виробничого на-
вчання; 

3) робітничі розряди одержані учнями. 
За першим критерієм одержані такі ре-

зультати: 
- координація рухів за тестом Копилова зрос-
ла на 18,9%; 
- показник човникового бігу з веденням бас-
кетбольного м’яча збільшився на 11,7%; 
- результат із кидків баскетбольного м’яча у 
корзину протягом 1 хвилини збільшився на 
57,8%; 
- показники силової витривалості м’язів че-
ревного пресу та спини зросли відповідно на 
78,3% та 62,5%; 
- швидкість переробки зорової інформації 
покращився на 45,5% ; 
- показник концентрації та стійкості уваги 
збільшився на 30,4% , а розподіл та переключен-
ня уваги зріс на 27,6%; 
- показник рухливості нервових процесій по-
кращився на 9,3% ; 
- результат показника точності м’язових зу-
силь зріс на 23,47 кг (259,3%); 
- показник оперативної пам’яті збільшився на 
15,7%, а довільної на 100,5%.  
У контрольній групі відбувся незначний приріст, 
який є статистично не достовірний, окрім точно-
сті м’язових зусиль.  

Впроваджена експериментальна програ-
ма позитивно вплинула на успішність загально-
освітніх і спеціальних дисциплін, а також на 
професіональне становлення випускників. Сере-
дній бал в експериментальній групі збільшився із 
загальноосвітніх дисциплін на 8,2%, у контроль-
ній групі на 2,4%. За спеціальними дисциплінами 
на 9,8% збільшився показник у експерименталь-
ній групі, у контрольній групі цей показник зріс 
на 3,0%. Оцінки із виробничого навчання у екс-
периментальній групі збільшилась на 7,5%, у 
контрольній на 3,5%.  

Учні експериментальної групи після 
складання державних іспитів були присвоєні 
набагато вищі робітничі розряди ніж учням кон-
трольної групи, що показано на рисунку 2.  

Окрім цього, статистично достовірно в 
експериментальній групі зросли наступні показ-
ники:  
-  показник ЖЄЛ збільшився на 11,89%; 
- показник індексу Руф’є збільшився на 
58,6%;  
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- рівень здоров’я за системою 
Г.Л.Апанасенко збільшився на 64,0%; 
- фізична працездатність зросла на 23,9%.  

У контрольній групі достовірних змін не 
спостерігалось, за винятком показника точності 
м’язових зусиль, який покращився на 16,43 кг, 
що є статистично достовірним результатом при 
Р<0,05. 

Висновки: 
1. ППФП учнів професійно-технічних навча-

льних закладів вимагає комплексного підхо-
ду у використанні форм, засобів та методів, 
які забезпечують підготовку та адаптацію 
фахівця до професійної діяльності. 

2. Впроваджена програма ППФП для учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 
радіотехнічного профілю в експерименталь-
ній групі дала статистично достовірний 
приріст результатів (Р<0,05), за усіма показ-
никами професійно-прикладних фізичних 
якостей та психофізичних властивостей, 
окрім показника зорової чутливості 
(Р>0,05),  

3. Експериментальна програма ППФП для уч-
нів професійно-технічних навчальних закла-
дів позитивно вплинула на показники успі-
шності учнів експериментальної групи із за-
гальноосвітніх, та спеціальних дисциплін, 
що позначилось на присвоєнні кваліфіка-
ційних робітничих розрядів. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
професійно-прикладної фізичної підготовки уч-
нів професійно-технічних навчальних закладів.  
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Анотація. У статті автор на основі огляду досліджень з пи-
тань моделювання як засобу аналітичної діяльності розкрив 
зміст та структуру технології формування готовності майбу-
тніх фахівців до аналітичної діяльності засобами моделюван-
ня. 
Ключові слова: моделювання, аналітична діяльність, педаго-
гічна технологія. 
Аннотация. Савченко А.А. Технология формирования готов-
ности к аналитической деятельности средствами моделиро-
вания. В статье автор на основе обзора исследований по во-
просам моделирования как средства аналитической деятель-
ности раскрыл содержание и структуру технологии формиро-
вания готовности будущих специалистов к аналитической 
деятельности средствами моделирования. 
Ключевые слова: моделирование, аналитическая деятель-
ность, педагогическая технология. 
Annotation. Savchenko A.A. Technology of forming of readiness 
to analytical activity by facilities of design. In the article on the 
basis of review of researches on the questions of design as facili-
ties of analytical activity the author exposed essence of technol-
ogy of forming of readiness of future specialists to analytical 
activity by facilities of design. 
Keywords: design, analytical activity, pedagogical technology. 

 
Вступ.  
У зв’язку зі структурно-змістовими та 

процесуальними перетвореннями в економіці, 
освіті України підвищилися вимоги до майбутніх 
фахівців. Це зумовлює пошук нових шляхів 
розв’язання проблеми щодо підвищення ефекти-
вності професійної підготовки фахівців банків-
ської справи, здатних передусім критично аналі-
зувати нестандартні ситуації та розв'язувати за-
вдання в умовах інформаційної невизначеності. 

Аналіз психолого-педагогічної літерату-
ри [6] свідчить, що певні зміни у підготовці фа-
хівців спрямовані на приділення значної уваги 
моделюванню як універсальному засобу пізнан-
ня, інструменту аналізу процесів або явищ в мік-
ро- і макропредметному просторі. Водночас в 
економіці, зокрема в банківській справі, аналіти-
чний підхід виступає як основний метод підтри-
мки та супроводження фінансово-економічної 
діяльності, допомагає фахівцеві не тільки адап-
туватись до кожного нововведення, орієнтува-
тись у потоці інформації, оцінювати її 
об’єктивність, достовірність, а й ініціювати вла-
сні проекти. Отже, використання прийомів аналі-
тичної діяльності є початковою відправною точ-
кою прогнозування, планування, управління еко-
номічними об'єктами та їх оцінювання, зваженим 
підходом при розробленні, оцінюванні та прийн-
ятті рішень із врахуванням можливості ризико-
вих ситуацій. 

На сьогоднішній день відомі окремі до-
слідження з проблеми аналітичної підготовки 
майбутнього фахівця, опанування методами ана-
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лізу, формування здатностей до аналітичної дія-
льності (О.А.Абдулліна, Б.Г.Ананьєв, 
Т.Д.Андронова, Ю.К.Бабанський, 
В.І.Загвязінський, Н.В.Кузьміна, М.А.Пінакіс, 
В.О.Сластьонін, Л.Ф.Спірін, М.А.Степінський, 
А.І.Уман, М.Л.Фрумкін та ін.). Питанням вико-
ристання моделювання у навчально-виховному 
процесі приділено значну увагу у роботах 
С.І.Архангельського, Б.В.Гнеденко, О.Б.Горстко, 
А.О.Вербицького, Л.І.Нічуговської, В.Д.Руденко, 
Н.Г.Салміної, І.О.Теплицького, Л.М.Фрідмана, 
та ін. [4]. Разом з тим, не зважаючи на вагомий 
внесок науковців у різні аспекти аналітичної дія-
льності, моделювання проблема формування го-
товності майбутніх фахівців банківської справи 
до аналітичної діяльності засобами моделювання 
не була предметом наукового дослідження.  

Питанням визначення терміну “педаго-
гічна технологія” було приділено значну увагу в 
роботах авторів Ю.К.Бабанського, 
В.П.Беспалька, Р.О. Гришкової, В.І.Євдокимова, 
О.Кияшко, М.Мисливця, О.М.Пєхоти, 
І.Ф.Прокопенка, Г.К.Селевка, Ф.Янушкевича 
тощо. Існують важливі категоріальні ознаки 
українського освітнього сьогодення, на які ми 
звернули значну увагу при розробленні техноло-
гії, а саме: особистісно орієнтований характер 
(Ш.Амонашвілі, І.Бех, Є.Ільїн, О.Савченко, 
С.О.Сисоєва, О.Сухомлинська, І.С.Якиманська 
та ін.); системний характер (В.П.Беспалько, 
М.Д.Касьяненко та ін.), що виступає основою 
технологічного підходу (П.І.Підкасистий); ком-
петентнісний підхід (О.Пометун, С.А.Раков, 
А.В.Хуторський та ін.), соціальний характер 
(В.М.Монахов, С.О.Сисоєва, О.О.Кияшко та ін.); 
спрямованість на заплановий результат 
(І.М.Богданов, Г.К.Селевко та ін.); діяльнісний 
характер (В.О.Сластьонін та ін.); раціональність 
способів досягнення мети (О.О.Кияшко та ін.).  

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного педагогіч-
ного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
З огляду на вищезазначене виникла не-

обхідність комплексного вивчення питань фор-
мування готовності майбутніх фахівців банківсь-
кої справи до аналітичної діяльності засобами 
моделювання, розроблення та впровадження від-
повідної педагогічної технології при вивченні 
насамперед дисциплін циклу природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки, що 
забезпечує випереджувальну роль навичок аналі-
тичної діяльності та моделювання. Отже, мета 
статті полягала у визначенні змісту, структури 
технології формування готовності майбутніх 
фахівців банківської справи до аналітичної дія-
льності та виявленні ефективності її впрова-
дження у навчально-виховний процес. 

Результати дослідження.  

У своїй роботі при визначенні особливос-
тей навчання організації аналітичної діяльності 
ми спиралися на психолого-педагогічні основи 
проблемного навчання (М.І.Махмутов, 
І.Я.Лернер, А.М.Матюшкін), дослідницької дія-
льності студентів (С.І.Архангельського, 
Ю.К.Бабанського, В.Я.Ляудіса, В.В.Давидова, 
Т.В.Кудрявцева, В.А.Крутецького, та ін.), дослі-
дницького підходу при створенні та дослідженні 
моделей (В.К.Бєлошапка, А.В.Водолаженко, 
О.Б.Горстко, Дж.Ендрюс, Р.Мак-Лоун, 
О.А.Матюшкін, Т.О.Олійник, С.А.Раков, 
І.О.Теплицького та ін.).  

На основі запропонованого підходу М. 
Мисливця [3] технологію формування готовності 
майбутніх фахівців банківської справи до аналі-
тичної діяльності засобами моделювання на мак-
роструктурному рівні ми віднесли до класу тех-
нологій навчання та виокремили в ній на мікро-
структурному рівні мотиваційно-цільовий, зміс-
товий, організаційно-діяльнісний, контрольно-
коригувальний, оцінно-результативний компо-
ненти. Реалізація мети розробленої педагогічної 
технології забезпечувала спрямованість психоло-
го-педагогічних впливів на формування мотива-
ційного, змістового, процесуально-діяльнісного 
та рефлексивного компонентів готовності в 
означеному напрямку. 

Вихідними позиціями при розробленні 
та впровадженні технології формування готовно-
сті до аналітичної діяльності засобами моделю-
вання виступили: 1) розгляд особистості студен-
та як активного суб’єкта навчального процесу; 
2) активізація навчально-виховного процесу; 3) 
стимулювання позитивної мотивації до аналіти-
чної діяльності, самостійного наукового пізнання 
явищ та процесів, творчого ставлення до її вико-
нання; 4) заохочування до рефлексії з приводу 
індивідуальної або колективної діяльності, само-
оцінки власних дій, розуміння значущості влас-
ного досвіду; 5) систематичний зворотний 
зв’язок, побудований на засадах об’єктивізації 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Слід зазначити, що процес формування 
готовності до аналітичної діяльності щільно 
пов’язаний з розвитком критичного мислення 
студентів, тому для організації активного навча-
льного середовища використовується технологія 
розвитку критичного мислення (Д.Л. Стіл, К.С. 
Мередит, Ч. Темпл, І.О. Загашев, С.І.Заир-Бек, 
Т.О. Олійник та ін.). Вона надає можливості сту-
дентові займати активну позицію у процесі 
розв’язання задач, тобто стимулює постійну ана-
літичну діяльність, використання моделей для 
якісного аналізу, критичне оцінювання отрима-
них результатів та прийняття зважених обґрун-
тованих рішень у складних та нестандартних 
ситуаціях.  

З метою реалізації особистісно орієнтова-
ного змісту освіти вважаємо за доцільне зверну-
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тись до його визначення А.В. Хуторським, тобто 
це – всі види змісту освіти як зовнішнього, так і 
внутрішнього, склад і структура якого обумовле-
ні забезпеченням або відображенням розвитку 
особистості студента. Особистісний смисл освіти 
залежить набагато від мотиву, яким керується 
студент, тому основна функція особистісно оріє-
нтованого змісту освіти є забезпечення та відо-
браження системи особистісно освітніх смислів 
студента [7, с. 185-186]. Цілепокладання прохо-
дить через весь процес освіти, виконуючи в ньо-
му функції мотивації студентів, структурної ста-
білізації навчального процесу та дозволяючи 
визначати адекватну технологію навчання та 
систему критеріїв оцінки отриманих результатів 
[7, с. 268]. Отже, усвідомлення студентом мети 
навчання здійснюється за умов розуміння студе-
нтами цінності навчальної діяльності для особи-
стісного або професійного розвитку, самореалі-
зації. 

Таким чином, мотиваційно-цільовий ком-
понент технології реалізовувався не тільки у 
напрямку підвищення позитивної мотивації та 
інтересу до вивчення дисциплін природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки, 
аналітичної діяльності засобами моделювання 
при вивченні об’єктів, забезпечення професійної 
спрямованості навчання, взаємозв'язку теоретич-
ної підготовки та практичного досвіду, а й оці-
нювання студентами навчального матеріалу, са-
мостійного визначення пріоритетів у навчанні та 
формулювання власних цілей діяльності.   

Змістовий компонент спрямований на 
формування та розвиток відповідних професійно 
значущих та особистісних якостей фахівця, що 
входять до складу готовності до аналітичної дія-
льності. Він реалізувався шляхом включення у 
навчально-виховний процес комплексу інтегро-
ваних практико-орієнтованих відкритих задач; 
усвідомлення студентами значущості аналітич-
ної діяльності для професійного становлення; 
доведення потужності засобів моделювання для 
аналізу фінансово-економічних об'єктів.  

Моделювання є найбільш ефективним 
способом дослідження та розв’язування задач 
аналізу, синтезу та оптимізації складних еконо-
мічних систем. Водночас вивчення фінансово-
економічних процесів повинно будуватись на 
засадах системного аналізу, що передбачає оцін-
ку поведінки об’єкта як системи зі всіма факто-
рами, що впливають на його функціонування. У 
такий спосіб, основними напрямками реалізації 
змістового компоненту технології нами було об-
рано: 1) розроблення та включення у навчально-
виховний процес відкритих практико-
орієнтованих задач, які пред'являються у логіці 
їх поетапного ускладнення; 2) демонстрацію по-
будови, аналізу інформаційних моделей, побудо-
ви базового класу моделей; доведення універса-
льності засобів моделювання при вивченні фі-

нансово-економічних явищ і процесів (забезпе-
чення міждисциплінарних зв'язків); 3) створення, 
аналіз та використання моделей на основі 
комп’ютерної підтримки, акцентуючи увагу на 
можливості бачити за символьними, графічними 
перетвореннями властивостей певних об’єктів 
закономірності для певних об'єктів, прогнозува-
ти подальший їх розвиток із урахуванням дина-
мічності, управляти об’єктами; 4) доведення іс-
нування системного аналізу об’єкта з акценту-
ванням уваги на оцінюванні, поетапності, циклі-
чності процесу моделювання тощо; 5) сприяння 
критичному аналізу процесу моделювання; 6) 
пошук альтернативних шляхів дослідження, ви-
значення багатозначних інтерпретацій, оціню-
вання відповідно мети дослідження об’єкту, вла-
сних та суспільних цілей тощо. Опанування при-
йомами аналітичної діяльності, у свою чергу, 
організовувалося відповідно до таких етапів: (1) 
діагностика сформованості прийому; (2) введен-
ня прийому на основі самостійного виявлення 
його  студентами; (3) відпрацювання введеного 
прийому, коригування процесу його формуван-
ня; (4) узагальнення та перенос засвоєних при-
йомів у оновлені умови, закріплення узагальне-
них прийомів; (5) пошук нових прийомів. Стадія 
рефлексії, якою закінчується будь-який етап на-
вчання, дозволяє більш глибоко розуміти логіку 
досліджень, розвиває аналітичну складову освіт-
нього процесу, приводить до усвідомлення необ-
хідності коригування діяльності з метою її вдос-
коналення та досягнення більш високих резуль-
татів тощо.  

Розроблення та впровадження організа-
ційно-діяльнісного компонента забезпечує ство-
рення активного навчального середовища на ос-
нові групових форм навчання, інтерактивних та 
інформаційно-комунікаційних технологій; із 
врахуванням диференційованого підходу в зале-
жності від встановленого рівня сформованості 
готовності студента до аналітичної діяльності та 
особистісного потенціалу для його підвищення. 
Разом з тим, вважаємо за доцільне забезпечення 
участі студента як активного суб'єкта діяльності, 
який гнучко орієнтується у мінливих умовах, 
аналізує, самостійно здійснює постановку за-
вдань, приймає обґрунтовані рішення; поступове 
виховання потреби та здатності до рефлексії, 
самоосвітньої діяльності та побудови індивідуа-
льної траєкторії навчання; створення позитивно-
го мікроклімату на засадах співробітництва. 

Отже, діяльність викладача спрямована 
на створення в аудиторії атмосфери відповідної 
та відкритої взаємодії, організацію та проведення 
дискусій, підтримання активності студентів, по-
відомлення інформації, що бентежить та стиму-
лює до самостійного критичного осмислення та 
оцінювання вірогідності різних тверджень; роз-
виток критичного мислення, здатності до форму-
лювання незалежної точки зору, оригінальних 
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ідей, гіпотез та виявлення толерантності, поваги 
до думок інших; заохочування студентів до реф-
лексивної діяльності та здійснення власної з ме-
тою вдосконалення навчально-виховного проце-
су. 

З метою визначення ефективності впро-
вадження та шляхів коригування, удосконалення 
технології формування готовності майбутніх 
фахівців банківської справи до аналітичної дія-
льності особливу увагу слід приділити контро-
льно-коригувальному та оцінно-результативно-
му компонентам [5].  

У процесі експериментального дослі-
дження з метою виявлення впливу педагогічної 
технології на формування означеної готовності 
нами визначено критерії та показники сформова-
ності відповідних компонентів. Ми дійшли ви-
сновку про доцільність розрізнення чотирьох 
рівнів сформованості готовності до аналітичної 
діяльності, умовно позначених як високий, до-
статній, середній та початковий. В результаті 
впровадження технології встановлено динаміку 
рівнів сформованості досліджуваної готовності. 
Так, маємо значний приріст на високому рівні – 
21,3 % у студентів експериментальних груп про-
ти 2,8 % у контрольних, на достатньому – 35,2 % 
у експериментальних групах проти 13,5 % у кон-
трольних, на середньому – 39,8 % у експеримен-
тальних групах проти 28,3 % у контрольних.  

Висновки.  
Треба відзначити, що педагогічні умови 

формування готовності фахівця банківської 
справи до аналітичної діяльності засобами моде-
лювання були апробовані і впроваджені в прак-
тику іншими викладачами з дисциплін циклу 
природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки. Подальші дослідження передбача-
ються провести у напрямку розроблення методи-
чних рекомендацій для впровадження технології 
при вивченні дисциплін циклів гуманітарної та 
професійної підготовок. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
формування готовності до аналітичної діяльності 
засобами моделювання. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДА-
ТНОСТІ І СТАНУ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕ-
ХАНІЗМІВ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІВ-
ЧАТОК 7-10 РОКІВ ПРИ  НАВАНТАЖЕН-

НЯХ ЗА ЗАМКНЕНИМ ЦИКЛОМ 
Самокиш І.І. 

Південноукраїнський державний педагогічний 
університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)  

 
Анотація. У статті розглядаються показники ефективності 
регуляції серцевої діяльності дівчаток молодшого шкільного 
віку (7-10 років) та її взаємозв’язок з фізичною працездатніс-
тю при дозованому навантаженні за замкненим циклом. 
Ключові слова: швидкість перерозподілу потужності серце-
вих скорочень, функціональні можливості, час інерції, зага-
льний час роботи, потужність реверсу, загальна робота .  
Аннотация. Самокиш И.И. Взаимосвязь физической работо-
способности и состояния регуляторных механизмов сердеч-
ной деятельности девочек 7-10 лет при нагрузках по замкну-
тому циклу. В статье рассматриваются показатели эффектив-
ности регуляции сердечной деятельности девочек младшего 
школьного возраста (7-10 лет) и ее взаимосвязь с физической 
работоспособности при дозированной нагрузке по замкнуто-
му циклу. 
Ключевые слова: скорость перераспределения мощности 
сердечных сокращений, функциональные возможности, вре-
мя инерции, общее время работы, мощность реверса, общая 
работа.   
Annotation. Samokih I.I. The connection of the physical 
workability and the state of the regulative mechanisms of the 
heart activity of the girls of 7-10 years while loading on the closet 
cycle. There’re considered the indexes of the effectiveness of the 
regulation of the heart activity of the girls of the youngest school 
age (7-10 years) and ifs connection.           
Key words: The speed of the redistribution of the power of the 
heart contractions, functional abilities, the time of inertion, whole 
time of work, power of reverse, whole work.       
 

Вступ. 
Методичні прийоми для визначення рів-

ня фізичної працездатності дітей молодшого шкі-
льного віку повинні ґрунтуватися не тільки на 
педагогічних принципах, але й на закономірнос-
тях протікання функціональних реакцій організ-
му дітей при м’язовій діяльності. Відповідно до  
цього, одне з важливих завдань вікової фізіології 
та дитячої спортивної медицини полягає у ви-
значенні впливу стану регуляторних механізмів 
на працездатність дитини. 

Питання адаптації дітей молодшого шкі-
льного віку до фізичного навантаження одержа-
ли висвітлення в роботах [1,2,4-6] та ін. Однак, ці 
підходи не дають можливості встановити ефек-
тивність регуляції серцевої діяльності організму 
дитини при фізичному навантаженні. На наш 
погляд, найбільш  інформативною та оператив-
ною є методика Д.М. Давиденко (1984), за якою 
потужність фізичного навантаження змінюється 
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за замкненим циклом. Ця методика дає можли-
вість виявити не лише показники фізичної праце-
здатності та реакцію серцево-судинної системи, а 
й дає змогу встановити регуляторні компоненти 
системної реакції організму дитини. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Південноукраїнського державного педа-
гогічного університету ім. К.Д. Ушинського. 

Формулювання цілей роботи. 
Метою  дослідження є вивчення показ-

ників ефективності регуляторних механізмів  
серцевої діяльності дівчаток молодшого шкіль-
ного віку та її взаємозв’язків з фізичною праце-
здатністю при дозованому навантаженні за за-
мкненим циклом. 

Обстежено 90 дівчаток 7-10 років, котрі 
навчались в школі №119 м. Одеса. Для визна-
чення фізичної працездатності використовувала-
ся методика Давиденко Д.М. (1984). Наванта-
ження задавалося на велоергометрі при частоті 
педалювання 60 об/хв. Потужність фізичного 
навантаження спочатку збільшувались від нуля з 
заданою швидкістю 33 Вт/хв до запланованої 
величини (частота серцевих скорочень дорівню-
вала 150-155 уд/хв), а потім зменшувалась з тією 
ж швидкістю до нульового значення.  

На кафедрі анатомії та фізіології ПДПУ 
ім. К.Д. Ушинського розроблено  автоматизова-
ний програмний пристрій за даною методикою, 
який одержав патент України в 2003 році [3]. 

Сутність методу полягає в графічному 
запису в двокоординатній системі залежності 
частоти серцевих скорочень від потужності на-
вантаження, котра задається на велоергометрі.  
  Ефективність регуляторних механізмів 
серцевої діяльності характеризується  чотирма 
показниками: 

1. Швидкістю перерозподілу потужності 
серцевих скорочень у процесі повного 
навантажувального циклу (S1).    

2. Швидкістю перерозподілу потужності 
серцевих скорочень у перехідний період 
при зменшенні навантаження (S2). 

3. Швидкістю перерозподілу потужності 
серцевих скорочень у перехідний період  
при зростанні навантаження (S3).  

4. Часом інерції (Тін), протягом якого від-
значається ріст ЧСС після  реверсу та її 
зниження до значень пульсу на реверсі.  
Результати дослідження.  
Результати  дослідження ефективності 

регуляції серцевої діяльності дівчаток свідчать, 
що швидкість перерозподілу потужності серце-
вих скорочень на різних етапах тестування S1, 
S2, S3 з віком змінюються нерівномірно (рис.1). 
Так, у дівчаток 7-8 років ці показники вищі, ніж 
у школярок 8-9 років, але у віці 9-10 років вони 
значно збільшуються (Р<0,05)  по відношенню 
до молодших дівчаток. 

 В обох випадках зростання швидкості 
перерозподілу потужності СС на різних етапах 
тестування  характеризується збільшенням площі 
петлі гістерезису. В першому варіанті зростання 
показників S1, S2, S3 у першокласниць, у порів-
нянні з школярками 8-9 років, пов’язане з більш 
високими показниками частоти серцевих скоро-
чень при виході з навантаження (ЧССвих). А в 
другому - збільшення на різних етапах тестуван-
ня швидкості перерозподілу потужності у дівча-

ток 9-10 років, у порівнянні з молодшими шко-
лярками, відбувалось завдяки значному зростан-
ню значень тривалості та потужності наванта-
ження, незважаючи  на те, що у дівчаток третьо-
го класу показники ЧСС вих найнижчі. Інерцій-
ність реакції серцево-судинної системи в момент 
зменшення навантаження з віком поступово збі-
льшується, про що свідчить показник часу інер-
ції (Тін). Так, у першокласниць він складав 34,75 
с, у віці 8-9 років час інерції збільшився на 4%, а 
у дівчаток третього класу – зріс ще на 5%  і досяг 
39 с. Це пов’язано  з тим, що старші дівчатка 
довший час працювали  та досягли більших зна-
чень потужності на реверсі, тим самим серцево-
судина система у школярок 9-10 років раціона-
льніше реагує на завдані навантаження.  
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Рис. 1. Швидкість перерозподілу потужності СС в різні періоди тестування у дівчаток 7-10 років 
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Кореляційному аналізу підверглись по-
казники фізичної працездатності (потужність 
реверсу (Wрев), загальний час роботи (Тзаг), 
абсолютні та відносні показники фізичної праце-
здатності (PWC170, PWC170/кг) і загальної ро-
боти (Азаг, Азаг/кг)) та ефективності регулятор-
них механізмів  серцевої діяльності. 

Отримані коефіцієнти кореляції свідчать 
про наявність досить тісних взаємозв’язків між 
всіма показниками фізичної працездатності та 
швидкості перерозподілу потужності серцевих 
скорочень протягом всього випробування (S1) у 
дівчаток 7-10 років (рис.2).  

Взаємозв’язок зі швидкістю перерозпо-
ділу потужності серцевих скорочень на різних 
етапах навантаження з віком дещо інший. Так, у 
дівчаток 7-8 років  швидкість перерозподілу по-
тужності серцевих скорочень при зменшенні на-
вантаження в момент реверсу (S2) практично не 
корелює із жодним   показником фізичної праце-
здатності ( r = –0,16 ÷ 0,1). Це в першу чергу по-
яснюється нестабільністю та недосконалістю 
механізмів регуляції серцевої  діяльності для 
цього віку в момент найвищого рівня наванта-
ження в нашому тестуванні. З віком взаємо-

зв’язок посилюється: так, у школярок другого 
класу коефіцієнт кореляції в середньому колива-
ється від 0,3 до 0,52, а в 9-10 років - дорівнює 
0,72 та досягає з показником Азаг/кг  величини 
0,78. Показник швидкості перерозподілу потуж-
ності СС першокласниць на протязі періоду 
впрацювання (S3) виявив досить тісний кореля-

ційний зв’язок зі всіма показниками фізичної 
працездатності (r = 0,37 ÷ 0,76); найвищий рівень 
зв’язку відмічається з PWC170/кг та Азаг/кг (0,66 
і 0,76, відповідно). Такий середній та високий 
рівні кореляція  насамперед  пов’язані з відносно 
стабільним  підвищенням швидкості перерозпо-
ділу потужності СС на початку навантаження. На 
наш погляд, такий взаємозв’язок ґрунтується на 
більш напруженій реакції регуляторних механіз-
мів серцевої діяльності організму дівчаток 7-8 
років в період впрацювання. У старших дівчаток 
коефіцієнт кореляції зменшується. Так, у дівча-
ток 8-9 років він знаходиться в інтервалі від 0,21 
до 0,37, а у віці 9-10 років r = -0,19 ÷ 0,19. Це 
зменшення взаємозв’язку обумовлюється біль-
шою варіабельністю швидкості перерозподілу 
потужності СС на початку навантаження і 
пов’язане з меншим рівнем напруги механізмів 
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Рис.2  Взаємозв’язок  показників фізичної працездатності та ефективності регуляції серцевої 
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регуляції серцевої діяльності, що є свідченням  
удосконалення з віком реакцій серцево-судинної 
системи на навантаження початкової потужності.  

Кореляційні зв’язки часу інерції ЧСС з 
показниками фізичної працездатності з віком 
посилюються (рис. 3).   

У віці 7-8 та 8-9 років коефіцієнти коре-
ляції в середньому за всіма показниками мають 
відносно однакові значення (0,54 та 0,5, відпові-
дно). Але до 9-10 років взаємозв’язки значно 
міцнішають і, коливаючись в межах від 0,66 до 
0,86, збільшуються в середньому на 31-33%.      

Висновки. 
1.  Вивчення ефективності регуляторних механі-
змів  серцевої діяльності дівчаток 7-10 років при 
дозованому навантаженні за замкненим циклом 
виявило нерівномірне та поступове зростання з 
віком швидкості перерозподілу потужності СС в 
різні періоди тестування (S1, S2, S3). Найбільші 
темпи приросту цих показників відмічаються у 
школярок 9-10 років (від 23 до 34%). Динаміка 
показників часу інерції (Тін) з віком характери-
зується поступовим зростанням. 
2.  Кореляційний аналіз свідчить, що фізична 
працездатність дівчаток 7-10 років з середньою 
та високою тіснотою пов’язана з показниками 
ефективності регуляції серцевої діяльності. З 
віком спостерігається  зміцнення її залежності 
від швидкості перерозподілу потужності серце-
вих скорочень при зменшенні навантаження в 
момент реверсу (S2) і часом інерції (Тін) та по-
слаблення зв’язків зі швидкістю перерозподілу 
потужності СС на протязі періоду впрацювання 
(S3) . 

Подальший напрямок наших досліджень 
буде спрямований на вивчення показників енер-
гетичного рівня організму дівчаток молодшого 
шкільного віку при тестуванні навантаженням за 
замкненим циклом.  
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Вступ.  
Розвиток сучасного суспільства характе-

ризується активним використанням засобів інфо-
рмації й масової комунікації в різних сферах 
життєдіяльності. Сьогодні загальновизнано, що 
важливою передумовою переходу від індустріа-
льного етапу розвитку суспільства до інформа-
ційного є широке застосування комп’ютерних 
технологій. 

 Іншою реалією сьогодення є значне під-
вищення вимог до професійної підготовки май-
бутніх фахівців у вищих навчальних закладах. 
Беручи до уваги об’єктивні еволюційні процеси і 
пряму залежність освіти від змін у суспільстві, 
навчання іноземним мовам повинно розглядати-
ся, як одне з пріоритетних, що зумовлюється 
розширенням міжнародних зв’язків нашої дер-
жави, інтернаціоналізацією всіх сфер суспільно-
го життя, включенням вищої освіти України до 
Болонського процесу.  

З огляду на це постає нагальна потреба в 
розробці раціональних технологій навчання іно-
земній мові з широким використання сучасних 
багатофункціональних електронно-комунікатив-
них засобів. Використання можливостей 
комп’ютерних технологій для реалізації розвива-
льного навчання, активізації пізнавальної діяль-
ності студентів, підвищення її ефективності й 
якості, підготовка молоді до життя в умовах ін-
форматизації суспільства в цілому, є одним з 
важливіших напрямів досліджень в галузі профе-
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сійної освіти. 
Останнім часом в Україні та країнах 

ближнього зарубіжжя з’явилася низка дослі-
джень різних аспектів проблеми інформатизації і 
глобальної комунікації в освіті: загальнопедаго-
гічних засад використання комп’ютерної техніки 
(Л.Білоусова, І.Літипов, Б.Гершунський, 
Л.Єршова та ін.); нові інформаційні технології 
навчання ( Д.Богданова, О.Колгатін, Л.Колгатіна, 
Д.Магрос, Є.Полат, І.Роберт та ін.). Використан-
ня комп’ютерної технології навчання у викла-
данні іноземних мов розглядаються в працях 
Е.Азімова, Є.Дозорова, С.Канатової, 
О.Крюкової, Е.Носенка, П.Сердюкова, 
О.Трутнєва та ін.  

Проте, аналіз сучасних досліджень свід-
чить про те, що залишаються невирішеними 
окремі аспекти означеної проблеми, зокрема ос-
таточно не визначені та експериментально пере-
вірені педагогічні умови ефективності викорис-
тання новітніх комп’ютерних технологій навчан-
ня. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Харківського національного університе-
ту радіоелектроніки. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета даної статті – представити ме-

тодику експериментальної перевірки однієї з 
визначених умов ефективності застосування 
комп’ютерних технологій при вивченні інозем-
ної мови у вищих навчальних закладах.  

Результати дослідження.  
У ході теоретичного осмислення дослі-

джуваної проблеми нами було зроблено припу-
щення про те, що використання комп’ютерних 
технологій при вивченні іноземної мови студен-
тами вищого навчального закладу буде здійсню-
ватися більш ефективно за умови формування в у 
них інноваційної спрямованості. 

 Критеріями інноваційної спрямованості 
навчальної діяльності студентів у процесі ви-
вчення іноземної мови було визначено професій-
но-творчі потреби, внутрішні пізнавальні мотиви 
і науковий інтерес до використання 
комп’ютерних технологій. 

На констатуючому етапі експеримента-
льної роботи ми зробили спробу виділити групи 
студентів залежно від їхнього ставлення до 
комп’ютерних інновацій. За рівнем сформовано-
сті інноваційної спрямованості було укладено 
три групи студентів, які мали високий, достатній 
і низький рівень, відповідно. 

У студентському середовищі об’єктивно 
існує різне ставлення до опанування, викорис-
тання і створення інновацій на основі 
комп’ютерних технологій. При цьому нами 
отримано такі дані: високий рівень інноваційнос-
ті мають 9,8% студентів; 40,9% і 48,8% студентів 
– достатній та низький, відповідно. Всього було 
обстежено 871 студент. 

Методика формування інноваційної 
спрямованості студентів на використання 
комп’ютерних технологій при вивченні інозем-
ної мови передбачала: 1) створення і підтримка 
позитивного емоційного фону навчання, ство-
рення ситуацій успіху; 2) організацію іншомов-
ного спілкування, опосередкованого 
комп’ютером, на основі співтворчості студентів; 
3) використання ситуацій цікавості, нестандарт-
них форм подачі матеріалу, ігрових блоків; 4) 
організацію й активізацію роботи студентів з 
пошуку, вивченню і застосуванню досвіду вико-
ристання комп’ютерних технологій, спрямова-
них на задоволення іншомовних інтересів і по-
треб студентів.  

У ході дослідження ми дійшли висновку, 
що передумовами успішного формування інно-
ваційної спрямованості в студентів, яка сприяє 
активній й усвідомленій діяльності з викорис-
тання і розробки нових підходів до вирішення 
пізнавальних завдань з використанням 
комп’ютерних технологій є моніторинг зміни її 
змісту і структури в ході дослідження. Показни-
ками визначено: зміна в постановці мети, став-
лення студентів до різних видів навчальної дія-
льності, до професії взагалі, особливості інтере-
сів, мотивів, потреб. Для виявлення вихідного 
стану і динаміки професійно-творчих потреб, 
внутрішніх пізнавальних мотивів і наукового 
інтересу до використання комп’ютерних техно-
логій було використано низку психолого-
педагогічних методик. Так, для визначення по-
треб студентів було використано тест Ю.Орлова, 
В.Шкуркіна, Л.Орлової; для виявлення особли-
востей мотиваційної сфери студентів – методику 
Н.Симонової, комп’ютерні версії Люшера і Рор-
шаха. Дані тесту Роршаха використовувались 
також для деяких характеристик інтелектуальної 
сфери, а саме тих властивостей мислення, котрі 
пов’язані з мотиваційними та емоційними особ-
ливостями суб’єкта (творчий компонент мислен-
ня, інтроверсія, оригінальність, динамічність 
образів тощо). Протягом всього дослідження, 
поряд з означеними методиками широко викори-
стовувались: бесіди, анкетування, аналіз продук-
тів діяльності студентів, самооцінка й експертні 
оцінки, спостереження за поведінковими, верба-
льними, емоційними реакціями студентів під час 
проведення експерименту.  

Особливе значення для ефективного ви-
користання новітніх комп’ютерних технологій у 
процесі навчання є формування у майбутніх фа-
хівців наукового інтересу до застосування цих 
технологій. Наявність інтересу позитивно впли-
ває в цілому на навчально-пізнавальну діяльність 
особистості. Під час проведення дослідно-
експериментальної роботи був виявлений сту-
пінь інтересу випробуваних до змісту, до за-
вдань, до різних форм і методів навчання взагалі 
та до контрольно-оцінювальної діяльності зок-
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рема. 
Основними показниками сформованості 

інтересу студента до використання 
комп’ютерних технологій у процесі вивчення 
іноземної мови було визначено: інтелектуальна 
активність, вольові зусилля, успішність навчан-
ня, емоційність.  

Було встановлено, що на першому за-
нятті з використанням комп’ютерних технологій 
майже у всіх студентів виникає інтерес, але за 
характером він був ситуативним. На його виник-
нення впливає новизна, цікавість, бажання ово-
лодіти новими знаннями і способами діяльності, 
усвідомлення значущості комп’ютерних техно-
логій для сучасного фахівця. Для формування 
стійкого інтересу в ході експерименту нами було 
запроваджено таких заходів: створення позитив-
ного емоційного фону навчання, індивідуаліза-
цію навчально-пізнавальної діяльності, урізно-
манітнювання видів діяльності, варіативність 
навчальних завдань. 

 У ході експерименту було встановлено, 
що у студентів з низьким рівнем інноваційної 
спрямованості, зазвичай притаманне стан емо-
ційно-психологічного дискомфорту, що проявля-
ється у вигляді негативних висловлювань на ад-
ресу комп’ютерної техніки, у почутті тривожно-
сті, напруги, боязні зробити помилку тощо. При-
чому, найбільший психологічний бар’єр спосте-
рігається на початку навчання з використанням 
комп’ютерних технологій, що супроводжується 
величезною нервово-психологічною напругою. 
Використання запропонованої експерименталь-
ної методики дозволила подолати ці та інші не-
гативні прояви, що були виявлені в роботі студе-
нтів з комп’ютерними технологіями, позитивну 
динаміку зафіксовано по всіх визначених показ-
никах. Кількість студентів з високим рівнем 
спрямованості зросла на 9,7%; з достатнім – на 
28,7%. 

Висновки.  
Таким чином, експериментально дове-

дено, що формування інноваційної спрямованос-
ті студентів є важливою умовою ефективності 
використання новітніх комп’ютерних технологій 
при вивченні іноземної мови.  

 Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
формування інноваційної спрямованості студен-
тів як умова ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при вивченні інозем-
ної мови. 
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Анотація. У статті на значному фактичному матеріалі дово-
диться потреба індивідуалізації фізичних навантажень осіб з 
відхиленнями у стані здоров’я з урахуванням їхнього рівня 
функціонального і фізичного розвитку і анамнезу. Надаються 
практичні рекомендації розподілу за навчальними 
підгрупами освітянської молоді з відхиленнями у здоров’ї 
для проведення занять з фізичної культури і фізичного вихо-
вання. 
Ключові слова: фізичні навантаження; індивідуалізація на-
вантажень; рівень функціонального і фізичного розвитку; 
електропровідність шкіряного покриву (ЕШП). 
Аннотация. Хохлова Л.А. Индивидуализация нагрузок при 
проведении занятий в специальных медицинских группах. В 
статье на значительном фактическом материале доказывается 
индивидуализация физических нагрузок людей с отклоне-
ниями в здоровье с учетом их уровня физического и функ-
ционального развития и анамнеза. Даются практические 
рекомендации распределения людей с отклонениями в здоро-
вье на учебные подгруппы для проведения занятий по физи-
ческой культуре и физическому воспитанию. 
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occupations in special medical bunches. In article of the authors: 
is offered modern and scientific approach to determination level 
physical and functional development of the people of the miscel-
laneous of the age with distribution on corresponding to sub-
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Вступ.  
Відомо, що показники ЕШП значною 

мірою залежать не лише від виду, тривалості і 
потужності фізичних навантажень, але і від фі-
зичного стану особистості [4]. Запропонований 
автором [1] розподіл осіб з відхиленнями у стані 
здоров’я допомагає індивідуальний підхід при 
проведенні навчальних і тренувальних занять з 
молоддю будь-якої медичної групи. Ігровий 
стиль проведення занять з ФК і ФВ молоді надає 
більше можливостей у їх зацікавленості до таких 
занять [3]. 

Робота виконана за тематикою кафедри 
за державною темою „Теоретичні, методичні і 
практичні форми здорового способу життя дітей 
у навчальних закладах 2.1.4. Державний реєстра-
ційний номер 0100U003738.  

Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи полягала у дослідженні 

впливу індивідуалізації фізичних навантажень на 
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зміни фізичного розвитку осіб дошкільного, шкі-
льного і студентського віку, які за станом здо-
ров’я були віднесені до спеціальної медичної 
групи. Нами було проведено обстеження рівня 
функціонального і фізичного розвитку (РФФР) і 
анамнез молодих осіб за системою КОНТРЕКС з 
метою отримання змін РФФР та визначення ста-
ну їх здоров’я при наданні індивідуальних тре-
нувальних фізичних навантажень. Отримані на-
ми результати дали можливість виробити прак-
тичні рекомендації на основі методики індивіду-
алізації фізичних навантажень за рахунок розпо-
ділу осіб на відповідні навчальні підгрупи. Ви-
користання саме таких навантажень сприяє як 
поліпшенню стану здоров’я і фізичного розвит-
ку, так і працездатності молоді.  

Об’єкт та методи дослідження. 
Об’єктом дослідження були фізичні параметри у 
молодих осіб в освітянських закладах України.  

Предметом дослідження було визна-
чення РФФР і стану здоров’я у дошкільників, 
школярів і студентів, що за станом здоров’я були 
віднесені до спеціальної медичної групи з ураху-
ванням їхньої працездатності і анамнезу.  

Матеріал і методика. Експериментальні 
групи розподілялися при проведенні занять на 
навчальні підгрупи, а контрольні групи займали-

ся за звичайними державними програмами з фі-
зичної культури (ФК) і фізичного виховання 
(ФВ). Експериментальні і контрольні групи за 
складом і кількістю були рівнозначні. Досліджу-
валися особи, які за станом здоров’я були відне-
сені до спеціальної медичної групи. Експеримент 
проводився: у дитячих садках (діти 5-6 років); 
школах (діти у віці 7-8 років; діти у віці 10-12, 
діти у віці 16-17 років); вищих навчальних за-
кладах (студенти спеціальної медичної групи 
віком 18-24 роки). Працездатність визначали 
Гарвардським степ-тестом (при обчисленні ІГСТ 
у віці 5-7 років (1 вікова група - висота сходинки 
25 см), у віці 10-12 років (2 вікова група - висота 
сходинки вже складала 40 см); пробою Руф’є у 

модифікації [1]; рівнем функціонального та фі-
зичного розвитку (РФФР) за методикою 
С.А.Душаніна з співавторами, 1984 [2]; змінами 
даних перспірації (ЕШП) за методикою 
П.П.Слинька [3].  

Результати дослідження та їх обгово-
рення.  

При проведенні експерименту було ви-
значено, що показники ЕШП значною мірою 
залежать не лише від виду, тривалості і потуж-
ності фізичних навантажень, але і від фізичного 
стану особистості [4].  

На графіку показані результати змін 
ЕШП після проведення тесту Руф’є у дітей осно-
вної, підготовчої та спеціальної медичної групи. 
В дослідженні з’ясувалося, що зміни ЕШП у ді-
тей спеціальної медичної групи, були значно 
більшими (рис.1.) – тобто у дітей, віднесених за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи у 
дитячих садочках показники ЕШП у спокої були 
від 15% до 25% вищими за показники у дітей 
основної медичної групи. Проведення занять з 
фізична культури і будь-які фізичні навантажен-
ня у таких дітей за направленням „доблесних” 
лікарів були практично відсутні.  

Запропонований автором [1] розподіл 
осіб з відхиленнями у стані здоров’я допомагає 

індивідуальний підхід при проведенні навчаль-
них і тренувальних занять з молоддю будь-якої 
медичної групи. Користуючись таким підходом 
ми провели дослідження ЕШП у осіб, які займа-
лися ФК саме за таким спрямуванням і отримали 
результати, що відображені на графіку.  

Отримані результати, на нашу думку, 
свідчать як про покращення показників перспі-
рації за умови індивідуалізації навчальних нава-
нтажень, так і про необхідність такого розподілу 
для збільшення працездатності молоді і толеран-
тності її організму до фізичних навантажень при 
їх індивідуалізації.  Відображені на графіку змі-
ни показників тесту Руф’є (рис. 3), на нашу дум-
ку, досить вірно показують резерви кардіораспі-
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Рис. 1. Зміни показників ЕШП у відсотках до початкових значень. 1-й ряд – основна, 2-й – ряд – 

підготовча, 3-й ряд – спецмедгрупа. 
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раторної системи людини у віковому аспекті, але 
ці показники у студентів спецмедгрупи у першу 
чергу залежать від фізичного стану молодої лю-
дини та її захворювання. Так, з захворюваннями 
локомоторного апарату результат був 14,7; з 
хворобами кишково-шлункового тракту 16,91; з 
хворобами травневої системи 17,3; з хворобами 
нирок 18,0; з хворобами серця та судинної сис-
теми 18,5; з хворобами дихальної системи 20,0; з 
іншими хворобами та при декількох хворобах 
результати перебільшували 24, тобто відображе-
ні зміни РФФР (рис. 4) у спецмедгрупах значною 
мірою гірші за результати, які притаманні основ-

ній медичній групи, як наголошено і у роботах 
інших авторів [4, 5, 6]. 

Висновки.  
Є роботи, автори яких стверджують про 

те, що саме ігровий стиль проведення занять з 
ФК і ФВ молоді надає більше можливостей у їх 
зацікавленості до таких занять [3], проте, вони не 
звертають увагу на індивідуалізацію наванта-
жень, як і більшість інших авторів. Ми наголо-
шуємо на тому, що розподіл осіб на навчальні 
підгрупи дає можливість уникнути переванта-
жень при будь-яких тренуваннях, бо тут можли-
во використання фори навіть при проведенні 
змагальної діяльності, що особливо важливо при 

 

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Р я д 1
Р я д 2
Р я д 3
Р я д 4
Р я д 5

 
Рис.2. Зміни ЕШП після проведення тесту Руф’є при індивідуалізованих фізичних навантаженнях 
у школярів молодших класів. Показники у рядах: 1-й – спецмедгрупа; 2-й – 4-а; 3-й – 3-я; 4-й – 2-а; 

5-й – 1-а – підгрупи. 
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Рис. 3. Зміни показників тесту Руф’є. 1-й ряд – контрольні особи. 2-й ряд – треновані за індивіду-

альними програмами особи. 
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Рис. 4. Зміни показників РФФР. контрольні особи. 1-й ряд –контроль. 2-й ряд – треновані за інди-

відуальними програмами особи. 
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проведенні занять ФК і ФВ з молодими особами, 
які віднесені до спецмедгрупи. Заняття у таких 
групах мають відбуватися індивідуалізовано.  

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
індивідуалізації навантажень при проведенні 
занять у спеціальних медичних групах. 
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Черкаський державний технологічний 
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Анотація. У статті на значному фактичному матеріалі дово-
диться потреба індивідуалізації фізичних навантажень з ура-
хуванням рівня функціонального і фізичного розвитку люди-
ни, анамнезу та стану її здоров’я. Надаються практичні 
рекомендації розподілу студентської молоді на навчальні 
підгрупи при проведенні тренувальних занять.  
Ключові слова: фізичні навантаження, індивідуалізація на-
вантажень, рівень функціонального і фізичного розвитку. 
Аннотация. Цибиз Г.Г., Гусаченко М.М., Мариненко С.И. 
Индивидуализация нагрузок и состояние здоровья человека. 
Предлагается новый подход к определению уровня 
физического и функционального развития (УФФР) разных 
людей с распределением их на подгруппы, определённые с 
учётом проведенного анамнеза, что даёт возможность 
проводить индивидуально тренировки с людьми разного 
развития, возраста и подготовленности. 
Ключевые слова: уровень функционального и физического 
развития, тренировочный процесс, индивидуализация физи-
ческих нагрузок. 
Annotation. Tsibiz G.G., Gusachenko M.M., Marinenko S.I. 
Individualization of loads and state of health of the person. The 
new approach is Offered to determination level physical and 
functional development (UFFR) of the people with distribution 
them on subgroups, determined with account called on anаmnez 
that enables to conduct individually drills with people of the 
different development, age and preparednesses. 
Keywords: functional and physical development, burn-in process. 

 
Вступ.  
Вимоги до морфофункціонального роз-

витку та стану здоров’я сучасної людини постій-

но зростають, покращується її добробут, харчу-
вання і медичне обслуговування, але в той же час 
відбувається постійне зростання кількості осіб з 
відхиленнями у стані здоров’я [1]. Такий пара-
докс можна пояснити, як екологічними негараз-
дами [2], так і за рахунок зменшення рухової 
активності людини [3, 4]. Ці негаразди значною 
мірою турбують суспільство, бо вони зменшують 
працездатність і тривалість життя, а тому сучас-
не суспільство вимагає від педагогів і дослідни-
ків постійного пошуку протидії цим негативним 
процесам [5, 6]. 

 Загальновідомо, що науковці всього сві-
ту вже давно звертають увагу на нагальну необ-
хідність зменшення негативного впливу НТР і 
екологічних негараздів на стан здоров’я людей. 
У нашій країні також є розуміння важливості 
даної проблеми, бо були прийняті відповідні за-
кони, які спираються на цілу низку відповідних 
рішень та настанов [7]. На нараді ректорів вищих 
учбових закладів у Міністерстві освіти і науки 
України у 2005 році наголошувалося на велико-
му значенні фізичного виховання молодих гро-
мадян. В цьому зв’язку було доведено про нага-
льну потребу проведення занять з фізичного ви-
ховання як студентів (на всіх курсах), так і всіх 
інших форм навчання молоді у закладах освіти.  

Науковці вважають, що різке погіршен-
ня працездатності, фізичного стану і рівня здо-
ров’я у людей нашої держави обумовлене насту-
пними показниками: 

• Зростає абсолютна кількість інвалідів з 
проявами ускладненості дефектів; 

• Погіршення стану здоров’я підростаю-
чого покоління загрожує зниженням у 
українців інтелектуального, фізичного і 
психічного розвитку; 

• При проведенні тренувальних занять 
відсутній індивідуальний підхід; 

• Відсутні науково-методичні розробки 
щодо індивідуалізації фізичних наван-
тажень при проведенні занять і трену-
вань.  
Дане дослідження виконано згідно пла-

ну науково-дослідної роботи Черкаського держа-
вного технологічного університету. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи полягала у дослідженні 

змін фізичного розвитку молоді студентського 
віку і стану їх здоров’я. Нами було проведене 
обстеження рівня функціонального і фізичного 
розвитку (РФФР) і анамнез молодих осіб за сис-
темою КОНТРЕКС з метою вироблення практи-
чних рекомендацій для поліпшення стану їх здо-
ров’я, фізичного розвитку і працездатності за 
допомогою індивідуалізованих фізичних наван-
тажень. 

 Об’єкт та методи дослідження. 
Об’єктом дослідження були фізичні кондиції 
студентської молоді в освітянських закладах. 
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 Предметом дослідження було визна-
чення стану здоров’я і фізичного розвитку за 
допомогою визначення РФФР, працездатності і 
анамнезу у молодих осіб студентського віку.  

Матеріал і методика. В експерименті 
особи розподілялися на 5 підгруп, контрольні 
особи були тотожні (спортсмени-студенти, сту-
денти основної та спеціальної медичних груп у 
віці 18-24 роки). Працездатність кардіораспіра-
торної системи визначали за допомогою тесту 
Руф’є у нашій модифікації [6, 10]. Для визначен-
ня здоров’я визначали рівень функціонального та 
фізичного розвитку (РФФР) визначали за мето-
дикою Душаніна з співавторами (1984) із ураху-
ванням анамнезу, який відбувався шляхом опи-
тування кожної особистості.  

 Основою методики при проведення за-
нять і тренувальних навантажень був розподіл 
осіб на п’ять учбових підгруп (у залежності від 
виконання державних тестів, РФФР та анамнезу 
– саме ця методика дозволяла отримувати інди-
відуалізовані фізичні навантаження). Так, до 
найсильнішої (першої) підгрупи ми відносили 
фізично обдарованих студентів, які займалися в 
спортивних секціях та виконували державні тес-
ти на відмінно не мали хвороб і їх РФФР складав 
більше 180 балів; до 2-ї підгрупи відносили доб-
ре фізично розвинутих осіб без хвороб РФФР 
яких складав більше 120 балів та виконували 
державні тести переважно добре; до 3-ї підгрупи 
відносили фізично розвинутих осіб РФФР яких 
складав більше 90 балів і які виконували всі 
державні тести на добре і задовільно; до 4-ї під-
групи відносили фізично нормально розвинутих 
осіб РФФР яких складав більше 60 балів, які ви-
конували всі державні тести і нормативи і не ма-
ли хвороб. До 5-ї підгрупи відносили студентів 
спеціальної медичної групи.  

Результати дослідження та їх обгово-
рення.  

Як вже наголошувалося вище, фізичні 
навантаження є основним засобом впливу на 

стан здоров’я людей і у перш у чергу молоді, 
хоча стосовно форм фізичних навантажень та їх 
виду у науковців є розбіжності. Так, у роботі 
авторів [7] наголошується на потребі надання 
навантажень у вигляді рухливих ігор, хоча інша 
дослідниця [8] вважає головним триразові занят-
тя з фізичної культури для школярів, щоб відбу-
вався їх гарний фізичний розвиток. У нашому 
дослідженні було визначено, що важливі як самі 
фізичні навантаження, так і їх вид (за умови на-
дання фізичних навантажень індивідуалізовано).  

 При проведенні навчально-
тренувального процесу у ЧДТУ ми використову-
вали власну спортивну гру під назвою два м’ячі 
[9], яка відбувається на звичайному волейболь-
ному майданчику через волейбольну сітку двома 
м’ячами. Використовуються різні м’ячі: волей-
больні, баскетбольні, футбольні та медболи, або 
покришки від м’ячів, налиті водою, набиті піс-
ком, ватою, тирсою (залежно від потреби у нава-
нтаженнях). Вибір м’ячів залежить від статі, ві-
ку, тренованості, спортивних досягнень і фізич-
них якостей учнів. Починається гра, з сигналу і 
одночасно кидаються м’ячі через сітку з різних 
боків волейбольного майданчика. Відстань для 
подач визначається віком та фізичним розвитком 
осіб. Склад команд необмежений, проте, бажано 
6 осіб з необмеженою кількістю замін у коман-
дах гравців (при проведенні звичайного заняття з 
фізичного виховання студентів для хлопців ви-
користовували баскетбольні м’ячі, а для дівчат 
волейбольні, або футбольні).  

 Мета гри – швидше суперника кинути 
м’яч через сітку, щоб він торкнувся підлоги май-
данчика “противника”. Не дозволяється викону-
вати більше 2 передавань м’яча у своїй у своїй 
команді і робити більше 2 кроків з м’ячем перед 
тим, як кинути його на бік суперника чи переда-
ти гравцю своєї команди, який вже далі переки-
дає м’яч через сітку. Не можна утримувати м’яч 
більше 1 секунди перед тим, як його кинути або 
передати іншому гравцеві, а також робити біль-
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Рис. 1. Результати подолання дистанції 100 м (жінки) з розподілом на підгрупи. Середні резуль-
тати спринту у жінок (сек.) при тренуваннях за підгрупами в експерименті були такими: 1 під-
група (14,8±0,3); 2 підгрупа (16,5±0,4 сек.); 4 підгрупа (17,0±0,3 сек.); 5 підгрупа (19,6±1,9 сек.). 
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ше 3 торкань м’яча членами однієї команди – 
затримка довше 1 секунди є помилкою, яка кара-
ється нарахуванням штрафного балу. Передача 
чи кидок м’яча мають відбуватися максимально 
швидко і дозволяються удари руками по м’ячу як 
у волейболі, а сама подача відбувається ударом 
чи кидком із-за лицьової смуги.  

 Залікове очко (бал) команда отримує 
тоді, коли кинутий гравцем цієї команди м’яч 
торкнувся підлоги майданчика противника, а 
м’яч суперника ще знаходиться у повітрі або за 
межами ігрового майданчика цієї команди. Гра 
відбувається 3 чи 5 таймів (до рахунку у 10 балів 
з перевагою у 1 бал). Час гри необмежений, а 
виграшем команди вважаються 2 перемоги з 3-х 
чи 3 перемоги з 5-ти. З метою збільшення емо-
ційного впливу команда-переможець плескає у 
долоні, а переможені виконують у цей час впра-
ви за попередньою домовленістю: вистрибуван-
ня, присідання, багатоскоки, згинання-
розгинання рук в упорі лежачи тощо. Саме це 
надає додатковий стимул кожному гравцеві гра-
ти у повну силу. Емоційний стан учасників під 
час проведення такої гри викликає повну “відда-
чу”, а фізичні навантаження мають оптимальний 
характер, бо гра відбувається з потрібною форою 
тому, що склад команд складається з урахуван-
ням тих учбових підгруп, до яких віднесені грав-
ці кожної команди. 

 Такий підхід при проведенні навчальної 
роботи на заняттях з фізичного виховання студе-
нтів дозволяє надавати оптимальні навантаження 
студентам навіть при проведенні спортивних 
ігор, бо розподіл на учбові підгрупи зберігається 
як при проведенні спортивних ігор зі студента-
ми, так і при проведенні всієї навчальної і трену-
вальної роботи за планом роботи кафедри. 

 Так, обстеження студенток, що займа-
ються за експериментальною методикою у спри-
нті (біг 100 м) показало, що розподіл на підгрупи 
значною мірою збільшив швидкісні результати у 
жінок (Рис. 1.) та поліпшив дані тесту Руф’є.  

Результати тесту Руф’є підтверджують 
наші висновки: 1 підгрупа 7,3±0,3; 2 підгрупа 
10,9±0,9; 3 підгрупа 16,0±0,7; 4 підгрупа 
18,9±0,9; 5 підгрупа 21,9±0,9. 

Висновки 
Розроблена нами практична модель гар-

монійного розвитку особистості молодої людини 
дає підстави стверджувати, що з як з суто фізич-
них, так і психологічних позицій розподіл на 
підгрупи осіб є головним засобом емоційно-
рухового впливу на кардіораспираторні показни-
ки. Можливість отримання фори при проведенні 
занять надає кожній особі можливість самовира-
ження при виконанні фізичних вправ. Саме та-
кий підхід до навчального і тренувального про-
цесів у роботі з молддю дозволяє використовува-
ти всі природні морфофункціональні особливості 
людського організму, а інтенсивність виконання 

тренувальних фізичних вправ доволі легко регу-
люється у залежності від вікових і статевих осо-
бливостей людини, анамнезу та її РФФР. Вико-
ристання тесту Руф’є у наший модифікації до-
зволяє отримувати результати у групі протягом 2 
хвилин, що дозволяє отримувати оперативну 
інформацію та вносити необхідну корекцію без-
посередньо при проведенні тренування. 
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Анотація. Розглядаються психолого-педагогічні аспекти 
інтегративного фактора у формуванні здоров'я особистості. 
Аналізуються можливості фізичного, психічного й 
соціального розвитку особистості.  
Ключові слова: теорія особистості, інтеграція, здоров’я,  
розвиток. 
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Аннотация. Чаплыгин В.П. Психолого-педагогические аспек-
ты интеграции свойств личности в формировании здоровья. 
Рассматриваются психолого-педагогические аспекты инте-
гративного фактора в формировании здоровья личности. 
Анализируются возможности физического, психического и 
социального развития личности. 
Ключевые слова: теория личности, интеграция, здоровье, 
развитие. 
Annotation. Chaplygin Vasiliy. Psycho-pedagogical aspects of 
integration of properties of the person in formation of health. 
Psycho-pedagogical aspects of the integrative  factor in formation 
of health of a problem of physical health of the person are exam-
ined. Opportunities of physical, mental and social development of 
the person are analyzed. 
Key words: the theory of the person, integration, health, devel-
opment. 

 
Вступ. 
Загальне правило, справедливе для всьо-

го живого, котре визначає стійкість організму, 
перспективи виживання його в мінливих умовах 
зовнішнього середовища, полягає у необхідності 
підвищувати організацію організму за рахунок 
отримання із зовнішнього середовища різних 
видів інформації. Збереження досягнутого рівня 
пристосувальних можливостей, життєздатності, 
тим більше їхнє підвищення вимагає сприйняття 
потоків інформації із зовнішнього середовища. 
Н. Вінер в "Кібернетиці" стверджував, що кіль-
кість інформації в системі є міра організованості 
системи. У світлі досягнень сучасної фізіології й, 
зокрема, робіт Н. П. Бєхтєрєвої, що вивчала роль 
зв'язків між елементами центральної нервової 
системи в життєдіяльності організму, стає ясно, 
що розмаїття цих  зв'язків, що залежить від інфо-
рмаційної ємності мозку, являє собою найважли-
віший потенціал пристосованості організму.  

Біофізик  Е. Шредингер розглядав роз-
виток, як збільшення впорядкованості завдяки 
впливу зовнішнього середовища. Еволюціоніст 
М. М. Камшилов бачить у поглинанні інформації 
із  зовнішнього середовища найважливішу умову 
підвищення рівня організованості. Крім неодно-
рідності зовнішньої сфери, її інформаційної єм-
ності, не менше значення для одержання інфор-
мації має життєдіяльність самого організму, його 
активність, що збільшує інформаційну взаємодію 
організму й зовнішнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій вказує на те, що проблема інтеграції у забез-
печенні життєдіяльності організму людини має 
основне значення [В. Енгельгард, 1970; Е. Шре-
дингер, 1972]. Роль інтеграційного фактору у 
формуванні здоров’я людини залишається недо-
статньо вивченою [І. Муравов, 1997; Е. Булич, 
1998; Е. Булич, І. Муравов, 2003]. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Інституту педагогіки та психології про-
фесійної освіти АПН України. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета нашої роботи – дослідження про-

явлення інтегративного фактору у формуванні 
здоров’я, виявлення особливостей інтеграційних 

якостей організму людини на різних рівнях – 
біологічному, психологічному, соціальному. 

Результати досліджень. 
В розумінні природи людини та її здо-

ров’я древні греки виділяли три рівня: найниж-
чий – тілесний (грець. soma – тіло), середній – 
психічний (грець. psyche – душа) і вершину – 
духовний (грець. nous – дух). Взаємозв’язок між 
елементами підпорядкований законам гармонії. 
Згідно ієрархічному принципу, гармонізуючим, 
інтегруючим елементом функціонування всієї 
піраміди як цілісного, є її вершина – носій вищих 
рівней свідомості, що у сучасній науці прийнято 
називати надсвідомістю, а у загальнокультурно-
му розумінні – духовною сферою.  

Духовне здоров’я – основа здорового ті-
ла. В основі здорової психіки  лежить гармонія 
духу. Інтегративний системний підхід, прийня-
тий в теперішній час в науці має древню філо-
софську основу – принцип холізму (грець. holism 
– цілісність). В сучасній науці людина представ-
лена як відкрита біоенергоінформаційна система, 
що має певні просторово-часові аспекти функці-
онування. 

До людини застосуються загальнонауко-
ві поняття. Людина як система живе у просторі 
та розвивається у часі, постійно обмінюючись з 
навколишнім світом інформацією, енергією та 
речовиною [В. Енгельгард, 1970]. 

Можна виділити декілька форм цього 
обміну: харчування, дихання, рух, психо- та біо-
енергоінфомаційний обміни. Оптимізація обміну 
сприяє впорядкованості системи, і є одним із 
основних підходів до оздоровлення [Г. А. Апана-
сенко, Л. А. Попова, 1998].  

Найновіші відкриття у галузі науки, 
перш за все у квантовій фізиці, нейрофізіології, 
психології, поширили масштаб наукових систе-
мних уявлень про світ та людину, наблизили нас 
до розуміння людини як мікрокосмосу [К. При-
брам, Д. Бом, І. Пригожин, Р. Шелдрейк, В. 
Вульф та ін..]. 

Системний принцип організації визначає 
функціонування людини як одного цілого, лю-
дина є цілісною всередині самої себе та з навко-
лишнім світом. Саме таке уявлення про людину 
та її здоров’я ми знаходимо у класичній філосо-
фії, такий підхід прийнятий і у валеології. Інтег-
ративний системний підхід складає методологіч-
ну основу валеології у розумінні здоров’я.  

Гештальтпсихологія, яка виступила про-
ти психологічного атомізму, а також відомості 
психічних феноменів щодо їхньої фізіологічної 
основи поставило у центр уваги цілісність психі-
чних структур. З цього часу системний підхід до 
психічної діяльності отримав загальне визнання і 
став невід’ємною стороною сучасної психології.        

Значний вплив на становлення системної 
теорії  справила наукова спадщина академіка В. 
М. Бєхтєрєва і його послідовників: Л. Ф. Лазурс-
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кого, М. Я. Басова, Б. Н. Мясищева, Б. Г. Анань-
єва. 

Ідеї системного підходу знайшли втілен-
ня в   культурно-історичній    концепції психіки 
Л. С. Виготського, в "фізіології активності" Н. А. 
Бернштейна, а також у роботах С. Л. Рубінштей-
на, Г. С. Костюка.  

У працях цих дослідників розкриті тео-
ретичні передумови становлення системного 
підходу й сформульовані основні його принципи 
стосовно  психології. Системний підхід – та ме-
тодологічна основа, на якій може бути розгляну-
та природа психічного в тій безлічі внутрішніх і 
зовнішніх відносин, у яких  вона існує як цілісна 
система.  

Людина постає як складна жива система, 
життєдіяльність якої забезпечується на різних, 
але взаємозалежних між собою рівнях функціо-
нування. Можна виділити три досить специфіч-
них рівні розгляду: біологічний, психологічний і 
соціальний. Саме так ще в 1916 р. В. Н. Мясищев 
визначив свою дослідницьку позицію у вивченні 
особистості, трактуючи її як біо-психо-соціальну 
єдність. Згодом у цьому ж змісті досить виразно 
висловився А. Н. Леонтьєв: 

«Нам нескладно виділити, - пише він, - 
різні рівні вивчення людини: рівень біологічний, 
на якому вона відкривається в якості тілесної, 
природної істоти, рівень психологічний, на яко-
му вона виступає як суб'єкт одушевленої діяль-
ності, і, нарешті, рівень соціальний, на якому 
вона проявляє себе як реалізуюча об'єктивні сус-
пільні відносини, суспільно-історичний процес 
[Діяльність, свідомість, особистість, - М., 1975. - 
С. 231].  

І на кожному з названих рівнів здоров'я 
людини має особливості свого прояву. На біоло-
гічному рівні функціонування у людини є два 
завдання – вижити й відтворити собі подібних.  

Реалізація першого завдання сполучена з 
такими валеологічними поняттями, як адаптація, 
адаптаційний потенціал, рівень індивідуального 
фізичного здоров'я. Друге завдання вирішується 
репродуктивно здоровими людьми.  

Біологічний аспект існування, зв'язує 
людину із тваринним світом. Але власну еволю-
цію людина здійснює перш за все в психічній 
сфері, розширюючи свідомість, освоюючи нові 
рівні. На психічному  рівні людина прагне реалі-
зувати себе як особистість, тобто  прожити пов-
ноцінне життя в суспільстві. У вищій сфері, сфе-
рі надсвідомості  людина робить внутрішній 
шлях психічної трансформації, намагаючись зро-
зуміти себе й світ, себе у світі, пройти життя в 
згоді зі своїми індивідуальними особливостями, 
відбутися як особистість, індивідуальність, зале-
жно від  рівня розвитку й обставин життя. 

Питання здоров'я, що стосуються психо-
логічного рівня, пов'язані з особистісним кон-
текстом розглядання, у рамках якого людина 

постає як психічне ціле. Відповіді, вірно знайдені 
на них, допомагають зрозуміти головне: що таке 
здорова особистість, як формується особистість 
людини в ранньому дитинстві, які певні стадії 
проходить в своєму розвитку.  

Протягом  всього життя особистість під-
дається тимчасовим або стійким змінам  Чим 
гармонійніше, писав С. С. Корсаков, поєднані всі 
істотні властивості, що становлять особистість, 
тим вона більш стійка, урівноважена  й здатна 
протидіяти впливам, що прагнуть порушити її 
цілісність [Корсаков С. С. Курс психіатрії - - М, 
1901]. 

Виявлення складу й розуміння природи 
впливу тих або інших факторів на стан здоров'я 
на біологічному, психологічному й соціальному 
рівнях розглядання являє собою досить непросте 
завдання. Але ще більші труднощі, на думку фа-
хівців, пов'язані з розкриттям взаємозв'язку цих 
рівнів [Г. С. Никифоров, Д. Н. Довиденко, В. А. 
Ананьєв та ін.]. Оскільки особистість є  вищим 
інтегратором в людині, то одним із боків особис-
тісної гармонії – відповідність трьох планів  її 
буття: біологічного, психічного, соціального.  

Інтегрованість особистості – це її ціліс-
ність (відповідно до  етимології терміна "інтег-
рація"). Поняття гармонії (грець.  узгодженість, 
стрункість)  і інтегрованості досить тісно пов'я-
зані, але не еквівалентні [К. Г. Юнг]. У гуманіс-
тичному аспекті психічне здоров'я асоціюється з 
потребою самореалізації людини як особистості. 
Людина реалізує  себе в суспільстві  у випадку, 
якщо вона має достатній рівень психічної енергії, 
що визначає його працездатність, і в той же час 
достатню пластичність, гармонійність   психіки 
[Г. Апанасенко].  

Теорії особистості розглядають пробле-
ми здоров'я, з огляду на розмаїття поведінки лю-
дини. Чим багатобічніше є теорія, тим на більше 
середовище поведінкових проявів вона поширю-
ється. Відповідно до  теорії висуваються критерії 
оцінки здорової особистості, психічного здоро-
в'я, здорового способу життя.  

У більшості теорій особистості розгля-
дається питання про те, з чого складається психі-
чне благополуччя. Фрейд вважав, що функціону-
вання  зрілої особистості характеризується здат-
ністю продуктивно працювати та підтримувати 
задовільні міжособистісні стосунки.  

Відповідно до Фрейда, здатність працю-
вати припускає здатність ставити перед собою 
тривалі віддалені цілі та досягати їх, а також 
справлятися з тривогою таким чином, щоб це не 
відображалося негативно на поведінці. Психічне 
здоров'я можна також визначити  в термінах тео-
рії соціального навчання. Бандура приділяє осо-
бливу увагу поняттям, що відображають нашу 
здатність задовольняти вимоги життя [Bandura, 
1982]. У його розумінні самоефективність, або 
усвідомлення власної здатності вибирати саме ті 
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види поведінки, які необхідні для досягнення 
мети, є важливішою особливістю пристосування.  

Деякі теорії приділяють велику увагу 
створенню психологічного портрета здорової 
особистості й основних складових здорового 
способу життя. Так, теорія самоактуалізації Мас-
лоу базується  на ієрархії потреб. За Маслоу 
[Maslow, 1987], для  особистісного росту потріб-
не зрушення відносної значимості потреб від 
найпримітивніших (фізіологічні й потреби без-
пеки) до найбільш піднесених або найбільш  
«людських» (в істині й красі). Найбільш важли-
вими для людини є потреби в самоактуалізації. 
Людина, що досягла вищого рівня самоактуалі-
зації, визначається Маслоу "психологічно здоро-
вою особистістю". 

Достоїнство валеологічної парадигми 
теорії особистості полягає в тому, що вона може 
бути використана для об’єднання та інтеграції 
нових розрізнених фактів у розумінні сутності 
здоров’я та формування оздоровчої поведінки. 
Системний, холістичний підхід у вивченні осо-
бистості дозволяє зрозуміти людину як інтегро-
ване ціле.  

Два напрямки дослідження особистості, 
що існують в психології, базуються на визначен-
ні типів особистості та виділенні в особистості 
тих чи інших рис. Риси особистості (індивідуа-
льні диспозиції) об’єднують групу  тісно 
пов’язаних психологічних ознак.  

Один з найбільш впливових прихильни-
ків диспозиціонального напрямку Гордон Ол-
порт вважав, що кожна особистість унікальна й 
що її унікальність може бути зрозуміла через 
визначення конкретних рис особистості, тому що 
поводження людини завжди є результатом пев-
ної конфігурації особистісних рис.  

Індивідуальні риси, або індивідуальні 
диспозиції - унікальні риси конкретної людини, 
які найбільш точно відбивають її особистісну 
структуру.  

Олпорт  підкреслював, що особистість - 
це єдність і інтеграція всіх диспозицій, що існує  
певний принцип, що організує установки, моти-
ви, відчуття, схильності в єдине ціле («це про-
пріум, що охоплює всі аспекти особистості, 
сприяє  формуванню  почуття внутрішньої єдно-
сті»).  

Пропріум як внутрішня єдність форму-
ється поступово, з дитинства до зрілості, прохо-
дячи ряд етапів. Особистість являє собою дина-
мічну систему, що  розвивається, яка включає 
риси особистості і її мотивацію, об'єднані в єди-
не ціле.  

Риси особистості, підкреслював Олпорт, 
існують реально, і їх можна емпірично виявляти 
й вивчати, кількісно виміряти. Емпіричне дослі-
дження основних рис, що формують ядро особи-
стості, проводили психологи Айзенк, Кеттел, 
Гілфорд і ін., доводячи, що базисна структура 

рис особистості впливає на поведінкові реакції 
людини. У своїх дослідженнях вони застосову-
вали факторний метод аналізу особистості.  

Всю цю важкоосяжну кількість власти-
востей особистості психологи намагаються умо-
вно укласти в деяку кількість підструктур. Від-
повідно до концепції К. К. Платонова, нижчим 
рівнем особистості біологічно обумовлена підст-
руктура, до якої входять вікові, статеві властиво-
сті психіки, вроджені властивості нервової сис-
теми й темпераменту. Наступна підструктура 
містить у собі індивідуальні особливості психіч-
них процесів людини, тобто  індивідуальні про-
яви пам'яті, сприйняття, відчуттів, мислення, 
здатностей, що залежать як від вроджених фак-
торів, так і від тренування, розвитку вдоскона-
лювання цих якостей. Далі, рівнем особистості є 
також індивідуальний соціальний досвід, у який 
входять надбані людиною знання, навички, 
уміння й звички. 

Ця підструктура  формується переважно 
в процесі навчання, має соціальний характер. 
Вищим рівнем є її спрямованість, включаючи 
потяги, бажання, інтереси, схильності, ідеали, 
погляди, переконання людини, її світогляд, особ-
ливості характеру, самооцінки. Підструктура 
спрямованості особистості найбільш соціально 
обумовлена, формується під впливом виховання 
в суспільстві.  

На кожній з підструктур є розбіжність 
переконань і інтересів, досвіду й знання, здатно-
стей і вмінь, темпераменту й характеру. С. Л. 
Рубінштейн розрізняв в особистості спрямова-
ність, здатності, темперамент, характер, самосві-
домість. А. Н. Леонтьєв вважав, що особистість - 
це соціальна сутність людини, і тому темпера-
мент, характер, здатності та знання людини не 
входять до складу особистості в якості її підст-
руктур, вони лише умови формування цього 
утворення, соціального за своєю сутністю. 
Спрямованість і воля  належать особистості, то-
му що вольовий вчинок неможливо розглядати 
поза ієрархією мотивів, так і спрямованість – це 
безпосереднє вираження мотиваційних  струк-
тур, тобто  ядра особистості.  

Виховання, навчання неможливе без ви-
вчення та урахування індивідуальних психологі-
чних особливостей  окремих людей. Індивідуа-
льні розбіжності породжуються складними взає-
модіями між спадковістю індивіда і його середо-
вищем.  

Але той самий   фактор середовища буде 
по-різному проявлятися залежно від  специфічно 
спадкоємного матеріалу, на який він впливає. 
Таким чином, взаємодія спадковості й середови-
ща визначає індивідуальні особливості психіки 
людини.  

Зміни, що відбуваються в процесі розви-
тку особистості, необхідно розглядати на всіх 
рівнях функціонування людини як живої біологі-
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чної системи, включаючи таким чином, біологіч-
ний, психологічний та соціальний рівні. На біо-
логічному зміни торкаються всіх структур та 
функцій організму, пронизуючи всі рівні його 
організації, починаючи з молекулярного і закін-
чуючи життєдіяльністю всього організму в ціло-
му: тип вищої нервової діяльності, будова аналі-
заторів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну 
силу, статуру, зріст, риси обличчя, колір шкіри, 
очей тощо.  Цей бік в основному визначений 
спадковістю й уродженими задатками, але у ві-
домих межах змінюється під впливом умов жит-
тя. Відомості, що розкривають характерні особ-
ливості психічного розвитку особистості можна 
отримати, досліджуючи основні форми прояв-
лення психіки: процеси, стани, якості особистос-
ті. Зміни, що відбуваються на рівні психічних 
процесів, можна розглядати відносно пізнаваль-
них процесів (відчуття, сприймання, пам’яті, 
мислення, уяви, мовлення, уваги, психомоторики 
тощо) та емоційно-вольових (почуттів, волі). 

Особливості поведінки людини в значній 
мірі визначаються її теперішнім психічним ста-
ном, що сповнює її змістом: емоціями, інтересом, 
творчим підходом, пригніченістю, апатією тощо.  
Психічні якості особистості: характер, темпера-
мент, здібності. Характер – це інтегральна харак-
теристика вираження психічних якостей особис-
тості. Окремі якості характеру залежать одне від 
одного, пов’язані один з одним та утворюють 
цілісну організацію – структуру характеру.  

Варто зазначити різні підходи до оцінки 
взаємин характеру та темпераменту; визнання 
темпераменту як основи формування характеру, 
як вроджену основу характеру [Л. С. Виготський, 
С. Л. Рубінштейн, Б. Г. Ананьєв], тотожність 
темпераменту та характеру [Е. Кречмер], взаємо-
зв’язок  темпераменту з вродженою конституці-
єю людини. В конституційній теорії темперамен-
ту [Е. Кречмер, У. Шелдон, О. Богомолець] вчені 
намагались визначити зв’язки, що існують між 
будовою тіла та його психічним складом, тобто 
біологічною та психічною природою людини.  

Сфера досліджень особистості характе-
ризується можливістю інтегрувати принципові 
положення різних галузей та напрямків психоло-
гії – сприймання, навчання, мотивації, когнітив-
ної психології тощо. Саме в вивченні особистос-
ті, сполучаючи різні принципи, відкривається 
можливість зрозуміти людину як інтегроване 
ціле та динамічні взаємодії складників особисто-
сті.  

Соціальний рівень відображає зміни, що 
відбуваються в системі міжособистісних взає-
мин, якостей особистості, що формуються  без-
ліччю зовнішніх і внутрішніх детермінант. До 
зовнішніх, або детермінант оточення, належать 
приналежність індивідуума до певної культури, 
соціально-економічного класу й унікального для 
кожного сімейного середовища.   

З іншого боку, внутрішні детермінанти 
включають генетичні, біологічні й фізіологічні 
фактори. Подальший опис безлічі змін, що су-
проводжують розвиток – фізичних, соціальних, 
інтелектуальних, емоційних, моральних і т.д., - 
показує, якою складною є проблема розвитку 
людини.  

Генетичні фактори – це той рід впливу 
на поведінку, що передається від батьків до дітей 
завдяки механізмам спадковості. Поряд з навко-
лишнім середовищем вони відіграють ключову 
роль в обумовлюванні розвитку особистості.  
Відповідно до цієї точки зору, спадковість на-
кладає обмеження на діапазон розвитку тих або 
інших характеристик, але, проте, у межах цього 
діапазону подальший розвиток характеристик 
визначається факторами навколишнього середо-
вища  

Вплив сімейного оточення відчутно по-
значається на розвитку індивідуума. Особливе 
значення тут має форма батьківського пово-
дження, переконань і цілей.  

Приналежність до тієї або іншої культу-
ри приводить за допомогою соціалізації до нор-
мативних моделей у мисленні, емоціях і поведін-
ці. Культурне середовище формує відносини  з 
іншими людьми, потреби й способи їхнього за-
доволення. Так само приналежність до певного 
соціально-економічного класу впливає  на цінно-
сті, установки, стиль життя. Духовний розвиток 
людини означає осмислення нею свого високого 
призначення в житті, появу відповідальності пе-
ред дійсними й майбутніми поколіннями, розу-
міння складної природи світобудови й прагнення 
до постійного морального вдосконалювання.  

Мірою духовного розвитку може бути 
ступінь відповідальності людини за свій фізич-
ний, психічний, соціальний розвиток, за своє 
життя й життя інших людей. Духовний розвиток 
все більш визнається ядром становлення особис-
тості в людині.   

Еріксон [Erіkson, 1950] розробив теорію, 
у якій акцентуються соціальні аспекти цього роз-
витку. Він розглядається як процес інтеграції 
індивідуальних біологічних факторів з фактора-
ми виховання й соціокультурного оточення. 

Висновки. 
Здібність до розвитку – важливіша якість 

особистості протягом всього життя людини. Фі-
зичний, психічний і соціальний розвиток відбу-
вається в процесі засвоєння людиною цінностей, 
норм, установок, зразків поведінки, що прита-
манні даному суспільству на даному етапі розви-
тку. Двоїста природа людини – біологічна та со-
ціальна є основою створення антропоцентричної 
та соціоцентричної моделі виховання. Інтеграти-
вний системний підхід дає можливість будуван-
ня різних моделей освіти та виховання, нової 
парадигми педагогічних знань.  
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Подальшу розробку викладеної пробле-
ми доцільно здійснювати у більш глибокому ви-
вчанні психолого-педагогічних аспектів інтегра-
ції якостей особистості у формуванні здоров’я. 
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ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ М’ЯЗОВОЇ МАСИ 
СПОРТСМЕНІВ, ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД 
ПЕРЕВАЖНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕВНИХ 
ТИПІВ М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН ПІД ВПЛИ-
ВОМ ВІДПОВІДНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ НА-

ВАНТАЖЕНЬ 
Чернозуб Андрій 

Миколаївський державний університет 
 

Анотація. В статті висвітлено результати досліджень, які 
доводять, що темпи зростання м’язової маси спортсменів в 
значній мірі залежать від співвідношення певних типів 
м’язових волокон, та застосування програм тренувальних 
занять, які адекватні індивідуальним властивостям їх 
м’язової маси.. 
Ключові слова: темпи зростання м’язової маси, м’язові во-
локна, програми тренувальних занять . 
Анотация. Чернозуб А. Темпы прироста мышечной массы 
спортсменов, и их зависимость от преобладающей активиза-
ции определенных типов мышечного волокна под влиянием 
определенных тренировочных нагрузок. В статье представ-
лены результаты исследований, которые доказывают, что 
темпы прироста мышечной массы спортсменов зависят от 
соотношения определенных типов мышечного волокна, и 
использования программ тренировочных занятий, которые 
адекватны индивидуальным свойствам их мышечной массы..  
Ключевые слова: темпы прироста мышечной массы, мышеч-
ные волокна, программы тренировочных занятий. 
Annotation. Chernozub A. Muscular weight growing rates of the 
athletes and their dependence on redominant activation of the 
certain muscular fiber types under the influence of the certain 
training loadings. The research results prove the muscular weight 
growing rates of the athletes depend on the state of the certain 
muscular fiber types and utilization of the training programs of 
the studies which are adequate to the individual properties of their 
muscular weight are produced in this article.   
Keywords: muscular weight growing rates, muscular fibers, train-
ing programs of studies.    
 

Вступ.  
Головним завданням атлетизму є фізич-

не оздоровлення не тільки молоді, але й людей 
середнього та похилого віку, оскільки він сприяє 
не лише збільшенню м’язової маси, а й покра-
щенню роботи серцево-судинної, нервової та 
інших систем організму спортсменів.  Ефектив-
ність тренувального процесу спортсменів, які 
займаються атлетизмом, залежить від індивідуа-

льних темпів зростання м’язової маси, оптима-
льного дозування тренувальних навантажень, 
організованого відпочинку. Тільки за рахунок 
раціонального поєднання в одну систему всіх 
цих чинників можна досягти високих спортив-
них результатів. 

Аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних 
фахівців показав, що багато науковців займалися 
вивченням особливостей рекрутування певних 
типів рухомих одиниць спортсменів під впливом 
відповідних тренувальних навантажень та враху-
ванням отриманих даних під час побудови раці-
ональних програм тренувальних занять в різних 
видах спорту. Водночас, аналіз літературі пока-
зує, що недостатньо вирішено проблему взаємо-
зв’язку між показниками тренувальних програм 
та індивідуальними властивостями м’язової тка-
нини, та їх вплив на зростання м’язової маси 
спортсменів, які займаються атлетизмом (1− 5). 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР Миколаївського державного університе-
ту. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи − визначити темпи зрос-

тання м’язової маси спортсменів, та їх залеж-
ність від переважної активізації певних типів 
м’язових волокон під впливом відповідних тре-
нувальних навантажень.  

Завдання дослідження. 
1. Дослідити індивідуальні темпи зростан-

ня м’язової маси спортсменів (на прикладі осно-
вних груп м’язів) із застосуванням в програмах 
тренувальних занять загальновизнаних показни-
ків тренувальної роботи та сформувати окремі 
групи атлетів за цією ознакою.  

2. Розробити для кожної групи спортсменів 
програми тренувальних занять, що є адекватни-
ми індивідуальним темпам зростання їх м’язової 
маси. 

3.  Перевірити ефективність застосування 
програм тренувальних занять з урахуванням ін-
дивідуальних темпів зростання м’язової маси 
спортсменів на практиці.  

Методи дослідження: аналіз науково-
методичної літератури, експерименти із викорис-
танням антропометрії, каліперметрії, контроль-
ного тестування, динамометрії, методи матема-
тичної статистики. 

За допомогою представлених вище ме-
тодів дослідження нами опрацьовані результати, 
що отримані у 36 спортсменів, віком 19−21 ро-
ків, які займаються атлетизмом близько 2-х ро-
ків. 

Результати досліджень. 
На першому етапі експерименту трива-

лістю 3 місяці досліджувалися індивідуальні те-
мпи зростання м’язової маси спортсменів після 
застосування загальновизнаних показників тре-
нувальної роботи з метою створення найефекти-
вніших програм тренувальних занять. Були сфо-
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рмовані групи за цією ознакою: група А (контро-
льна) та група Б (експериментальна).  

Результати проведених нами досліджень 
свідчать про те, що після застосування у програ-
мах тренувальних занять загальновизнаних пока-
зників тренувальної роботи у спортсменів групи 
“А” спостерігається позитивна тенденція у зміні 
обхватних розмірів тіла в середньому на 2,1 % (р 
> 0,05), силових показників основних груп м’язів 
на 7,4 % (р > 0,05) та рівня жирового шару на 6,1 
% (р > 0,05), що у свою чергу свідчить про адек-
ватність цих показників тренувальної роботи 
індивідуальним темпам зростання їх м’язової 
маси. 

Посилаючись на закон Денні-Брауна 
(1938) про послідовне рекрутування рухомих 
одиниць (РО), та враховуючи той факт, що вага 
обтяження, що застосовувалася під час цієї про-
грами тренувальних занять, становила – 55 – 73 
% від максимуму, а тривалість одного сету ста-
новила 48 – 75 с, нами було висунуто припущен-
ня, що під час таких тренувальних навантажень 
переважно активізуються разом із повільноско-
рочувальними (ПС) швидкоскорочувальні 
м’язові волокна (ШСа), які є стійкими до втоми. 
У свою чергу ШСб-волокна активізуються не 
повною мірою. Таким чином, аналіз зазначеного 
раніше дозволяє констатувати, що отримана по-
зитивна тенденція у зміні обхватних розмірів 
тіла спортсменів цієї групи здійснюється пере-
важно за рахунок активізації ПС- та ШСа 
м’язових волокон. 

У спортсменів групи “Б” після застосу-
вання загальновизнаної програми тренувальних 
занять було встановлено, що суттєвих змін у ре-
зультативності обхватних розмірів тіла та сило-
вих показників основних груп м’язів не відбуло-
ся, але спостерігалося суттєве зниження рівня їх 
жирового шару на 13,7 % (p < 0,05). Отримані 
результати свідчать про неадекватність загально-
визнаних показників тренувальної роботи інди-
відуальним темпам зростання м’язової маси цієї 
групи спортсменів. 

Отримані нами результати, посилаючись 
на закон Денні-Брауна про рекрутування рухо-
мих одиниць, дозволяють зробити певний висно-
вок про те, що під час застосування показників 
загальновизнаної тренувальної роботи переваж-
но активізуються швидкоскорочувальні м’язові 
волокна окисно-гліколітичного типу (ШСа) ра-
зом з повільноскорочувальними (ПС), і можливо 
у спортсменів групи “Б” спостерігається незнач-
ний відсоток ШСа-волокон, а переважають ШСб 
м’язові волокна гліколітичного типу, тому й по-
зитивних результатів не спостерігалося.  

Аналізуючи результати дослідження 
першого етапу експерименту, під час якого за-
стосовувалися в програмах тренувальних занять 
загальновизнані показники тренувальної роботи, 
дозволив зробити висновок, що такі тренувальні 

навантаження виявилися адекватними індивідуа-
льним властивостям м’язової тканини лише для 
спортсменів групи “А”. Ці результати стали під-
ставою для розроблення експериментальної про-
грами тренувальних занять для спортсменів гру-
пи “Б”, показники тренувальної роботи, якої бу-
ли б адекватними індивідуальним темпам зрос-
тання їх м’язової маси. 

Аналіз отриманих нами даних та резуль-
татів досліджень провідних фахівців (1-
5)дозволив припустити, що у спортсменів групи 
“Б” у наявності більший відсоток ШСб-волокон і 
тому для максимальної їх активізації в експери-
ментальній програмі тренувальних занять вагу 
обтяження було збільшено до 85 %, що у свою 
чергу, на нашу думку, призвело до зростання їх 
максимальної сили та м’язової маси.  

Встановлено, що під час подальшого за-
стосування спортсменами групи “А” на другому 
етапі експерименту загальновизнаної програми 
тренувальних занять, яка є адекватною індивіду-
альним темпам зростання їх м’язової маси, і далі 
покращуються результати.  

Для доведення статистичної вірогідності 
отриманих даних про динаміку морфометричних 
показників та результатів контрольного тесту-
вання спортсменів групи “А” після застосування 
загальновизнаної програми тренувальних занять 
нами були проаналізовано результати дослі-
джень за весь період тривалості експерименту. 
Так, наприклад, за 6 мезоциклів підготовки у 
спортсменів групи “А” обхватні розміри тіла 
зросли на 4,6 % (p < 0,01), силові показники ос-
новних груп м’язів на 13,8 % (p < 0,01). Показни-
ки активної маси тіла також зросли на 7,0 % (p < 
0,01), а індексу активної маси тіла на 6,8 % (p < 
0,05). Ці результати свідчать про адекватність 
загальновизнаної програми тренувальних занять 
індивідуальним темпам зростання м’язової маси 
спортсменів групи “А”. 

Аналіз результатів досліджень свідчить 
про те, що використання в програмах тренуваль-
них занять експериментальних показників тре-
нувальної роботи у спортсменів групи “Б” при-
звело до позитивних наслідків. Так, обхватні 
розміри тіла у середньому зросли на 5,2 % (р < 
0,01). Водночас, суттєво покращилися силові 
показники основних груп м’язів спортсменів – на 
17,1 % (р < 0,01). Також спостерігаються позити-
вні зміни активної маси тіла на 5,7 % (р < 0,01) та 
індексу активної маси тіла на 6,2 % (р < 0,01). 

Результати досліджень дозволяють 
зробити висновок, що збільшення ваги обтяжен-
ня до 85 % з одночасним зменшенням кількості 
повторень до 4–8, дозволило в значній мірі акти-
візувати діяльність ШСб-волокон (J.Wilmor, 
D.Costill, 1994), що призвело до суттєвого зрос-
тання обхватних розмірів тіла та силових показ-
ників основних груп м’язів спортсменів групи 
“Б”. Однак відомо, що спеціальні тренування 
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призводять до потовщення переважно всіх типів 
волокон, особливо ШСб, що у пересічних людей 
рідко навантажуються і залучаються до роботи в 
процесі трудової діяльності. 

Аналіз досліджень показує, що обхват-
ні розміри тіла спортсменів групи “А” зросли на 

4,6 % (р < 0,01) за весь період проведення експе-
рименту, а в атлетів групи “Б” на 5,2 % (р < 0,01) 
за вдвічі менший проміжок часу. Відповідна різ-
ниця в зростанні спостерігалася і між силовими 
показниками основних груп м’язів спортсменів. 
Так, наприклад, силові показники основних груп 
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м’язів спортсменів групи “А” збільшилися у се-
редньому на 13,8 % (р < 0,05) за два етапи підго-
товки, а в експериментальній групі значно біль-
ший приріст – на 17,1 % (р < 0,01) спостерігався 
протягом одного проведеного експерименталь-
ного етапу (рис. 1 – 2). 

На нашу думку, відповідну різницю ре-
зультатів зміни обхватних розмірів тіла та сило-
вих показників основних груп м’язів між група-
ми “А” і “Б” зумовив той факт, що експеримен-
тальні тренувальні навантаження призвели до 
рекрутування переважаючої кількості рухомих 
одиниць спортсменів, що у свою чергу призвело 
до прискореного зростання м’язової маси спорт-
сменів. 

Висновки: 
1. Визначено індивідуальні темпи 

зростання м’язової маси спортсменів груп “А” та 
“Б”, які оцінювалися за допомогою динаміки 
обхватних розмірів тіла, силових показників ос-
новних груп м’язів та даних складу тіла під 
впливом певних програм тренувальних занять. 
Результати визначення індивідуальних темпів 
зростання м’язової маси спортсменів показали, 
що в атлетів групи “А” після застосування зага-
льновизнаної програми тренувальних занять спо-
стерігалася позитивна тенденція зміни обхватних 
розмірів тіла на 2,1 % (р > 0,05), силових показ-
ників основних груп м’язів на 7,4 % (р > 0,05) та 
рівня жирового шару на 6,1 % (р > 0,05), що, у 
свою чергу, свідчить про адекватність загально-
визнаних показників тренувальної роботи інди-
відуальним темпам зростання їх м’язової маси.  

У спортсменів групи “Б” після застосу-
вання цієї програми тренувальних занять не від-
булося суттєвих змін обхватних розмірів тіла та 
силових показників основних груп м’язів, але 
спостерігалося значне зниження рівня їх жирово-
го шару на 13,7 % (р < 0,05). Отримані результа-
ти свідчать про те, що запропоновані показники 
тренувальної роботи не є адекватними індивіду-
альним темпам зростання м’язової маси для 
спортсменів групи “Б”. 

2. Розроблено експериментальну 
програму тренувальних занять, що відрізняється 
від загальновизнаної за рахунок збільшення ваги 
обтяження (до 85 %) та одночасного зменшення 
кількості повторень (до 4 – 8) в одному сеті. За 
рахунок цього відбуваються інтенсивні витрати 
АТФ, КФ, структурних (складові частини міофі-
брил) та функціональних (ферменти, гормони) 
білків у м’язах спортсменів, що дозволяє досягти 
у тренувальному процесі суттєвої суперкомпен-
сації систем організму. 

3. Застосування експериментальної 
програми тренувальних занять сприяло отриман-
ню передбачуваних результатів за вдвічі корот-
ший проміжок часу (за три мезоцикла). Так, у 
спортсменів групи “Б” обхватні розміри тіла зро-
сли на 5,2 % (р < 0,01), силові показники основ-

них груп м’язів відповідно – на 17,1 % (р < 0,01), 
що свідчить про адекватність експериментальних 
показників тренувальної роботи індивідуальним 
темпам зростання їх м’язової маси. У спортсме-
нів групи “А” обхватні розміри тіла в середньому 
зросли на 4,6 % (р < 0,01), а силові показники 
основних груп м’язів на 13,8 % (р < 0,05), однак 
ці зміни пройшли за шість мезоциклів тренува-
льних занять. 

4. Нам вдалося підтвердити теорію 
про переважну активізацію певних типів 
м’язових волокон спортсменів під впливом від-
повідних показників тренувальної роботи: особ-
ливо ваги обтяження, кількості повторень та 
тривалості роботи в одному сеті. Водночас вста-
новлено, що використання загальновизнаних 
програм тренувальних занять не завжди є ефек-
тивним чинником для досягнення спортивного 
результату. До побудови тренувального процесу 
необхідно підходити комплексно, переважно 
враховуючи індивідуальні темпи зростання 
м’язової маси спортсменів.  

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
зростання м’язової маси спортсменів, та їх зале-
жність від переважної активізації певних типів 
м’язових волокон під впливом відповідних тре-
нувальних навантажень. 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ 
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У 
ЧОЛОВІКІВ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ 

ГАСТРЕКТОМІЇ ПІД ВПЛИВОМ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Шаріпов Д.А. 
Харківська державна академія фізичної культури 
 
Анотація. В роботі розкрито проблему фізичної реабілітації 
чоловіків середнього віку після гастректомії з приводу неус-
кладненої виразки шлунку  в умовах гастроентерологічного 
відділення стаціонару. Основним у відновлювальному ліку-
ванні даного контингенту хворих є призначення комплексу 
реабілітаційних заходів, які включали ЛФК, масаж, фізіоте-
рапію, психотерапію та ін. Оцінено ефективність розробленої 
програми фізичної реабілітації. Основні дослідження було 
проведено на базі НДІ Загальної та Невідкладної хірургії м. 
Харкова. 
Ключові слова: виразкова хвороба, гастректомія, фізична 
реабілітація, кардіореспіраторна система. 
Аннотация. Шарипов Д.А. Динамика показателей кардиорес-
пираторной системы у мужчин среднего возраста после гаст-
рэктомии под влиянием реабилитационных мероприятий.  В 
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работе раскрывается проблема физической реабилитации 
мужчин среднего возраста после гастрэктомии по поводу 
неосложненной язвы желудка в условиях гастроэнтерологи-
ческого отделения стационара. Основным в восстановитель-
ном лечении данного контингента больных являлось назна-
чение комплекса реабилитационных мероприятий, включав-
шего ЛФК, массаж, физиотерапию, психотерапию и др. Оце-
нена эффективность разработанной программы физической 
реабилитации. Основные исследования были проведены на 
базе НИИ Общей и Неотложной хирургии АМН Украины г. 
Харькова. 
Ключевые слова: язвенная болезнь, гастрэктомия, физическая 
реабилитация, кардиореспираторная система. 
Annotation. Sharipov D.A. Dynamics of parameters of the cardio 
respiratory system at the middle-aged men after a gastrectomy 
under influence of rehabilitational measures.  The article is de-
voted to the problem of physical rehabilitation of the men of 
middle age after the hastrectomy in connection with uncompli-
cated ulcer disease in the conditions of the hospital for inpatiens. 
The main goals of the work are to develop a program of physical 
rehabilitation of men of middle age after the hastrectomy in con-
nection with uncomplicated ulcer disease using the complex of 
non-medicine influences which include the remedial culture, 
massage, physiotherapy, psychotherapy; to evaluate the effectiv-
ity of the offered program of physical rehabilitation. Some of the 
results obtained during the experiments carried out on the basis of 
the surgical department of the Institute of the Urgent Surgery are 
summarized in this work. 
Key words: peptic ulcer, gastrectomy, physical rehabilitation, 
cardio respiratory system. 
 

Вступ.  
Виразкова хвороба шлунка продовжує 

залишатися однієї з центральних проблем сучас-
ної гастроентерології [1,4]. Широке поширення 
виразкової хвороби, хронічний рецидивуючий 
перебіг із тривалою втратою працездатності, не-
рідкі ускладнення, що загрожують життю хворо-
го визначають актуальність проблеми лікування 
виразкової хвороби [5]. 

По закінченні хірургічного лікування 
(гастректомії), тобто через 2-3 тижня після опе-
рації хворі не можуть бути визнані ще здоровими 
[5,10]. У них відзначаються явища астенічного 
синдрому. Одночасно з цим нерідко спостеріга-
ється гіпоглікемічний синдром [3,4]. У хворих у 
ранній термін після операцій виявляються істотні 
зміни функціонального стану органів травлення, 
функціонального стану кардіореспіраторної сис-
теми, знижуються функції ендокринної й імунної 
систем. У зв'язку з цим хворі після проведеного 
оперативного втручання на шлунку тривалий час 
непрацездатні, але і після повернення до праці 
через той чи інший відрізок часу після операції 
можуть виникнути пізні післяопераційні усклад-
нення, аж до рецидиву виразки чи утворення 
пептичної виразки худої кишки [3]. 

Основними елементами реабілітаційного 
комплексу є лікувальна фізична культура (ЛФК), 
масаж, питні мінеральні води, бальнео- і фізіоте-
рапевтичні процедури [1,2,7]. Важливе значення 
в реабілітаційних заходах має правильно побу-
доване лікувальне харчування, а також психоте-
рапія разом із соціальною допомогою і трудовою 
терапією [6,8,9]. Вони роблять не тільки лікува-
льний і реабілітаційний вплив, але і є факторами 

профілактики вище перелічених післяоперацій-
них ускладнень.  

Ця проблема розробляється згідно теми 
зведеного плану: «Розробка єдиного інформацій-
ного середовища навчання у вищих спортивних 
навчальних закладах, як засіб підвищення ефек-
тивності навчально-тренувального та навчально-
оздоровчого процесу». Шифр теми: 2.1.15. Но-
мер держреєстрації: 0101V006467. Підрозділ: 
«Комплексний підхід до фізичної реабілітації 
хворих із хронічними захворюваннями серцевої, 
дихальної, нервової та опорно-рухової системи з 
використанням сучасних комп’ютерних техноло-
гій». 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження: прискорити віднов-

ну динаміку порушених функцій кардіореспіра-
торної системи за допомогою включення в ком-
плекс фізичної реабілітації модифікованої мето-
дики дихальної гімнастики для хворих середньо-
го віку чоловічої статі після гастректомії з при-
воду виразкової хвороби в умовах стаціонару. 

Методи дослідження. Для рішення вище 
зазначених завдань нами були застосовані зага-
льноприйняті методи дослідження: аналіз літера-
турних джерел; вивчення даних медичних карт; 
клінічні методи; антропометричні дослідження; 
інструментальні методи (пульсометрія, артеріа-
льна тонометрія, спірометрія, спірографія); лабо-
раторні методи (клінічний аналіз крові): функці-
ональні проби (гіпоксичні проби Штанге і Генчі); 
лікарсько-педагогічні спостереження (ЛПС); пе-
дагогічні методи (складання комплексів фізич-
них вправ з урахуванням педагогічних принци-
пів). 

Результати дослідження.  
Дослідження проводилися на базі гаст-

роентерологічного хірургічного відділення Ін-
ституту Невідкладної Хірургії м. Харкова, де 
була впроваджена розроблена нами програма 
фізичної реабілітації. Під нашим спостережен-
ням знаходилося 40 чоловіків у віці 45-50 років, 
які перенесли гастректомію з приводу неусклад-
неної виразкової хвороби шлунка. Вони були 
розділені на дві групи: контрольну - 20 чоловік і 
експериментальну - 20 чоловік. Обстеження про-
водилися в передопераційному періоді, у ран-
ньому післяопераційному періоді (на 2-3 і 8-9 дні 
після операції) і перед випискою зі стаціонару 
(на 17-18 день). У всіх чоловіків був приблизно 
однаковий обсяг оперативного втручання: резек-
ція 2/3 шлунка (гастректомія) з анастомозуван-
ням. 

Під впливом застосованої нами компле-
ксної програми фізичної реабілітації у чоловіків 
експериментальної групи відзначалася приско-
рена динаміка відновлення порушених чи зни-
жених функцій організму в порівнянні з контро-
льною групою в середньому на 3-5 днів. 
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У хворих чоловіків обох груп на 2-й день 
після гастректомія відзначалося достовірне зни-
ження величини дихального обсягу (ДО), життє-
вої ємності легень (ЖЄЛ), значне достовірне час-
тішання пульсу й частоти дихання в порівнянні з 
передопераційними показниками. У хворих екс-
периментальної групи відзначалося достовірне 
збільшення величини споживання кисню. Зни-
ження вентиляційних показників при одночас-
ному підвищенні частоти дихання свідчило про 
недостатність зовнішнього дихання. 

Позитивні зрушення вентиляційних по-
казників, що виникали у хворих чоловіків обох 
груп після гастректомії під впливом реабіліта-
ційних впливів, мали наступну тенденцію. У 
хворих контрольної групи спостерігалося досто-
вірне зниження величини ЧД, збільшення пара-
метрів глибини дихання, споживання кисню, 
зменшення часу реституції пульсу і був зменше-
ний відсоток збільшення пульсу після процедури 
лікувальної гімнастики. Така ж достовірна пози-
тивна динаміка мала місце й у хворих експери-
ментальної групи. Однак, вона носила більш ви-
ражений характер. Так відзначалося вірогідно 
більше уповільнення дихання при вірогідно бі-
льшому його поглибленні, що привело до досто-
вірного збільшення вентиляційних параметрів - 
збільшенню хвилинного обсягу дихання (ХОД). 
У хворих експериментальної групи спостерігало-
ся більше збільшення споживання кисню, при 
меншому приросту пульсу після навантаження і 
більш короткому терміну його відновлення. 

По отриманим нами даним у процесі 
ЛПС, при зіставленні величин показників конт-
рольної й експериментальної груп при первин-
ному обстеженні не було виявлено достовірних 
розходжень по всіх обумовлених параметрах 
функціонального стану організму чоловіків на 
другу добу після операційного втручання з при-
воду виразкової хвороби шлунка і дванадцятипа-
лої кишки (гастректомії). 

При зіставленні динаміки показників при 
повторному дослідженні в експериментальній 
групі відзначалася достовірна позитивна динамі-
ка всіх показників, крім величини АТ. У той час, 
як у контрольній групі не було достовірних роз-
ходжень у величинах ЧСС, АТ, екскурсії грудної 
клітки і черевної стінки, проби Генчі (затримка 
дихання на видиху), що характеризує щиру стій-
кість організму до гіпоксії. 

Динаміка показників клінічного аналізу 
крові хворих обох груп представлена була такою: 
у хворих обох груп спостерігалося достовірне 
збільшення кількості гемоглобіну, зменшення 
кількості лейкоцитів, зниження величини ШОЕ. 
Однак ці зрушення були вірогідно більш вира-
женими у хворих експериментальної групи, що 
свідчить про більш високий темп ліквідації явищ 
післяопераційної анемії і запальних змін, зв'яза-

них з оперативним утручанням, у хворих цієї 
групи. 

Висновки.  
1.Застосування ЛФК у сполученні з ма-

сажем, фізіотерапією, дієтотерапією й психоте-
рапією сприяло значному зменшенню розвитку 
числа післяопераційних ускладнень. У хворих 
контрольної групи вони спостерігалися в 23% 
випадків, у хворих експериментальної тільки в 
8% випадків. 

2. Розроблена і застосована нами про-
грама фізичної реабілітації в чоловіків, які пере-
несли операцію з приводу виразкової хвороби 
шлунка, є ефективної, раціональної, дозволяє 
прискорити відновлення знижених і порушених 
функцій організму в середньому на 3-5 днів, по-
передити розвиток ускладнень з боку кардіорес-
піраторної системи і може бути рекомендована 
до широкого використання в хірургічному відді-
ленні. 

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 
кардіореспіраторної системи у чоловіків серед-
нього віку після гастректомії під впливом реабі-
літаційних заходів. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі фізичної підготовки 
дітей молодшого та середнього шкільного віку з використан-
ням ігрового метода. 
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урок. 
Аннотация. Шептицький Д.В. Результаты исследования 
уровня физического развития и физической подготовки ум-
ственно отсталых детей младшего и среднего школьного 
возраста. Статья посвящается проблеме физической подго-
товки детей младшего и среднего школьного возраста с ис-
пользованием игрового метода.   
Ключевые слова: реабилитация, физическая подготовка, 
ребёнок, игра. 
Annotation. Sheptitskiy D.V. Result of research of a level of 
physical development and physical preparation of mentally re-
tarded children of younger and average school age. Clause is 
devoted to a problem of physical preparation of children of 
younger and average school age with use of a game method.   
Key words: rehabilitation, physical preparation, the child, game. 

 
Вступ.  
Розглядаючи зміст фізичного виховання 

дітей молодшого та середнього шкільного віку з 
вадами розумового розвитку наука та практика 
свідчать, що у цьому процесі значна увага пови-
нна приділятися фізичній підготовці, яка спря-
мована на розвиток сили, витривалості, швидко-
сті, спритності, гнучкості. 

Прямий зв’язок фізичних здібностей із 
системами зростаючого організму потребує об-
ґрунтованих методик, які не зашкодять здоров’ю, 
а сприятимуть удосконаленню морфо-
функціональних можливостей дитячого організ-
му. 

Пропонована теоретична концепція була 
у свій час розроблена Л.С.Вигодським [3, 4], а 
застосування знайшла в наукових працях 
Л.В.Волкова [5, 6], О.О.Гужаловського [7], 
З.І.Кузнецової [9], та інших дослідників. 

Крім цього підтверджується [1, 2] і 
практична значущість контролю фізичної підго-
товленості за допомогою спеціально розробле-
них таблиць диференційованої оцінки фізичних 
здібностей. 

Робота виконана у відповідності до пла-
ну науково-методичної роботи спеціальної шко-
ли №1 м. Кіровограда. 

Формулювання цілей роботи.  
Для отримання даних про фізичний роз-

виток школярів були вивченні найважливіші ан-
тропометричні показники – довжина тіла, маса 
тіла, окружність грудної клітки і життєва ємність 
грудей. 

Результати досліджень. 
Теоретичні та експериментальні дослі-

дження дали змогу встановити три групи науко-
вих даних, які дозволили розробити педагогічні 
умови організації ігрового спрямування у фізич-
ній реабілітації дітей молодшого та середнього  
шкільного віку. 

До першої групи наукових фактів потрі-
бно віднести дані, які підтверджують теоретичну 
концепцію розробки планування фізичних нава-
нтажень у фізичному вихованні розумово відста-
лих дітей молодшого та середнього шкільного 
віку на основі знань сенситивних періодів розви-
тку фізичних здібностей та їх гетерохронності. 

Пропонована теоретична концепція була 
у свій час розроблена Л.С.Вигодським [3, 4], а 
застосування знайшла в наукових працях 
Л.В.Волкова [5, 6], О.О.Гужаловського [7], 
З.І.Кузнецової [9], та інших дослідників. 

Сенситивність розвитку фізичних здіб-
ностей, та їх гетерохронність була відмічена у 
розвитку фізичних здібностей дітей від 6 до 14 
років, як за абсолютними показниками так і тем-
пами їх розвитку. 

До другої групи наукових фактів слід 
віднести форми організації учбових занять з фі-
зичної підготовки, які проводяться з використан-
ням ігрового та змагального методів. Така форма 
організації дозволяє перш за все, чітко проводи-
ти дозування фізичних навантажень та час від-
починку між ними, підвищувати працездатність 
за рахунок позитивних емоцій, виховувати дис-
циплінованість та вольові якості. 

Крім цього підтверджується [1, 2] і 
практична значущість контролю фізичної підго-
товленості за допомогою спеціально розробле-
них таблиць диференційованої оцінки фізичних 
здібностей. 

Нові наукові факти були нами відведені 
до третьої групи даних, які були отримані у про-
цесі багатолітнього педагогічного експерименту. 

До них слід віднести наступні дані: 
- структура фізичної підготовленості дітей 

молодшого шкільного віку складається з 
трьох – чотирьох факторів, сума впливу 
яких становить 70 – 80 %. За своєю зна-
чущістю біологічні та педагогічні фак-
тори змінюються залежно від віку. У віці 
6 – 7 років показники фізичної підготов-
леності у значній мірі залежать від фізи-
чного розвитку, який у наших дослі-
дженнях визначений як біологічний фак-
тор t = 2,081 – 2,093 p < 0,05, а у 8 – 14 
років засоби та педагогічні методи впли-
вають на показники фізичних здібнос-
тей. Цей факт підтверджує, що з віком 
змінюється вплив біологічного та педа-
гогічного факторів на формування стру-
ктури фізичної підготовленості дітей 
молодшого та середнього шкільного ві-
ку; 

- під час аналізу даних розвитку основних 
компонентів фізичної підготовленості: 
сили, швидкості, витривалості, спритно-
сті, гнучкості, були вперше отримані 
комплексні дані про сенситивний розви-
ток фізичних здібностей у віковому пе-
ріоді від 6 до 14 років. Визначена гете-
рохронність у розвитку фізичних здібно-
стей дітей цього вікового періоду, що 
дозволило стверджувати про зміни на-
прямку педагогічних дій у вибірковому 
плануванні розвитку фізичних здібнос-
тей; 
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- вивчення закономірностей вікового роз-
витку фізичних здібностей розумово від-
сталих дітей 6 – 14 років, які були отри-
мані при досліджені динаміки структури 
фізичної підготовленості та основних її 
компонентів дозволили розробити пла-
нування вибіркового розвитку фізичних 
здібностей та їх співвідношення в про-
цесі занять фізичною культурою. При 
розробці планування вперше була вико-
ристана стратегія нормування фізичних 
навантажень в залежності від активності 
та темпів вікового розвитку фізичних 
здібностей, визначені темпи розвитку: 
високий, середній та низький, що відпо-
відають вибірковому навантаженню в 
межах від 5 – 25 % навчального часу; 

- в організації фізичної підготовки ігрово-
го спрямування було визначено зміст 
основних компонентів методики: час ви-
біркового навантаження фізичних вправ, 
час відпочинку між ними та загальний 
обсяг навантаження у ході уроку фізич-
ної культури. У процесі педагогічних 
експериментів визначені ігрові вправи і 
класифіковані за напрямком розвитку 
фізичних здібностей, що дозволяє вихо-
вувати фізичні здібності як вибірково 
так і комплексно. 
В результаті аналізу показників фізичної 

підготовленості дітей 6 – 14 років відмічено по 
всім здібностям підвищення в експерименталь-
них класах у порівнянні з контрольними. Однією 
з особливостей проведених досліджень у експе-
риментальних класів є той факт, що розроблені 
засоби, методи та форми організації фізичної 
підготовки не порушують закономірностей роз-
витку фізичних здібностей, а їх підвищують, що 
позитивно впливає на весь стан зростаючого ор-
ганізму.  

При цьому треба відмітити, що розроб-
лена система фізичної підготовки з використан-
ням спортивно-ігрового методу складається з 
кількох взаємопов’язаних компонентів, що ви-
значається нами як оптимальні педагогічні умови 
при проведенні уроків з фізичної культури.  

Наступним компонентом педагогічних 
умов слід вважати методику організації класу, 
яка потребує розподілення на однорідні групи 
(команди), які змагаються між собою з викорис-
танням спортивного інвентарю (м’ячі, лавки, 
гімнастичні палки, обручі, легкоатлетичні план-
ки та ін.). Як правило, перші вправи виконуються 
з малою інтенсивністю і дозволяють ознайомити 
дітей з технікою. Після цього виконуються впра-
ви з максимальною інтенсивністю, де дозування 
навантаження та відпочинку залежить від кіль-
кості команд. 

Одним із важливих компонентів педаго-
гічних умов ми вважаємо систематизацію ігро-

вих вправ, які мають не тільки ігрову спрямова-
ність, але й відображають національні традиції 
[8]. 

Виправдала себе і запропонована нами 
модель уроку з активним запровадженням ігро-
вого матеріалу та REABALLU, одним із показ-
ників якого в подальшому стало більш високе 
оволодіння спортивними іграми в старших кла-
сах допоміжної школи. Цю модель взяли на 
озброєння всі спеціальні школи Кіровоградської 
області. 

Особливо помітним стимулом в органі-
зації навчальної діяльності молодших і середніх 
школярів стало запровадження модельованої 
ігрової поведінки протягом навчального тижня і, 
зокрема, проведення оздоровчих днів на лоні 
природи. 

По-перше, вони дали підстави для побу-
дови науково обґрунтованої системи взаємодії 
раціональних і емоційних проявів психіки дити-
ни. 

По-друге, уточнити норми дозування фі-
зичних і розумових навантажень як впродовж 
одного уроку, так і одного дня і, навіть, навчаль-
ного тижня. 

По-третє, максимально продуктивно ви-
користовувати значну за часовим орієнтиром 
нішу - позаурочну діяльність хворих дітей для 
активізації як фізичних, так і інтелектуальних та 
емоційно-вольових процесів. Адже рухлива гра 
за нашим дослідженням якраз і поєднує всі ці 
чинники особистості в одній колективній дії. 

Окрім цього, оздоровчі дні значно збага-
чували пізнавальну діяльність. Діти мали мож-
ливість знайомитись з мальовничими куточками 
рідного міста, регіону, з цікавими професійними 
діями тих чи інших гостей - військових, лісників, 
фахівців різних професій. 

Виявлена нами специфіка сімейних від-
носин у сім'ях з розумово відсталими дітьми та 
можливість запровадження вправ ігрового спря-
мування, рухливих ігор та REABALLU у по-
зашкільному процесі дала підстави для оптимі-
зації уявлень про роль і місце батьківського кон-
тингенту допоміжної школи у благотворному 
впливові на розвиток позитивних рис особистос-
ті хворих дітей. Причому цей аспект виявився 
двоякої дії: 

перша з них   стосувалась залучення 
школярів до активних форм відпочинку в колі 
сім'ї, і в свою чергу давала підстави для раціона-
льної організації дозвілля  і відволікання дітей з 
підвищеною навіюваністю від згубних впливів 
вуличного середовища (азартні ігри, паління, 
пиятика, наркоманія тощо).  

друга - давала підстави для налагоджен-
ня відносин між дітьми і батьками в цих непрос-
тих сім'ях.  
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В цілому ж ця ланка дослідження мала 
безумовно позитивні результати впливу на осо-
бистість аномальних дітей. 

Висновки. 
Проведений аналіз та узагальнення ре-

зультатів дослідження, дозволяють стверджува-
ти, що розроблена система фізичної підготовки 
дітей молодшого та середнього шкільного віку з 
використанням ігрового методу дозволяє в су-
часних умовах уроку фізичної культури у допо-
міжній школі значно підвищувати реабілітаційні 
можливості при роботі з такими учнями. 

Порівняльний аналіз даних контрольних 
та експериментальних класів після проведення 
педагогічного експерименту показав, що фізична 
підготовка ігрової спрямованості, яка організо-
вується в межах уроку фізичної культури, здійс-
нює позитивний вплив на емоційний стан, рівень 
фізичної підготовки, сприяє вихованню таких 
особистісних якостей, як колективізм, дисциплі-
нованість, витримка і сміливість. 

Результативність експериментальної на-
вчальної діяльності по всіх вищенаведених па-
раметрах реабілітаційної та корекційно-
відновлювальної роботи з аномальними дітьми 
стала основною базою для побудови організа-
ційно-методичних основ запровадження ігрової 
діяльності.  

Подальші дослідження передбачається 
провести у напрямку вивчення інших проблем 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
розумово відсталих дітей молодшого та серед-
нього шкільного віку. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕС-
СА ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ ФИЗИЧЕСКО-
ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КУРСАНТОВ УЧЕБ-

НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД 
Артемьев В.А., Ярещенко О.А. 

Национальный университет внутренних дел 
 

Аннотация. В статье определена значимость двигательно-
координационных упражнений и моделей условий и сложных 
ситуаций в процессе обучения курсантов приемам мер физи-
ческого воздействия. 
Ключевые слова: обучение, моделирование, двигательные и 
координационные возможности, приемы физического воз-
действия. 
Анотація. Артем’єв В.О., Ярещенко О.А. Шляхи удоскона-
лення процесу навчання прийомам фізичного впливу курсан-
тів навчальних закладів МВС. В статті визначено роль рухо-
вих та коордінаційних вправ і моделей умов та складних 
ситуацій в процесі навчання курсантів прийомам заходів 
фізичного впливу. 
Ключові слова: навчання, моделювання, рухові та координа-
ційні можливості, прийоми фізичного впливу. 
Annotation. Artem’ev V., Jareshenko O. The way of the perfec-
tion of the process of teaching students of the MIA’s educational 
institution technique of physical influence. In the article the role 
of the moving and coordination exercises and models of the con-
ditions and difficult situations in the process of teaching students 
technique of physical influence measures are determined. 
Keywords: teaching, modelling, moving and coordination ability, 
technique of physical influence. 
 
 Введение 
 В современных условиях в стране сохра-
няется высокий уровень преступности. В связи с 
этим деятельность сотрудников органов внут-
ренних дел остается достаточно сложным. Несо-
мненно, что успех в работе правоохранительных 
структур зависит от профессионализма сотруд-
ников. Основу содержания профессиональной 
подготовки работников милиции составляет фи-
зическая подготовка. Как отмечается в приказе 
МВД Украины за №495 от 30 июня 2005 года 
(10), уровень физической подготовленности со-
трудников силовых структур не соответствует 
требованиям. 
 Для повышения эффективности выпол-
нения оперативно-служебных задач необходим 
высокий уровень специальной физической под-
готовленности, особенно, знание и владение 
приемами мер физического воздействия, умения 
применять их на практике в экстремальных ус-
ловиях. Меры физического воздействия включа-
ют приемы рукопашного боя, самбо, айкидо, 
дзюдо, бокса, каратэ, тайского бокса и др. видов 
единоборств. Занятия по изучению мер физиче-
ского воздействия проводятся с целью формиро-
вания навыков самозащиты, обезоруживания и 
задержания лиц, нарушающих общественный 
порядок, угрожающих безопасности граждан и 
сотрудников милиции. 
 Существующая методика подготовки к 
оперативно-служебной деятельности не позволя-
ет в полной мере решать те проблемы, которые 
возникают перед работниками органов внутрен-
них дел в повседневной деятельности. Основным 

недостатком существующей методики подготов-
ки к деятельности в сложных ситуациях является 
их оторванность от практической деятельности 
(1, 10,12). К тому же преподавание «специальной 
физической подготовки» в основном сводится к 
освоению определенных действий (приемов), 
имеющих спортивную направленность, а при-
кладному значению технике приемов уделяется 
недостаточно внимания. В связи с этим большое 
количество обучаемых после прохождения курса 
"«специальная физическая подготовка» не гото-
вы к применению разученной техники приема 
физического воздействия в экстремальных усло-
виях (2, 6,11, 13). 
 При обучении курсантов на занятиях по 
физической подготовке преобладающему боль-
шинству обучаемых приходится осваивать со-
вершенно новые, ранее не известные для них 
координационно-сложные двигательные дейст-
вия и требуют проявления определенного уровня 
физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 
гибкости и выносливости. В последние годы по 
данным ряда исследований (3,5,9) наблюдается 
снижение уровня физической подготовленности 
будущих сотрудников органов внутренних дел. В 
связи с этим поиск оптимальные путей совер-
шенствования процесса обучения является акту-
альным. 
 Работа выполнена в соответствии с пла-
ном научно-исследовательских работ Нацио-
нального университета внутренних дел. 
 Формулирование целей работы.  

Цель исследования данной работы явля-
ется определить наиболее эффективные средства 
и методы обучения приемам мер физического 
воздействия курсантов учебных заведений МВД. 
 Результаты исследования и их обсуж-
дение.  

В связи с тем, что процесс обучения яв-
ляется сложно-структурным, многокомпонент-
ным, динамическим процессом причинно-
следственных отношений между различными 
компонентами учебно-тренировочного процесса, 
для согласования, сбалансирования, определения 
системной связи между компонентами задач и 
цели обучения следует использовать соответст-
вующую программу учебных занятий. В целом 
процесс обучения организуется как объект про-
граммно - целевого управления и это позволяет 
сохранить диалектическое единство всех состав-
ных частей и сторон процесса обучения. Анализ 
процесса становления системного подхода на 
примере решения проблем обучения спортивным 
двигательным действиям позволяет отметить, 
что в ней ранее преобладал системный анализ 
движений, а в последнее время используется 
системный синтез движений (4, 7, 8). Из резуль-
татов анализа можно отметить, что системно-
интегрирующий подход (системный синтез) бо-
лее эффективно реализуется при учете модель-



 98 

ных характеристик основных двигательных дей-
ствий (7, 12). 
 В качестве модели специальной физиче-
ской подготовленности будущих сотрудников 
органов внутренних дел был использован ком-
плекс специальных упражнений, выполненный 
на время на участке в 10 метров и включающий 
кувырок вперед, кувырок назад, серия ударов 
(три удара руками и два удара ногами), бросок 
через бедро и задержание (загиб руки за спину 
рывком). 
 Анализ результатов выполнения указан-
ного теста квалифицированными спортсменами, 
занимающимися единоборствами. и корреляци-
онной связи данного теста с психофизиологиче-
скими, двигательными, координационными воз-
можностями спортсменов показал, что основны-
ми показателями, способствующими более быст-
рому и эффективному выполнению комплексно-
го теста являются способность концентрировать 
и переключать внимание (r = 0,784), дифферен-
цировать временные и пространственные харак-
теристики (r = 0,723; 0,696), быстрота двигатель-
ного действия (r = 0,634). 
 Экспериментальные исследования, про-
веденные в течение двух семестров с курсантами 
3 курса, позволяют установить, что учебно - тре-
нировочная программа, построенная на основе 
системно – интегрирующего подхода (моделиро-
вание условий и сложных ситуаций) и целена-
правленное развитие качеств, имеющих высокую 
корреляционную связь с комплексным тестом 
дает возможность существенно повысить психо – 
физиологическую, координационную и физиче-
скую готовность курсантов. Так, участники экс-
периментальной группы по сравнению с кон-
трольной группой достигли достоверно лучших 
показателей в психологическом тесте (141,5 ± 3,6 
с против 154,4 ± 4,1с -Р < 0,05; t = 2,38.), точно-
сти восприятия временных отрезков (11,5 ± 
0,65% против 14,1 ± 0,7% - Р < 0,05; t = 2,27), 
ошибке восприятия пространственных характе-
ристик (7,86 ± 0,5% против 10,5 ± 0,8 – Р < 0,05; t 
= 2,56), в быстроте двигательной реакции (14,11 
± 0,36см против 15,43 ± 0,41 – Р < 0,05; t = 2,12) и 
комплексном тесте ( 11,1 ± 0,13с против 12,81 ± 
0,16 – Р < 0,05;t = 2,18). 
 Выводы.  
1. Системно – интегрирующий подход к обу-

чению позволяет эффективно согласовать 
основные звенья процесса обучения двига-
тельным действиям – восприятия, осмысли-
вания, формирования двигательных пред-
ставлений, закрепления, совершенствования 
умений и навыков и их применение в близ-
ких к реальным условиям оперативно – слу-
жебной деятельности сотрудников милиции. 

2. Экспериментальная программа обучения 
построена на основе широкого использова-
ния упражнений координационной направ-

ленности. Более интенсивных физических 
нагрузок, моделирования оперативно – слу-
жебной деятельности обеспечивает более 
высокий уровень психоэмоциональной ус-
тойчивости, физической и технической под-
готовленности будущих сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Дальнейшие исследования будут посвя-
щены проблемам индивидуализации процесса 
физической подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных структур. 
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Ключевые слова: тренировочное воздействие, теоретический 
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Введение.  
Спорт высших достижений сопровожда-

ется стремительным ростом достижений  у уже-
сточении спортивного противоборства за победу 
в соревнованиях высшего ранга. Все это ставит 
новые задачи перед технологией подготовки 
спортсменов (футболистов). Планируемые тре-
нировочные воздействия, должны предусматри-
вать все возрастающие трудности и напряжен-
ность игрового противоборства. 

Основной точкой постановки проблемы 
подготовки игрока высокого класса является 
система олимпийской подготовки, которая ярко 
отражает современные тенденции и направления 
совершенствования тренировочного процесса [1-
5]. 
 Н.Г.Озолин, 1981, Л.П.Матвеев,1984 в 
своих работах указывают, что при помощи не-
специфических тестов можно оценивать общие 
координационные возможности хотя бы потому, 
что на их основе совершенствуются их специфи-
ческие  проявления. Что же касается специфиче-
ских тестов, то их преимуществом является на-
личие  неопределенных ситуаций, вследствие 
чего они являются наиболее пригодными для 
контроля ловкости футболистов.  Поэтому прак-
тике футбола рекомендуется комплекс, вклю-
чающий как неспецифические, так и специфиче-
ские проявления ловкости, полагая, что такой 
вариант будет наиболее эффективным, так как 
ожидается  достойная взаимная компенсация 
этих тестов. 

Работа выполнена по  плану НИР На-
ционального университета физического воспита-
ния и спорта Украины. 

Формулирование целей работы.  
Цель работы – формирование направле-

ний модернизации системы специализированной 
подготовки футболистов на основе анализа со-
временных оригинальных направлений, имею-
щих место в практике вида спорта. 

Методы и организация исследований. 
Исходя из состояния научного знания, в настоя-
щее время материалом для проведения данного 
исследования явилась информация о средствах, 
методах и подходах, применяемых в практике 
подготовки футболистов. 

В качестве критерия результативности, 
оптимизации и модернизации мы использовали 
соревновательные (игровые) достижения футбо-
листов различной классификации. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. 

Выполненный нами теоретический ана-
лиз тренировочных наработок позволил опреде-
лить общие представления о структуре рассмат-
риваемого вида подготовки (воспитание ловко-
сти), так как сложные двигательные проявления 
которого в игровом аспекте чрезвычайно много-
образны. Например, ловким можно считать толь-
ко того футболиста который умеет точно и быст-
рее игрока противника выполнить высококоор-
динированные движения манипулируя в игровых 
условиях мячом при помощи ног. То есть, тот 
момент когда он (футболист) превалирует над 
противником в искусстве выполнения сложного 
игрового приема, выполнение которого обуслов-
лено конкретной игровой ситуацией, возникшей 
в процессе игрового взаимодействия исполните-
лей противоположных команд (имеется в виду 
ситуация: обыгрывание – отбор мяча). В данном 
аспекте игрок, воспринимая факт изменения си-
туации, должен своевременно перестроить свои 
двигательные намерения, естественно и ориги-
нально обыграть противника, израсходовав при 
этом оптимальное количество энергии. 

Как показывают результаты проведённо-
го анализа в практике подготовки футболистов 
на целенаправленное совершенствование ловко-
сти мало уделяется внимания. Одной из причин 
этого следует считать малоизучённость данного 
качества. Вместе с тем практика подготовки 
футболистов свидетельствует о том, что проце-
дура выявления взаимосвязи исследуемого каче-
ства с необходимым уровнем эффективности 
технически-тактических действий (ТТД), а также 
разработка специализированных тренировочных 
заданий и даже программ, направленных на раз-
витие ловкости является актуальной проблемой, 
требующей своего практического решения. 

Степень сходства применяемых трени-
ровочных средств с игровыми, соревнователь-
ными действиями футболистов мы оценивали 
путём сопоставления биомеханических характе-
ристик выполняемых движений. Кроме того, 
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специализированность упражнений можно кон-
тролировать по величине коэффициентов корре-
ляции, рассчитанных между их результатами и 
достижениями в соревновательных играх. Безус-
ловно, специализированность нагрузки можно 
также определить по характеру механизмов 
энергообеспечения соревновательного и трени-
ровочного упражнений, но это довольно слож-
ный процесс, требующий много времени и до-
полнительных знаний. 

Следует иметь в виду, что эффект от 
применения тех или иных специализированных 
средств зависит от квалификации футболистов: 
если у новичков практически любое упражнение 
(заранее) оказывает тренирующее воздействие и 
приводит к росту спортивных результатов, то в 
подготовке игроков команд мастеров специали-
зированными будут лишь тренировочные упраж-
нения, очень близкие по своей структуре к со-
ревновательным действиям. 

С этой целью мы регистрировали сле-
дующие двигательные параметры: координаци-
онную сложность предложенного задания, долж-
ную точность и быстроту двигательных пере-
ключений внимания во время регистрируемой 
работы. 

Исходя из вышеизложенного и намере-
ваясь наблизить задание к реальным рабочим 
движениям характерным игровой деятельности 
футболиста мы использовали специфическую 
сигнальную систему, в которой программа 
функционирования набиралась на пульте инди-
видуально для каждого испытуемого. Сигнал 
предъявлялся  лишь после того как передвигаясь 
испытуемый наступал на контактную платфор-
му. О значении сигналов и последующих дейст-
виях испытуемого на их предъявление детальная 

инструкция давалась футболистам до старта. 
Чтобы устранить влияние быстроты на 

результаты изменений, в эксперименте отдельно 
измерялось время в течение которого футболист 
пробегал дистанцию (по прямой) идентичную 
двигательному параметру используемого стенда. 

Критерий ловкости, таким образом, рас-
считывали по формуле: 

К =  t – tэ 
Где: К – критерий ловкости, t – время, показан-
ное при выполнении предложенного исследова-
тельского теста, t э- время, показанное при про-
бегании этапного отрезка. 
 Другое задание, которое также опреде-
лённым образом характеризует специфическое 
футболу проявление ловкости – выполнение 
ударов по цели (на точность) по неизвестной для 
испытуемого программе, в связи с чем он обязан 
выполнить удар по мячу только в обусловлен-
ную  сигналом цель. 
 Точность мышечной дифференцировки 
мы представляем себе как умение выполнить 
максимальное усилие и отдельно его начать (в 
нашем случае ½ максимальной  силы). С этой 
целью мы использовали контактную платформу. 
 Кроме того, в лабораторных условиях, 
наши испытуемые выполняли задание на прибо-
ре конструкции Ю.Н.Верхало, где необходимо 
было провести укрепленную на стопе спицу 
сквозь прорези, конфигурация которых опреде-
лённым образом соответствовала движениям 
стопы при обработке мяча. 
 Полученные результаты  можно предъя-
вить в следующей таблице. 
 Из таблицы видно, что различия между 
группами футболистов по результатам в беговых 
тестах минимальные. В тесте на мышечную 

 
Таблица 1. 

Показатели тестирования футболистов различных команд 
КОМАНДЫ (х) № 

п/п 
Т Е С Т Ы 

юноши «Борисфен» «Оболонь» 

1. Бег с реагированием на сигнал (измене-
ния направления), С 

9,83 8,47 8,31 

2. Бег на отрезке равному периметру (по 
прямой).С 

5,96 5,54 5.57 

3. Бег по периметру квадрата (со стороной 
10м), С 

10,75 9,78 9,83 

4. Разница во времени пробегания отрезка 
40м с реагированием на сигнал и по 
прямой, С 

3,87 2,93 2,74 

5. Разница во времени пробегания 40м по 
периметру квадрата и 40м с реагирова-
нием на сигнал,С 

0,92 1,31 1,52 

6. Разница во времени пробегания 40м по 
квадрату и 40м по прямой 

4,79 4,24 4,26 

7. Точность мышечной    дифференциров-
ки, см 

___ 4,11 3.89 

8. Точность выполнения передачи мяча ___ 0,63 0,70 
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дифференцировку  t= 0,3 см., но в задании на 
точность выполнения передачи мяча в условиях 
дефицита времени различия статистически суще-
ственны. Это дает право предполагать, что более 
сильные в технико-тактическом отношении фут-
болисты имеют определенные преимущества в 
специфических тестах на определение уровня 
ловкости; в заданиях требующих максимального 
но не специфического  проявления этого качест-
ва, высокой спортивной квалификации оказыва-
ется не достаточно. 
 Анализ также показывает, что в практи-
ке объем и разносторонность упражнений ис-
пользуемых для развития ловкости невелик. 
 В связи с этим в проведенном нами пе-
дагогическом эксперименте решалась задача 
оценки влияния заданий и тренировочных про-
грамм на развитие специальной ловкости футбо-
листов. 
 Показатели статистического анализа 
начального и текущего обследования выявили 
наличие достоверных различий по большинству 
тестируемых показателей. Например, у футболи-
стов дублирующего состава приросты результа-
тов оказались более высокими. Возможно, что 
причиной этого был низкий исходный уровень у 
юношей по сравнению с игроками основного 
состава. 
 В группе тестов используемых для оцен-
ки качества в игровых условиях, большее значе-
ние приростов зафиксировано в координационно 
сложных приемах (например, остановка мяча 
грудью или ногой в движении) нежели в прие-
мах, выполняемых в статическом положении. 
Результаты показывают, что более сложные в 
координационном отношении элементы оказа-
лись с большим приростом, что необходимо рас-
сматривать как следствие удачного применения в 
учебно- тренировочном процессе специализиро-
ванных упражнений. 
 Наблюдения свидетельствуют о том, что 
футболистам с достаточно высоким уровнем раз-
вития специфической ловкости, свойственна и 
более высокая эффективность решения задач 
ТТД, сложных в координационном отношении. 
 В результате выполненного исследова-
ния считаем, что целесообразной будет считаться 
такая схема совершенствования ловкости когда 
после определения уровня развития этого каче-
ства, устанавливается структура ловкости каждо-
го футболиста, после чего подбирания упражне-
ния, воздействующие на ведущие формы прояв-
ления ловкости (в связи с чем относительно воз-
можных темпов приростов оценивается эффек-
тивность тренировочных заданий). 
 Наблюдение соревновательных действий 
по футболу показывают, что при выполнении 
ТТД (особенно в экстремальных ситуациях, сло-
женных по координационной структуре) игроки 
допускают значительный процент брака. При 

котором за уровнем, важного для футбола каче-
ства, высококвалифицированные игроки имеют 
преимущество в заданиях требующих макси-
мального но не специфического проявления лов-
кости. Для контроля уровня развития ловкости 
следует использовать: как неспецифические по-
казатели, так и экспертные оценки, регистрируе-
мые наблюдаемое качество во время игры. Важ-
но также контролировать приросты ловкости в 
связи с использованием в тренировочном про-
цессе направленных включений на развитие дви-
гательной координации, специфичной футболу. 
В приведенном эксперименте нами широко ис-
пользовались упражнения, обладающие именно 
сопряженным воздействием, а  именно: на уме-
ние быстро перестраивать свои действия при 
изменении обстановки; умение выполнять дви-
жение, комплекс последовательных, взаимосвя-
занных движений выполняемых из необычных 
исходных положений, выполнять их в условиях 
дефицита времени и непременно точно. 
 В работе апробирован комплекс таких 
тренировочных упражнений, направленных на 
развитие ловкости. Этот комплекс включает в 
себя как неспецифические, так и специфические  
упражнения, обладающие сопряженным воздей-
ствием. 

Выводы.  
Практическая реализация представлен-

ных результатов исследования будет способст-
вовать повышению спортивных достижений 
футболистов. 

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем воспитания ловкости специфичной дви-
гательной деятельности футболистов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ОДНО-
ИМЕННЫХ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ РАЗЛИЧ-

НЫХ СТИЛЕЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 
Котляр С.Н. 

Харьковская государственная академия  
физической культуры 

 
Аннотация. В статье автор сравнивает одноименные лыжные 
ходы классического и конькового стиля передвижения на 
лыжах. Определяет различие в кинематических и динамиче-
ских характеристика, а также воздействие на функциональ-
ные системы организма спортсменов различных стилей пере-
движения. 
Ключевые слова: передвижение на лыжах, классический 
стиль, коньковый стиль,  корреляционный анализ. 
Анотація. Котляр С.М. Порівняльний аналіз  однойменних 
лижних ходів різних стилів пересувань. У статті автор порів-
нює однойменні лижні ходи класичного й конькового стилю 
пересування на лижах. Визначає розходження в кінематич-
них і динамічних характеристика, а також вплив на функціо-
нальні системи організму спортсменів різних стилів пересу-
вання. 
Ключові слова: пересування на лижах, класичний стиль, 
коньковий стиль,  кореляційний аналіз. 
Annotation. Kotlyar S.N. In paper the writer compares like ski 
courses classic and skating of style of removal on skis. Defines 
difference in kinematic and dynamic performance, and also action 
on functional systems of an organism of the sportsmen of differ-
ent styles of removal. 
Keywords: removal on skis, classic style, skating style, correla-
tion analysis. 

 
Введение.  
Совершенствование лыжного инвентаря, 

появление новых высоко фтористых лыжных 
смазочных материалов (мазей, парафинов), 
улучшение подготовки лыжных дистанций – вы-
двигает новые требования к технике лыжных 
ходов.  

Основополагающим фактором становле-
ния и совершенствования техники лыжных хо-
дов, является правильное освоение биомеханиче-
ской структуры движений. При сходстве обоих 
стилей в способе отталкивания руками они отли-
чаются специфическими особенностями функ-
ционирования опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, структура усилий в цикле каждого 
хода зависит от рельефа местности и условий 
скольжения. Поэтому изучение данной пробле-
мы может дать дополнительные данные для по-
строения тренировочного процесса. 

Скорость передвижения по дистанции 
является комплексным внешним проявлением 
мощности работы всех систем энергообеспече-
ния мышечной деятельности и отражает уровень 
физических качеств и эффективность техники 
лыжника [9]. 

На сегодняшний день в научно-
методической литературе по лыжному спорту [1 
– 9 и др.]  нет данных, которые бы позволяли в 
полной мере представить различия в структуре и 
динамике различных стилей передвижения. Вме-
сте с тем для построения спортивной подготов-
ки, как на всех этапах годичного макроцикла, так 
особенно и на этапе непосредственной подготов-

ки к соревнованиям весьма важной является тех-
ническая подготовка лыжников. 

Таким образом, очевидна необходимость 
рассмотрения вопросов, связанных сравнитель-
ным анализом техники одноименных лыжных 
ходов и их воздействия на функциональные сис-
темы организма спортсменов. 

Исследования данной проблемы входят 
в сводный план НИР в сфере физической куль-
туры и спорта на 2001-2005 г.г. Государственно-
го комитета Украины по физической культуре и 
спорту по теме 1.2.12. «Теоретико-методичні 
основи оптимізації системи багаторічного удо-
сконалення у циклічних видах спорту». 

Формулирование целей работы.  
Задача исследований: исследовать ос-

новные различия в структуре движений и в воз-
действии на функциональные системы организма 
лыжников одноименных лыжных ходов класси-
ческого и конькового стилей передвижения.  

Результаты исследований. 
Исследований был посвящен определе-

нию различия в структуре и динамике движений 
классического и конькового стиля передвижения 
на лыжах, для чего использовались данные спе-
циальной литературы, педагогических наблюде-
ний, анализ кинограмм и видео съёмок. Кроме 
этого выявились различия в воздействии на ор-
ганизм лыжников нагрузок, получаемых вслед-
ствие соревнований на дистанциях одной и той 
же продолжительности, но с использованием 
различных стилей передвижения.  

Представлены материалы исследований 
отражающие различия в структуре и динамике 
движений одноименных лыжных ходов класси-
ческого и конькового стиля. Раскрыто воздейст-
вие физических нагрузок на  функциональные 
системы организма лыжников-гонщиков вслед-
ствие использования классического и конькового 
стиля передвижения на лыжах. 

Анализ результатов проведенных изме-
рений кинематических показателей одноимён-
ных лыжных ходов (одновременного одношаж-
ного классического и конькового стиля)  пред-
ставлен на рис.1 и в табл.1. 

Проведенный корреляционный анализ 
параметров техники передвижения на лыжах 
одновременным одношажным классическим (r1)  
и коньковым ходом (r2) показал тесную зависи-
мость: в классическом ходе между временем от-
талкивания и продолжительностью цикла 
(r1=0,74); продолжительностью цикла и време-
нем свободного скольжения (r1=0,67); продолжи-
тельностью и длиной цикла (r1=0,61); в конько-
вом ходе между продолжительностью и длиной 
цикла (r2=0,73), а также показателями времени 
отталкивания (r2=0,88) и временем свободного 
скольжения (r2=0,72) 

Выявлена отрицательная корреляцион-
ная зависимость: в классическом ходе между 
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скоростью и длиной цикла (r1=-0,76); продолжи-
тельностью и темпом циклов (r1=-0,87); темпом 
циклов и временем отталкивания (r1=-0,71); дли-
ной и темпом циклов (r1=-0,66); скоростью и 
временем свободного скольжения (r1=-0,52); в 
коньковом ходе между темпом циклов и показа-
телями – продолжительностью циклов (r2=-0,80); 
временем отталкивания (r2=-0,82). 

Таким образом, кинематические па-
раметры одновременного одношажного класси-
ческого и конькового хода передвижения на лы-
жах имеют значительные отличия во всех кине-
матических и динамических показателях (р<0,01-
0,05). 

Результаты кинематических измерений 
одновременного двухшажного классического и 
конькового хода передвижения на лыжах у ква-
лифицированных лыжников-гонщиков представ-
лены на рис.2 и в табл.2. 

Проведенный корреляционный анализ 
параметров техники передвижения на лыжах 
одновременным двухшажным классическим (r1) 
и коньковым ходом (r2) показал тесную корреля-
ционную зависимость в свободном стиле между 
продолжительностью цикла и временем отталки-
вания (r2=0,89). 

Отрицательная корреляционная зависи-
мость выявлена в классическом ходе между тем-

пом и продолжительностью цикла (r1=-0,81); 
скоростью и длиной цикла (r1=-0,80); в конько-
вом ходе между продолжительностью и темпом 
циклов (r2=-0,87); темпом циклов и временем 
отталкивания (r2=-0,74); скоростью и длиной 
цикла (r2=-0,79). Корреляционной зависимости 
между временем и остальными показателями не 
выявлено. 

Таким образом, как показали исследова-
ния кинематических параметров одновременного 
двухшажного классического и конькового лыж-
ного хода, существуют значительные отличия во 
всех показателях (р<0,01-0,05), за исключением 
длины цикла. 

Исследования касающиеся определения 
различий в воздействии на организм лыжников-
гонщиков нагрузок, получаемых вследствие со-
ревнований с использованием различных стилей 
передвижения, выявили достоверные изменения 
в концентрации молочной кислоты, мочевины в 
крови и данных ЧСС ПАНО после гонки класси-
ческим стилем (р<0,05). Так же, в результате со-
ревнований классическим стилем произошли 
значительные изменения в показателе аэробной 
производительности сердечной мышцы (АМЕ) 
на 4,4% (p<0,05), в то время как в анаэробной 
компоненте (АНАМЕ) и показателях отражаю-
щих состояние дыхательной системы (МПК, 
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Рис. 1 Зависимость скорости передвижения на лыжах от кинематических параметров техники 

одновременным одношажным ходом. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика кинематических параметров техники одновременного одно-
шажного классического и конькового хода квалифицированных лыжников гонщиков (n=10). 

Классический  
стиль 

Коньковый  
стиль 

Оценка  
достовер. 

 
Показатели цикла хода 

Х1+m1 σ 1 Х2+m2 σ 2 t P 
Длина, м 8,20+0,17 0,54 13,40+0,36 1,15 12,96 <0,01 
Продолжительность, с 1,18+0,02 0,05 1,87+0,02 0,07 25,63 <0,05 
Средняя скорость, м/c 8,00+0,09 0,28 12,40+0,14 0,46 26,01 <0,01 
Темп циклов в минуту 51,95+0,73 2,21 31,95+0,34 1,07 25,71 <0,05 
t – свобод. скольжения, с 0,37+0,01 0,03 0,44+0,01 0,04 4,17 <0,05 
t – отталкивания, с 0,80+0,01 0,03 1,46+0,03 0,08 23,29 <0,05 
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ПАНО от МПК), достоверных различий не отме-
чено (p>0,05). 

  Исследования воздействия соревнова-
тельной нагрузки с использованием конькового 
стиля передвижения на организм лыжников-
гонщиков показали, что более угнетенной оказа-
лась АНАМЕ (5,1%) и в меньшей мере ОМЕ 
(2,38%) и АМЕ (1,28%) (p<0,05). Показатели 
МПК и ПАНО от МПК, а так же ЧСС ПАНО 
достоверных различий не имели (р>0,05). Дан-
ные биохимического анализа показали значи-
тельное увеличение концентрации молочной ки-
слоты и мочевины в крови у спортсменов после 
гонки коньковым стилем (р<0,05). 

Результатами исследований определено, 
что частота сердечных сокращений у спортсме-
нов преодолевающих равнинные участки дис-
танции коньковым стилем выше, чем классиче-
ским на 7 уд·мин-1, на подъёмах на 4 уд·мин-1 
(р<0,05) и на спусках на 2 уд·мин-1 (р>0,05). 

Выводы: 
1. Проведенные исследования кинематических 

параметров техники одноимённых лыжных 
ходов различных стилей передвижения убе-
ждают в том, что в технике классического и 
конькового стиля имеются значительные от-

личия в скорости передвижения (1,7 – 4,4 
м·с-1), длине цикла (0,5 – 5,2 м), темпе цик-
лов в минуту (12,6 – 21,1 кол.раз), времени 
отталкивания (0,3 – 0,7 с) и времени свобод-
ного скольжения (0,1 – 0,2 с) (р<0,01-0,05). 

2. Корреляционный и детерминационный ана-
лиз прохождения дистанции различными 
стилями передвижения на лыжах показал 
тесную взаимосвязь между показателями 
скорости и временем преодоления дистан-
ции (r=-0,80), коэффициент детерминации 
(d=64%); скорости и ЧСС на равнинных 
участках трассы (r=-0,74; d=55%) в класси-
ческом стиле; в коньковом стиле тесная 
взаимосвязь была достигнута лишь между 
скоростью и временем преодоления дистан-
ции (r=-0,79), коэффициент детерминации 
(d=62%). 

3. Соревновательная нагрузка с использовани-
ем различных стилей передвижения на лы-
жах не в одинаковой степени воздействует 
на функциональные системы квалифициро-
ванных лыжников-гонщиков.  

В результате соревнования классическим 
стилем угнетаются показатели АМЕ на 4,4% 
(р<0,05), АНАМЕ на 2,8% (р>0,05), ЧСС ПАНО 
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Рис. 1 Зависимость скорости передвижения на лыжах от кинематических параметров техники 

одновременным одношажным ходом. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика кинематических параметров техники одновременного одно-
шажного классического и конькового хода квалифицированных лыжников гонщиков (n=10). 

Классический  
стиль 

Коньковый  
стиль 

Оценка  
достовер. 

 
Показатели цикла хода 

Х1+m1 σ 1 Х2+m2 σ 2 t P 
Длина, м 8,20+0,17 0,54 13,40+0,36 1,15 12,96 <0,01 
Продолжительность, с 1,18+0,02 0,05 1,87+0,02 0,07 25,63 <0,05 
Средняя скорость, м/c 8,00+0,09 0,28 12,40+0,14 0,46 26,01 <0,01 
Темп циклов в минуту 51,95+0,73 2,21 31,95+0,34 1,07 25,71 <0,05 
t – свобод. скольжения, с 0,37+0,01 0,03 0,44+0,01 0,04 4,17 <0,05 
t – отталкивания, с 0,80+0,01 0,03 1,46+0,03 0,08 23,29 <0,05 
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на 6,4% (р<0,05), МПК на 5,4% (р>005) и W 
ПАНО от МПК на 4,2% (р<0,05). 

При коньковом стиле снижаются показа-
тели АМЕ на 1,3% (р>0,05), АНАМЕ на 5,1% 
(р<0,05), ЧСС ПАНО на 1,1% (р>0,05), МПК на 
3,5% (р<0,05), W ПАНО от МПК на 3,0% 
(р<0,05).  

Анализ воздействия соревновательных 
нагрузок с использованием различных стилей 
передвижения на функциональные системы ор-
ганизма квалифицированных лыжников-
гонщиков показывает, что гонка классическим 
стилем происходит в большей степени в аэроб-
ном режиме энергообеспечения мышечной дея-
тельности. Соревнования коньковым стилем 
больше угнетают анаэробную производитель-
ность сердечно-сосудистой системы (p<0,05), что 
требует большего проявления скоростно-
силового потенциала во время гонки и носит 
смешанный анаэробно-аэробный характер. 

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем различных стилей передвижений. 
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ГИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ 
ТРЕНИРОВКИ СТАТИЧЕСКОЙ СИЛЫ, С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНОЙ 
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Аннотация. Крушевски Марек, Эльяш Ежи. Оценка эф-
фективности тренировок, проводимых изометрическим мето-
дом с использованием штанги и специального тренажера для 
тренировки статической силы, с точки зрения развития мы-
шечной силы. В работе проведено сравнение результатов, к 

которым приводят изометрические упражнения, выполняе-
мые в условиях стандартного спортивного зала (с ис-
пользованием штанги) и в условиях специальной установки 
для тренировок (тренажера для пилотов). Оценивались изме-
нения максимальной силы, моментов мышечных сил в стати-
ке, а также высоты прыжка. Исследования проводились в 
двух группах (n = 30) студентов Академии физического вос-
питания (AФВ) в Варшаве, не занимавшихся ранее силовыми 
видами спорта. После тренировок в течение 4 недель, прово-
димых изометрическим методом, в обеих группах отмечено 
существенное возрастание величин максимальной силы, 
моментов мышечных сил, а таже высоты прыжка (прыжок в 
высоту с места – SJ – Sargent Jump). Статистический анализ 
(t- Стьюдента p<0,05) показал, что увеличение максимальной 
силы у тренирующихся на тренажере было более существен-
ным, чем у тренирующихся в спортивном зале. Подобные 
результаты были получены при сравнении приростов момен-
тов мышечных сил, за исключением момента силы мышц, 
выпрямляющих предплечье. 
Ключевые слова: изометрические тренировки, тренажеры, 
спортивные достижения, мышечная сила. 
Анотація. Крушевскі Марек, Ельяш Єжи. Оцінка ефектив-
ності тренувань, які провадяться ізометричним методом із 
використанням штанги і спеціального тренажера для трену-
вання статичної сили, з точки зору розвитку м’язової сили. У 
праці проведено порівняння результатів, до яких приводять 
ізометричні вправи, котрі виконуються в умовах стандартно-
го спортивного залу (з використанням штанги) і в умовах 
використання спеціальної установки для тренувань (тренажер 
для пілотів). Оцінювалися зміни максимальної сили, моменти 
м’язових сил у статиці, а також висота стрибка. Дослідження 
провадилися в двох групах (n = 30) студентів Академії фізич-
ного виховання (AФВ) в Варшаві, які не займалися раніше 
силовими видами спорту. Після тренувань на протязі 4 не-
діль, в якій використано ізометричний метод, в двох групах 
відмічено істотний зріст максимальної сили, моментів 
м’язових сил, а також висоти стрибка (стрибок вверх з місця 
– SJ – Sargent Jump). Статистичний аналіз (t- Ст’юдента 
p<0,05) показав, що підвищення максимальної сили у тих, що 
тренувалися на тренажері було більш істотним, ніж у тих, що 
тренувалися в спортивному залі. Подібні результати були 
одержані при порівнянні зростів моментів м’язових сил, за 
виключенням моменту сили м’язів, що випростовують пе-
редпліччя. 
Ключові слова: ізометричні тренування, тренажери, спортив-
ні досягнення, м’язова сила. 
Annotation. Krushevski Marek, El'yash Ezhi. From the point of 
view of development of muscular force, the estimation efficiency 
of the trainings spend by an isometric method using special simu-
lator for training of static force. In work comparison of results 
with use of exercises in conditions of a standard sports hall (with 
use of a bar) and in conditions of special installation for trainings 
(a simulator for pilots) is lead. Changes of the maximal force, the 
moments of muscular forces in a statics, heights of a jump were 
estimated. Researches were carried out in two groups (n = 30) 
students of Academy of physical training (AФВ) in Warsaw, not 
engaging earlier by power kinds of sports. After trainings within 4 
weeks in both groups essential increase of sizes of the maximal 
force, the moments of muscular forces, heights of a jump (a high 
jump from a place - SJ - Sargent Jump) is marked. The statistical 
analysis has shown that the increase in the maximal force at train-
ing on a simulator was more essential than at training in a sports 
hall. Similar results have been received at comparison increase 
the moments of muscular forces, except for the moment of force 
of the muscles straightening a forearm. 
Key words: isometric trainings, simulators, achievements in sport, 
muscular force. 
 

ВВЕДЕНИЕ.  
В настоящее время существуют различ-

ные тренировочные устройства и тренажеры, при 
помощи которых можно легко и безопасно раз-
вивать мышечную силу без использования уп-
ражнений, выполняемых традиционным спосо-
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бом [16]. Использование тренажеров дает воз-
можность сообщать спортсмену информацию о 
выбранных параметрах движения (например, 
величины силы, скорости, работы, выносливо-
сти, длительности последующих фаз упражне-
ния, объема движения) во время выполнения 
упражнений, что помогает контролировать вы-
полнение двигательных упражнений непосредст-
венно в процессе их выполнения. По убеждению 
многих теоретиков и практиков спорта, это сви-
детельствует о преимуществе тренировок, про-
водимых с использованием тренажеров, по срав-
нению с тренировками, которые проводятся тра-
диционным способом (с использованием тради-
ционных форм, средств и приборов – например, 
штанги). Так как мнения расходятся, возникает 
проблема, которую можно разрешить, только 
сравнивая результаты выполнения упражнений в 
обеих формах. В современных знаниях о мы-
шечной силе выделяется несколько методов ее 
формирования. Они отличаются по характеру 
выполнения упражнений, видом работы мышцы 
и имеют различные тренировочные принципы. 
Одним из видов мышечной активности является 
изометрическая работа, т.е. работа, при которой 
мышца подвергается воздействию внешней силы 
и при этом не меняет своей длины. В данной ра-
боте сделана попытка подробнее представить 
этот метод упражнений и показать существен-
ную разницу между группами, которые выпол-
няли упражнения на специальной установке 
(тренажере) и традиционным способом со штан-
гой в спортивном зале. 

История исследований изометриче-
ской тренировки. Мышечная сила, или точнее – 
силовая способность человека, - это способность 
к преодолению внешнего сопротивления или 
противопоставление ему, реализованная ценой 
мышечных усилий [21]. Одним из способов раз-
вития мышечной силы является тренировка по 
изометрическому методу. Этот метод основыва-
ется на максимальном напряжении мышц без 
изменения их длины, а также без выполнения 
движений в суставах: в сущности, каждый раз 
необходимо использовать сопротивление опре-
деленной величины, вызывающее максимальное 
напряжение в мышцах, которое в некоторых уп-
ражнениях должно длиться несколько секунд. 
Увеличение мышечной силы в результате ис-
пользовании этого метода, объясняют использо-
ванием мышцей большего числа двигательных 
единиц, а также увеличению их напряжения во 
время выполнения упражнения. Использование 
этого метода развития мышечной силы является 
типичным примером того, как практика опере-
жает теорию. Прежде чем серьезно занялись ис-
следованиями влияния применения этого метода 
на развитие силы и фигуры человека и разрабо-
тали правила его применения, он уже давно при-
менялся практиками и был рекомендован в ме-

дицинской терапии (реабилитация после дли-
тельной неподвижности). Он был описан и на-
зван «безнагрузочным» методом развития силы 
уже в начале XX века  

А.Н Анохиным и Ю. Прошком [20], ко-
торые определяли его как одновременное и со-
гласованное напряжение мышц-антагонистов без 
использования внешней нагрузки. 

Однако отцом этого метода признан не-
мецкий атлет – силач Макс Сик [11]. Он создал 
так называемый бесснарядный (или бесприбор-
ный) метод силовых упражнений, который испы-
тал на себе с удивительно хорошим результатом 
и благодаря этому, стал родоначальником изо-
метрии. В шестидесятые годы безнагрузочным 
методом развития силы занимался А.В. Ковалик 
[21], который утверждал, что у профессиональ-
ных спортсменов могут возникать очень сильные 
мышечные напряжения, которые дают результа-
ты ничем не хуже, чем тренировка с использова-
нием традиционных нагрузок. Он доказал также, 
что легче создать напряжение мышц верхних 
конечностей чем нижних, а также слабых из па-
ры мышц-антагонистов. Несмотря на существо-
вание множества разногласий по поводу его 
применения, обусловленных различными причи-
нами (принятие ошибочных исследовательских 
принципов, неоднородный материал для иссле-
дований, возражения некоторых врачей и т.д.), 
этот метод, несомненно, достоин рекомендации. 
Существует множество гипотез, касающихся 
наиболее результативных величин используемых 
нагрузок, количества моментов напряжения, 
продолжительности, а также частоты проведения 
изометрических тренировок. Нередко они крайне 
противоречивы. Мюллер и Хеттингер (Muller и 
Hettinger) [7] утверждают, что оптимальным раз-
дражителем для развития силы является изомет-
рическое сокращение мышцы при нагрузке, со-
ставляющей 2/3 максимальной силы и длящейся 
от 2 до 5 сек., один раз в день 5 раз в неделю. 
Зато Петерсен (Petersen) [21] не наблюдал разви-
тие силы при использовании ежедневных одно-
разовых сокращений максимальной активности, 
однако наблюдал тенденцию быстрого увеличе-
ния силы при 10 максимальных сокращениях в 
день. Даркус и Сальтер (Darcus и Salter) [21] эф-
фективным раздражителем для развития силы 
считали 30 максимальных изометрических со-
кращений. Более полное освещение проблемы 
дают работы Иванова [21]. Исследуя динамику 
силы напряжения и длительности его воздейст-
вия, он подтвердил наибольшие приросты у тех 
исследуемых, которые выполняли упражнения с 
нагрузкой, составляющей 80-100% от макси-
мальной и длящейся 6 секунд. Далее, после вы-
бора наиболее целесообразного напряжения, ав-
тор изучал развитие силы в зависимости от ко-
личества повторения упражнений. Самые высо-
кие приросты были отмечены у лиц, которые 
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повторяли упражнения 4-6 раз, удерживая при 
этом мышцы в напряжении 6-8 секунд. Меньшее 
число повторений, особенно при краткой дли-
тельности напряжения, давало меньшие прирос-
ты силы. 

Практические рекомендации, касаю-
щиеся изометрической тренировки 

Данные практиков, полученные во время 
наблюдения за спортивными тренировками, со-
ответствуют результатам Иванова [21]. В про-
цессе обсуждения основ и принципов изометри-
ческой тренировки, были установлены следую-
щие правила проведения занятий:  

1. Длительность сокращения не должна 
превышать 5-6 секунд. 

2. Каждое упражнение следует повторять 
2-3 раза, отдых между ними должен 
продолжаться около 5 секунд. 

3. Для каждого упражнения следует ис-
пользовать разные углы расположения 
отдельных частей тела по отношению к 
туловищу (например: угол 450, 900, 
1350), что дает примерно 6 повторений 
каждого упражнения. 

4. Упражняться следует каждый день (в 
случаях, когда изометрические упраж-
нения составляют только часть трени-
ровки). 

5. Величина напряжения мышц должна 
быть приближена к максимальной. 

6. Число упражнений зависит от общей 
подготовки спортсмена и цели трени-
ровки. 

7. Форма упражнений должна быть при-
ближена к технике, используемой кон-
курентами.  

8. Перерывы между отдельными (двойны-
ми или тройными) упражнениями долж-
ны колебаться в пределах от 30 до 180 
секунд. Их длительность зависит от объ-
ема мышц, вовлеченных в упражнения, 
т.е. чем крупнее мышцы, тем длиннее 
перерыв [16]. 
В 3 пункте упоминалось о необходимо-

сти выполнять упражнения, располагая части 
тела под различным углом. В этом случае следу-
ет обратить внимание на определенную особен-
ность изометрии. Используя этот метод, следует 
иметь в виду, что наибольшие величины прирос-
та силы регистрируются в области до 20 граду-
сов от принятого углового расположения. Точнее 
говоря, при использовании этого метода сила 
развивается в конкретном „пункте движения”, и 
ее прирост не должен происходить в других мес-
тах прикрепления мышцы. Поэтому изометрия 
может быть великолепным методом, служащим 
для усиления так называемых „слабых звеньев” в 
кинематической цепи. Этот метод используется 
для тренировки силы с целью преодоления так 
называемых „мертвых пунктов движения”, воз-

никающих в результате неблагоприятного рас-
положения костных сегментов по отношению 
друг к другу во время реализации двигательного 
задания. Он также может применяться как про-
тивоядие от возникающих у некоторых спорт-
сменов мышечных аномалий или отсутствия ко-
ординации, связанных с неумением выключать 
мышцы-антогонисты в соответствующие момен-
ты выполнения двигательного задания. 

Этот метод, благодаря такому активному 
и эффективному влиянию на мышцы, может 
обеспечить великолепную точность движения. 
Конечно, точность может быть нарушена в слу-
чае нарушения методических предписаний, осо-
бенно в отношении работы крупных мышц. Сто-
ронники изометрической тренировки находят в 
этом методе такие положительные стороны как: 

- Возможность направленного воздейст-
вия на отдельные мышцы и группы 
мышц, вызывая более точное напряже-
ние данной мышцы. 

- Возможность определения точных угло-
вых положений, в которых создается 
максимальное напряжение, облегчающее 
точную подачу раздражителей. 

- Увеличение способности концентриро-
вать усилия. 

- Быстрый прирост мышечной силы. 
- Тренировки, проводимые по этому ме-

тоду, занимают значительно меньше 
времени. 

- Тренировки возможны в любых услови-
ях при использовании простых приспо-
соблений (приборов, спортивных снаря-
дов). 
Однако следует помнить, что изометри-

ческие упражнения выполняются в специфиче-
ских физиологических условиях. Усилия совер-
шаются при напряжении мышц, обеспечиваю-
щих выдох, и при замкнутой голосовой щели. 
Это приводит к повышению давления внутри 
грудной клетки и последующего сдавливания 
вен главных, что затрудняет поступление крови 
вначале в правый желудочек сердца, а затем и в 
левый. Это может привести к сокращению раз-
меров сердца при напряжении грудной клетки – 
явление Вальсальви (Valsalvy) [8, 15]. Затруд-
ненное легочное кровообращение уменьшает 
скорость потока крови и снижает насыщение 
крови кислородом, что может привести к вре-
менному недостатку кислорода в мозге и потери 
сознания. В этой ситуации потребление и транс-
порт кислорода временно прерываются, но при 
правильной системе тренировок организм адап-
тируется к таким условиям. Поэтому весьма не-
обходимы перерывы на отдых, которые нивели-
руют такое состояние, и если ими пользоваться 
соответствующим образом, то тренировки не 
приводят ни к каким патологическим изменени-
ям в организме. Подтверждением этого могут 
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служить результаты исследований Й.Карповича 
[21], который обследовал 3172 спортсмена, за-
нимающихся подниманием тяжестей и исполь-
зующих этот метод, и не нашел ни одного случая 
болезни сердца. Возражения врачей против этого 
метода выглядят преувеличенными, как и в слу-
чае так называемого сердца бегуна, велосипеди-
ста и т.д. В случае частого применения изомет-
рии, конечно, следует рекомендовать дополни-
тельные упражнения, особенно с элементами 
аэробики. Исследования изометрического метода 
можно представить в виде схем, которыми поль-
зуются в случае описания других методов, при-
меняемых в различных видах силового спорта. 

Пример изометрического метода 
(для одного углового положения) 

 
Максимальное напряжение 
 3 s – 6 s x 2-3 

 
С точки зрения постоянных элементов, 

характеризующих методы развития мышечной 
силы, изометрию можно представить следую-
щим образом: 

1. Величина нагрузки (напряжения) - мак-
симальное напряжение 

2. Количество серий (напряжений) - 2-3 с 
при одном угловом положении (при трех 
3-9) 

3. Количество поднятий (длительность на-
пряжения) - 3-6 с для одного напряже-
ния 

4. Время отдыха - равно длительности на-
пряжения, а между сериями длитель-
ность 30 с – 180 с 

5. Темп - отсутствие, поддержание напря-
жения в статике 
Во время изометрических тренировок 

следует соблюдать правило постепенного повы-
шения нагрузки. Начинать следует с 2-3 секунд-
ных напряжений, выполняемых вначале не очень 
интенсивно, а затем постепенно увеличивать 
длительность упражнений и величину напряже-
ния. Во время выполнения упражнений следует в 
меру возможности свободно отдыхать. При по-
явлении боли в мышцах надо уменьшить интен-
сивность упражнений или даже их прервать. Для 
тренировок по данному методу, кроме указанных 
способов, служат также современные трениро-
вочно-измерительные установки (тренажеры) 
[20]. Существенным отличием между простыми 
установками для тренировок и тренажерами яв-
ляется то, что первые создают определенные 
условия для выполнения упражнений, но не из-
меряют параметров, характеризующих движе-
ние. В то же время применение тренажеров по-
зволяет спортсмену получать информацию об 
интересующих его параметрах движения (на-
пример, о величинах силы, скорости, работы, 
мощности и т.д.) непосредственно во время вы-

полнения упражнения и по ходу тренировки кон-
тролировать выполнение двигательного задания. 

З.Тшаскома [16] определяет тренажер, 
как установку или комплекс установок, которые 
обеспечивают следующие возможности: созда-
ние строго определенных условий работы мышц, 
объективное измерение величин определенных 
параметров движения с целью создания обратной 
связи между тренажером и спортсменом, про-
граммирование двигательных заданий перед тре-
нировкой и текущая корректировка их выполне-
ния во время тренировки. 

 Цель исследований, вопросы, гипоте-
зы. Главной целью исследований было установ-
ление достоверности опытным путем эффектив-
ности тренировок, проводимых изометрическим 
методом в условиях спортивного зала (с исполь-
зованием штанги) и в условиях специальной ус-
тановки (тренажера), студентами АФВ, не зани-
мающихся профессионально силовыми видами 
спорта. 

Вопросы 
1. Произойдет ли существенное увеличе-

ние максимальной силы спортсменов в 
группе тренирующейся в условиях 
спортзала, по сравнению с группой тре-
нирующейся на специальной установке 
(тренажере)? 

2. Произойдет ли существенное увеличе-
ние величин выбранных моментов мы-
шечных сил в статике, у спортсменов в 
группе тренирующейся в условиях 
спортзала, по сравнению с группой тре-
нирующейся на специальной установке 
(тренажере)? 

3. Произойдет ли существенное увеличе-
ние высоты прыжка у спортсменов в 
группе тренирующейся в условиях 
спортзала, по сравнению с группой тре-
нирующейся на специальной установке 
(тренажере)?  
Гипотеза 

1. Изометрические тренировки, проводи-
мые в условиях спортзала, являются бо-
лее эффективными для: 

- прироста максимальной силы; 
- прироста моментов мышечных 

сил; 
- прироста высоты прыжка (SJ – 

Sargent Jump) по сравнению с 
изометрическими тренировка-
ми, проводимыми на специаль-
ной установке (тренажере) для 
тренинга статической силы 
нижних конечностей. 

Методы и экспериментальный мате-
рил 

Организация и ход исследований 
Исследования были запланированы с це-

лью поиска различий в двигательных потенциа-
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лах и компонентах тела между группой студен-
тов, тренирующихся по изометрическому методу 
в условиях спортзала, и группой студентов, тре-
нирующихся на специальном устройстве (трена-
жере). Исследуемые студенты дали соответст-
вующее обязательство в том, что они не будут 
принимать никаких других вспомогательных 
средств, как дозволенных, так и недозволенных, 
во все время проведения эксперимента. Диета их 
была унифицирована и содержала в своем соста-
ве не менее 2 г белка на килограмм массы тела. 
План тренировок был разработан тренерами; его 
основные положения и использование нагрузок 
во время тренировок изложены ниже. 

В обеих группах перед началом трени-
ровок было проведено тестирование по опреде-
лению силы в упражнениях силового троеборья: 
жим лежа, приседания со штангой и мёртвая тяга 
(группа А), и на специальной диагностической 
установке (тренажере) (группа Б). Кроме того, в 
обеих группах были измерены компоненты тела, 
моменты сил в статике, а также высота прыжка 
на измерительной платформе. После определе-
ния «исходных» параметров, группы приступили 
к тренировкам по изометрическому методу. По-
сле четырех недель тренировок, которые прово-
дились с 11.00 до 15.00 с частотой 5 раз в неде-
лю, в обеих группах – А (штанга) и Б (тренажер) 
– было проведено повторное тестирование по 
определению тех же самых параметров. 

Описание установки для изометриче-
ской тренировки и диагностики статической си-
лы нижних конечностей военных летчиков 

В конструкции установки использованы 
аутентичные конструкторские элементы кресла 
высокоманевренного самолета (сиденье, спинка, 
подушка для головы, комплект поясов для фик-
сации пилота) (рис. 1). Кресло (1) установлено на 
основании установки (2). Механизм в основании 
позволяет изменять угол фиксации кресла в двух 
положениях: стандартном (спинка опущена под 
углом 13о относительно вертикального положе-
ния) и с отклонением на 30о (спинка опущена 
под углом 43о относительно вертикали). К осно-
ванию установки прикреплен ножной рычаг (3), 
соответствующий таковому в самолете, снаб-
женный системой для измерения силы. Эта сис-
тема содержит два независимых тензометриче-
ских преобразователя силы с измерительным 
диапазоном от 0 до 4000 Н каждый. Расстояние 
между креслом и ножным рычагом регулируется 
в диапазоне 0 – 200 мм. К эластичному узлу ос-
нования прикреплена ручка, имитирующая рычаг 
управления. С левой стороны кресла находится 
подлокотник, соответствующий левому борту 
кабины самолета. Напротив кресла, на основании 
установки (2), расположен монитор (4), на кото-
ром высвечивается информация и рекомендации 
для того, кто тренируется. Вся система контро-
лируется специальной программой, заложенной 

в подключенном к установке компьютере (5). 
Потребитель также может вводить в программу 
новые виды работы или тренировок. Оптималь-
но, к компьютеру может быть подключен изме-
ритель артериального давления крови (измере-
ние beat-to-beat = такт в такт). Обследование (или 
тренировка) начинаются после того, как обсле-
дуемое лицо (или тот, кто тренируется) займет 
место, и его поза с соответствующим положени-
ем рук и подбором расстояния до ножного рыча-
га будет зафиксирована с помощью ремней.  

 

 
 

Рис. 1. Установка для изометрической трени-
ровки (объяснения в тексте) 

 
Задачей обследуемого лица (или того, 

кто тренируется) является нажимать стопой на 
неподвижный ножной рычаг. В зависимости от 
вида проводимых тестирований (или трениро-
вок) на экране монитора появляются рекоменда-
ции относительно способов оказания силы на 
рычаг. В ходе обследования можно также изме-
рять пульс и артериальное давление крови. Ре-
зультаты измерений регистрируются в базе дан-
ных компьютера. 

Варианты изометрического метода,  
применяемого в исследованиях на специ-
альной установке для диагностики статиче-
ской силы военных летчиков 

В спортивном зале “Dr MaKrus”, распо-
ложенном на территории АВФ в Варшаве, был 
проведен четырехнедельный цикл тренировок с 
частотой 5 раз в неделю в период суток с 11 до 
15 часов при температуре 19оС. Для тренировок 
использовалась установка для изометрических 
тренировок [3]. Сущность тренировок состояла в 
максимальном напряжении мышц без изменения 
их длины, а также без выполнения движений в 
суставах [11]. На занятиях тренирующиеся вы-
полняли два варианта тренировочных заданий, 
которые чередовались (один день – вариант I, на 
следующий день – вариант II и т.д.). 

Вариант I 
После общей разминки тренирующиеся 

выполняли 3 серии по 3 максимальных напряже-
ния (повторение). Длительность каждого напря-
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жения составляла 8 сек., перерыв между отдель-
ными напряжениями также длился 8 сек., а пере-
рыв между сериями – 60 сек.  

Вариант II 
После разминки тренирующиеся выпол-

няли 3 максимальные напряжения (повторы). 
Длительность каждого напряжения составляла 8 
сек., а перерыв между отдельными напряжения-
ми длился 60 сек. Затем после 60-секундного 
отдыха тренирующиеся выполняли 3 серии по 4 
напряжения (повторения) с нагрузкой, состав-
ляющей 80% от максимальной силы, определен-
ной в начале тренировки. Длительность каждого 
напряжения составляла 15 сек., перерыв между 
отдельными напряжениями – 60 сек., перерыв 
между сериями – 180 сек.  

Описание упражнений для трениро-
вок, проводимых по изометрическому мето-
ду в спортзале (со штангой) 

На каждой тренировке тренирующиеся 
выполняли 3 упражнения. 

1. Удержание штанги в половине движения 
жима в позиции лежа (рис. 2, рис. 3). 

2. Удержание штанги в половине движения 
спуска для приседания (угол между бе-
дром и голенью около 120о) (рис. 4, рис. 
5). 

3. Удержание штанги в половине ее при-
поднятия (штанга удерживается на вы-
соте колен) (рис. 6, рис. 7). 

 
 

 
 

Рис.2. Выполняемые упражнения. 
 

 
 

Рис.3. Выполняемые упражнения. 

 
Рис.4. Выполняемые упражнения. 

 

  
Рис.5. Выполняемые упражнения. 

 

 
Рис.6. Выполняемые упражнения. 

 

  
Рис.7. Выполняемые упражнения. 

 
Варианты изометрического метода, 

используемого в исследованиях в спортзале 
(со штангой) 

На занятиях тренирующиеся выполняли 
два варианта тренировочных заданий, которые 
чередовались (один день – вариант I, на следую-
щий день – вариант II и т.д.). 

Вариант I 
После разминки тренирующиеся дости-

гали своих максимальных силовых возможнос-
тей в соответствии с тяжелоатлетическим мето-
дом. Затем они выполняли в каждом из упражне-
ний троеборья 3 серии по 3 повтора (напряже-
ния) на РМ (Результат Максимальный). Длите-
льность каждого напряжения составляла 8 сек., 



 111 

перерыв между отдельными напряжениями дли-
лся также 8 сек, а перерыв между сериями – 60 
сек. 

Вариант II 
После разминки тренирующиеся выпол-

няли в каждом из трех выше упомянутых упраж-
нений 3 серии по 4 повторения (напряжения) на 
80% РМ. Длительность каждого напряжения со-
ставляла 15 сек, перерыв между отдельными на-
пряжениями длился 60 сек, перерыв между се-
риями – 180 сек. 

Метод оценки максимальных силовых 
возможностей в условиях тренировки 

Максимальные силовые возможности 
обследуемых лиц оценивали с помощью тяжело-
атлетического метода, применяемого в спортзале 
“Dr MaКrus”, расположенном на территории 
АВФ в Варшаве. Обследуемых лиц подвергли 
тестированию по трем тестовым упражнениям: 

1. Приседание со штангой на плечах 
2. Жим штанги в позиции лежа 
3. Мёртвая тяга. 

Нагрузки в процессе тренировки в соот-
ветствии с методами, применяемыми в тяжелой 
атлетике, постепенно возрастают от 40% до 
100% РМ по отношению к действительно макси-
мальным возможностям [11, 12].  

В целом, этот метод, модифицирован-
ный для данного тестирования, можно выразить 
следующей схемой: 

 где: РM (CM) – Результат Максималь-
ный (рекорд в упражнении)  
 % результата максимального x число серий в упражнении  
 число подходов (повторений) 
 

32
32
%4540

−
−

− xCM ; 32
32

%5550
−

−
− xCM ; 

32
32

%6560
−

−
− xCM ; 31

32
%7570 −

−
− xCM ; 

21
31

%80
−

−
xCM ; 21

21
%90

−
−

xCM ; 

 
100 % PM x 3 
 1 
 

Метод оценки высоты прыжка в ла-
бораторных условиях 

Высоту прыжка оценивали на установке 
для измерения силы реакции на динамографиче-
ской платформе в Отделе Биомеханики Факуль-
тета Реабилитации АВФ в Варшаве. Установка 
эта имеет следующее оснащение: динамометри-
ческая платформа, преобразователь силы в на-
пряжение, преобразователь аналогового сигнала 
в цифровой А/C, компьютер, регистратор. Для 
калибровки измерительной траектории каждый 
из обследуемых лиц стоял неподвижно на дина-
мометрической платформе во весь рост, затем 
подпрыгивал вертикально вверх на максимально 

возможную высоту с удобной исходной позиции. 
Регистратор записывал динамику силы реакции. 
После измерения этой силы оценивали высоту 
прыжка – h (см). Измерение проводили дважды. 
В итоговом анализе использовали величины, 
средние из двух измерений. 

Статистический анализ 
Статистический анализ проводился с 

помощью коэффициента t-Стьюдента. Рассчита-
но стандартные отклонения и принято уровень 
достоверности p < 0.05. Определено достовер-
ность различий исследуемых средних величин, 
изменяющихся между группами. 

Материал исследования 
Исследования проводили в двух группах 

(n = 30) студентов Академии физического воспи-
тания (АФВ) в Варшаве. Лица, участвующие в 
исследовании, были разделены на группу А 
(спортзал n = 15) и Б (специальная установ-
ка/тренажер n = 15) так, чтобы изначально избе-
жать статистических различий. Одна группа тре-
нировалась на специальной установке (тренаже-
ре), другая – в спортзале. Ни один участник экс-
перимента не занимался ранее силовыми видами 
спорта. 

Результаты исследований и дискус-
сия. После четырехнедельной тренировки, про-
водимой изометрическим методом, отмечены 
достоверные изменения результатов, получен-
ных в условиях спортзала и специальной диагно-
стико - тренировочной установки. Были прове-
дены измерения прироста силы в ходе силового 
троеборья (приседание со штангой, жим лежа, 
мёртвая тяга) – группа А, а также силы давления 
нижних конечностей на тренажере для пилотов – 
группа Б. Приросты силы отмечены как в группе 
А (спортзал), так и в группе Б (тренажер), но в 
группе Б они были существенно больше, чем в 
группе А (рис. 1).  

Прирост составлял 368 Н (11,4%) в 
группе А и 941 Н (35,5%) в группе Б, следова-
тельно, в группе Б он был существенно больше 
(на 24,1%), чем в группе А {взаимодействие p < 
0,05}. Это может указывать на большую эффек-
тивность изометрической тренировки в развитии 
мышечной силы нижних конечностей в условиях 
работы на тренажере, по сравнению с развитием 
силы почти всех групп мышц, которые прини-
мают участие в работе в случае упражнений 
троеборья (в спортзале со штангой). Тоже иссле-
дованы отдельные упражнения троеборья (мёрт-
вая тяга, жим лежа и приседание со штангой на 
плечах). 

Статистический анализ (t-Стьюдента) 
показал, что приросты в обеих группах были су-
щественными. В группе А (спортзал) они состав-
ляли в среднем 378 Н (15,5%), в группе Б - 941 Н 
(35,5%), т.е. в группе Б (тренажер) они были зна-
чительно больше (на 20%), чем в группе А 
(взаимодействие р< 0.05). Полученные результа-
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ты (поднятие штанги) подтверждают закономер-
ности, описанные в случае троеборья хотя, по 
понятным причинам, величины полученных 
приростов сил в этом случае меньше (рис. 2). 
Также были изучены соотношения между полу-
ченными приростами сил в жиме лежа и сил дав-
ления на тренажере. 

Анализ данных (t- Стьюдента) показал, 
что приросты сил в обеих группах были значи-
тельными. В группе А (спортзал) они составили 
в среднем 51 Н (5,7%), а в группе Б (тренажер) – 
941 Н (35,5%). К тому же, в группе Б они были 
значительно больше (на 29,8%), чем в группе А 
(взаимодействие на уровне р < 0,05) (рис. 3). Это 

может быть объяснено меньшими возможностя-
ми развития мышечной силы в мышечных ок-
ружностях верхних конечностей по отношению к 
мышечным окружностям нижних конечностей. 
Подобные соотношения наблюдаются и при 
сравнении приростов сил при приседании со 
штангой и сил давления на тренажере. 

В обеих группах отмечены существен-
ные приросты силы. В группе А (спортзал) они 
составляли в среднем 121 Н (11,8%), в группе Б 
(тренажер) – 941 Н (35,5%). Взаимодействие ме-
жду группами было достоверно (рис. 4). Сравне-
ние величин сил в группах показало, что после 
четырехнедельной тренировки изометрическим 

Таблица 1.  
Характеристика групп, участвовавших в исследовании. 

 Возраст 
(годы) 

Масса 
(кг) 

Рост 
(cм) 

Группа A  
(спортзал) 

22,52 +/- 0,92 83,16 +/- 8,63 180,72 +/- 6,8 

Группа Б  
(тренажер) 

22 +/- 2,6 76,69 +/- 10,80 181,79 +/- 5,90 
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Рис. 1. Сравнение приростов сил, полученных в ходе силового троеборья (группа А – 

спортзал), с приростами силы давления на тренажере. 
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Рис. 2. Сравнение приростов силы, полученной во время поднятия штанги в группе А (спортзал), с 

приростами силы давления, полученной на тренажере в группе Б (средние величины). 
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методом большие приросты сил наблюдались в 
группе Б, тренировавшейся с помощью тренаже-
ра. В упражнении, выполняемом группой Б, во 
время всех тренировок были задействованы 
большие группы мышц, у которых возможность 
прироста была большей, чем у мышц, задейство-
ванных во время выполнения трех различных 
упражнений со штангой (группа А). Возможно, 
это было причиной более представительного 
прироста сил в группе Б. Более высокие прирос-
ты силы в группе Б (тренажер) можно также объ-
яснить большими возможностями стабилизации 
во время тренировки. Тренирующиеся на трена-
жере не должны были беспокоиться о стабилиза-
ции тела (ограниченной размерами кресла), а 
также о своей безопасности, а лица, тренирую-
щиеся в спортивном зале, работали не в таких 
комфортных условиях, и часть их мышечных сил 
должна была расходоваться на сохранение рав-
новесия. 

Были также измерены моменты мышеч-

ных сил (Mm) отдельных групп мышц – разгиба-
телей (выпрямляющих туловище, правый бед-
ренный сустав, правый локтевой сустав), кото-
рые были составляющими вычисленной суммы 
моментов мышечных сил. 

 Статистический анализ (t- Стьюдента) 
данных по изменению моментов мышечных сил 
показал, что прирост сил в группах был досто-
верным: в группе А (спортзал) – 161 Н (на 
11,5%), в группе Б (тренажер) – 115 Н (7,2%). В 
то же время не было отмечено достоверного 
взаимодействия между группами А и Б, что мо-
жет свидетельствовать о том, что условия, в ко-
торых проводятся изометрические упражнения 
(зал или тренажер), не влияют на результаты. 
Поэтому не имеет значения, проводить ли изо-
метрическую тренировку в условиях спортзала 
или в условиях специальной установки (трена-
жера). Сумма Mm в любом случае существенно 
увеличивается (рис. 5). 

Серьезные различия в группах и между 
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Рис. 3. Сравнение приростов сил, полученных в жиме штанги в группе А (спортзал), с приростами 

силы давления на тренажере в группе Б (средние величины). 
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Рис. 4. Сравнение приростов сил, полученных при приседании со штангой на плечах в 
группе А (спортзал), с приростами силы давления на тренажере средние величины). 
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группами наблюдались только в случае сравне-
ния Mm для мышц, выпрямляющих предплечье в 
локтевом суставе. 

Оценка (t- Стьюдента) сил Mm мышц, 
выпрямляющих предплечье в локтевом суставе, 
показала достоверные приросты сил в группах: 
22,87 Н (на 6,1%) в группе А (спортзал) и 2,94 Н 

(на 0,4%) в группе Б (тренажер). Более того, в 
группе А они были значительно больше (на 5,7 
Н), чем в группе Б (взаимодействие на уровне р < 
0,05) (рис. 6). Более высокие приросты сил Mm 
мышц, выпрямляющих предплечье в локтевом 
суставе, можно объяснить тем, что при выполне-
нии упражнения “жим штанги” задействованы, в 
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Рис. 5. Сравнение суммы моментов мышечных сил в группе А и группе Б 

(средние величины). 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

зал

тренажер

последо

Nm

p>0,05

взаимодействие  

 
Рис. 6. Сравнение моментов сил мышц, выпрямляющих предплечье, в группе А (спортзал) и группе 

Б (тренажер) – средние величины. 
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Рис. 7. Изменение высоты прыжка (SJ) – средние величины. 
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основном, мышцы выпрямляющие предплечье, 
что значительно влияет на развитие в них силы. 
В упражнениях на тренажере эти мышцы рабо-
тают не так активно, поэтому приросты их силы 
должны быть меньше. Способность к прыжкам в 
данном исследовании оценивали, измеряя высоту 
прыжка (SJ) (рис. 7).   

Статистический анализ (t- Стьюдента) 
динамики высоты прыжка показал, что измене-
ния в обеих группах были существенными: в 
группе А (спортзал) – на 1,47 см (1.1%), в группе 
Б (тренажер) – на 3,67 см (6,46%). В то же время 
не наблюдалось достоверного взаимодействия 
между группами А и Б (хоть разница и составля-
ла 2,2 см), что может свидетельствовать о том, 
что условия, при которых выполняются изомет-
рические упражнения (зал или тренажер), не 
влияют на результаты. Поэтому не имеет значе-
ния, проводить изометрическую тренировку в 
условиях спортзала или в условиях специальной 
установки (тренажер). Высота прыжка в любом 
случае существенно увеличивается. 

Проверка достоверности гипотезы 
Полученные результаты исследования 

демонстрируют неправомочность представлен-
ной в данной работе гипотезы. В нашем экспе-
рименте более высокие приросты максимальной 
силы отмечены в случае изометрической трени-
ровки с применением тренажера. Достоверные 
приросты моментов мышечных сил и высоты 
прыжка (SJ) происходит независимо от условий 
проведения тренировки (спортзал или тренажер). 
Исключением являются Mm сил мышц, выпрям-
ляющих предплечье в локтевом суставе, где учи-
тывая специфику тренировочных упражнений, 
более высокие приросты получены в группе, 
тренирующейся традиционным способом. 

Выводы 
1. Проведение изометрических тренировок 

привело к существенному приросту мак-
симальных сил в обеих группах, но в 
группе Б (тренажер) прирост был более 
высоким, чем в группе А (спортзал - 
штанга). Это указывает на более высо-
кую эффективность изометрических 
тренировок с использованием тренаже-
ра, по сравнению с выполнением упраж-
нений со штангой в условиях спортзала. 

2. Проведение изометрических тренировок 
привело к существенному приросту ве-
личин суммы моментов мышечных сил в 
обеих группах, а в случае Mm мышц вы-
прямляющих предплечье, отмечен суще-
ственный прирост их силы в группе А 
(спортзал - штанга). Независимо от того, 
проводилась ли изометрическая трени-
ровка в спортзале или на тренажере, 
мышечная сила увеличивалась в тех 
мышцах, которые работали (в зале отра-
батывали жим лежа; в этом упражнении 

задействованы мышцы, отвечающие за 
выпрямление предплечья в локтевом 
суставе). 

3. Изменения параметра высоты прыжка 
были существенными в обеих группах, 
независимо от условий проведения изо-
метрических тренировок (спортзал или 
тренажер). 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫХ РЕГБИСТОВ В ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Мартиросян А.А. 

Регби-клуб «Легион» Харьков 
 

Аннотация. В статье представлены материалы исследования, 
связанного с оптимизацией скоростно-силовой подготовки 
квалифицированных регбистов в подготовительном периоде. 
Приведены апробированные и давшие положительный ре-
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Введение.  
Эффективному проведению тренирово-

чного процесса в подготовительном периоде в 
регби способствуют такие факторы, как качест-
венное планирование подготовки команды с уче-
том календаря соревнований, разработка рацио-
нальной структуры мезо- и микроциклов, опре-
деление форм организации отдельных трениро-
вочных занятий, подбор необходимых средств и 
методов. 

Скоростно-силовая подготовка, как сос-
тавная часть тренировочного процесса регбис-
тов, требует особого внимания, такт как от ее 
качества в большей мере зависит результатив-
ность двигательных действий спортсменов во 
время игры. В связи с этим разработка эффекти-
вной методики скоростно-силовой подготовки 
регбистов является важной актуальной пробле-
мой. 

Анализ специальной литературы по воп-
росу скоростно-силовой подготовки в регби, по-
казал недостаток информации о планировании 
нагрузок данной направленности в программе 
физической подготовки команды, распределения 
их по амплуа, а также особенностях сочетания 
различных средств и методов. 

Работа выполнена по  плану НИР Харь-
ковской государственной академии физической 
культуры. 

Формулирование целей работы.  

Цель исследования – оптимизация ско-
ростно-силовой подготовки квалифицированных 
регбистов в подготовительном периоде. 

Задачей исследования было составление 
плана скоростно-силовой подготовки регбистов в 
подготовительном периоде, подбор рациональ-
ных средств и методов развития скоростно-
силовых способностей, а также разработка эф-
фективной методики их использования, распре-
деление тренировочной нагрузки по игровым 
позициям спортсменов. 

Методика исследования. Исследование 
проводилось на базе харьковских регбийных 
клубов высшей лиги Чемпионата Украины 
«ХТЗ» и УИПА в подготовительном периоде 
2002 – 2003 гг. В эксперименте принимали уча-
стие две идентичные группы (экспериментальная 
и контрольная) по 20 человек. 

Для разносторонней оценки уровня раз-
вития скоростно-силовых способностей спорт-
сменов использовался блок специальных тестов 
[3,12,13]: бег на 10 метров с высокого старта; бег 
на 30 метров с высокого старта; бег на 20 метров 
с хода; челночный бег на 90 метров = 10-10-20-
20-30м; прыжок в длину с места; подъем штанги 
на грудь; бросок набивного мяча весом 4 кг от 
груди. 

Результаты исследования.  
Современное регби высокого уровня за-

ставляет ставить четкие акценты во всех направ-
лениях подготовки команды. Главной причиной 
этого является большой объем необходимых 
средств и методов в программе физической и 
технико-тактической подготовки, в то время как 
сроки для их реализации минимальны [4,8]. Этот 
факт в значительной мере усложняет планирова-
ние подготовки команд высокого уровня в годи-
чном цикле и повышает требования к ее органи-
зации. Данный дефицит времени заставляет пе-
ресмотреть соотношения структурных звеньев в 
программе подготовки этих команд для их опти-
мальной компоновки с целью проведения более 
продуктивной работы. В связи с этим была раз-
работана новая структура подготовительного 
периода (рис. 1) с уменьшенным втягивающим и 
контрольно-подготовительным мезоцикалами и 
увеличенным базовым развивающим специально 
подготовительным мезоциклом. Было предложе-
но рациональное сочетание средств общей и спе-
циальной физической подготовки, а также по-
следовательность преимущественного развития 
компонентов скоростно-силовых способностей 
по ходу всего периода в процентном соотноше-
нии. [9,11,14]. 

Для большей эффективности процесса 
развития скоростно-силовых способностей рег-
бистов был разработан комплексный метод 
[1,2,10], который заключался в сочетании 
средств силовой, скоростно-силовой и скорост-
ной направленности с целью развития соответст-
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вующих компонентов скоростно-силовых спосо-
бностей. В нем были учтены феномен «контрас-
тности» тренировочного воздействия различных 
средств, а также объем и интенсивность выпол-
няемой нагрузки относительно амплуа игроков 
[6,7].  

Для рационализации работы с отягоще-
ниями и прыжковой работы скоростно-силовой 
подготовки по амплуа игроков [5,11] было пред-
ложено проводить ее в 4 группах: 1 – игроки пе-
рвой линии нападения, 2 – игроки второй и тре-
тьей линии нападения, 3 – полузащитники, 4 – 
центровые, крайние трехчетвертные защитники и 
замыкающие защитники. Для проведения бего-
вой работы рекомендовалось делить игроков на 6 
следующих групп: 1 – столбы, 2 – игроки второй 
линии нападения, 3 – игроки третьей линии на-
падения и хукер, 4 – полузащитники схватки, 5 – 
блуждающие полузащитники и центровые трех-
четвертные защитники, 6 – защитники и крайние 
трехчетвертные защитники. 

В итоге, после проведения эксперимен-
тальной программы скоростно-силовой подгото-
вки, между исследуемыми группами путем вы-
числения t-критерия было установлено достове-
рное различие (P<0,05) по всем контрольным 
упражнениям (рис.2).  

Уровень скоростно-силовой подготов-
ленности спортсменов экспериментальной груп-
пы значительно превысил показатели контроль-
ной группы: в беге на 10 метров с высокого стар-
та – на 5,7%; в беге на 30 метров с высокого 
старта – на 3,3%; в беге на 20 метров с хода – на 
4,5%; в челночном беге на 90 метров – на 1,4%; в 
прыжке в длину с места – на 6,1%; в подъеме 
штанги на грудь – на 15,5%; в броске набивного 
мяча от груди – на 5,1%. Таким образом, средний 
прирост показателей по семи тестам в экспери-

ментальной группе превысил соответствующий 
показатель контрольной в 3,8 раза, что свиде-
тельствует об эффективности предложенной ме-
тодики. 

Выводы.  
В ходе исследований и эксперименталь-

ных проб мы пришли к ряду выводов, которые 
следует отнести к основным положениям: 
1. Физическая подготовка квалифицированных 
регбистов должна проводиться с преимущест-
венным развитием скоростно-силовых способно-
стей. 
2. Скоростно-силовая подготовка должна акцен-
тировано проводиться на всех этапах подготови-
тельного периода (а также по ходу всего годич-
ного цикла) и тесно (в комплексе) взаимодейст-
вовать с различными сторонами физической и 
технико-тактической подготовки квалифициро-
ванных регбистов. 

3. Для повышения эффективности тре-
нировочного процесса методика развития скоро-
стно-силовых способностей квалифицированных 
регбистов, должна быть основана на комплекс-
ном применении средств силовой, скоростно-
силовой и скоростной направленности с учетом 
соответствующих показателей специальной вы-
носливости. 

4. Эффективность комплексного подхода 
в развитии скоростно-силовых способностей 
квалифицированных регбистов зависит от соста-
ва, соотношения и последовательности примене-
ния педагогических факторов в подготовитель-
ном периоде. 
5. Содержание, объем и качественные показатели 
педагогических факторов, как составные компо-
ненты комплексной методики скоростно-силовой 
подготовки, должны конкретизироваться на ос-
новании учета количественных и временных по-

 
Рис. 1. План-график экспериментальной методики скоростно-силовой подготовки на подготови-

тельный период (к - контрольное тестирование) 
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казателей соревновательной деятельности регби-
стов по их амплуа. 
6. Применение разработанной программы скоро-
стно-силовой подготовки существенно повысило 
эффективность тренировочного процесса экспе-
риментальной группы (Р<0,05), что способство-
вало успешному выступлению ее спортсменов на 
соревнованиях. Это дает основания рекомендо-
вать данную методику для практического приме-
нения в учебно-тренировочном процессе отече-
ственных команд по регби. 

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем оптимизации скоростно-силовой подго-
товки квалифицированных регбистов в подгото-
вительном периоде. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИ-

ВОСТИ ЮНЫХ СКОРОХОДОВ 
Могилевский С.Г. 

Харьковская государственная академия  
физической культуры 

 
Аннотация. В данной статье приведены результаты экспери-
ментальных исследований, которые касаются определения 
оптимальной скорости прохождения отрезков дистанции при 
тренировке юных скороходов. 
Ключевые слова: скорость, прохождение отрезков. 
Анотація. Могилевський С.Г. Визначення раціональних шля-
хів розвитку спеціальної витривалості юних скороходів. В 
даній статті наведені результати експериментальних дослі-
джень, які стосуються визначення оптимальної швидкості 
проходження відрізків дистанції при тренуванні юних скоро-
ходів. 
Ключові слова: швидкість, проходження відрізків. 
Annotation. Mogilevskiy S.G. The definition of rational devel-
opment of young racewalkers hardy. In this article the experiment 
results of researches are given. They determine an optimal speed 
of distance passing pieces of training in young racewalkers. 
Key words: speed, passing pieces. 
 

Введение. 
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Рис. 2. Показатели t-критерия контрольной и экспериментальной групп 

по 7-ми тестам в начале и конце эксперимента 
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До сих пор в современной научно-
методической литературе имеется много различ-
ных мнений о скорости на отрезках при трени-
ровке бегунов на различные дистанции. Так, В.Н. 
Баранов [1] показывает, что скорость в беге на 
отрезках при тренировке бегунов на средние 
дистанции может превышать соревновательную 
до 25%; С.А. Вакуров [2] рекомендует иные 
цифры (3 – 6%, в отдельных случаях – 8 – 10% 
под планируемой соревновательной). Большая 
группа авторов [6, 7, 8, 9] рекомендует выдержи-
вать скорость на отрезках в диапазоне 4 – 15% 
превышения над планируемой соревновательной. 
Но это всё относится к тренировке бегунов, а для 
скороходов таких многочисленных и разноречи-
вых рекомендаций нет. Лишь в работах А.Л. 
Фруктова [11] мы находим конкретные рекомен-
дации по скорости прохождения тренировочных 
отрезков, но и эти рекомендации являются ре-
зультатом большого практического опыта трене-
ра по спортивной ходьбе. 

Работа выполнена в соответствии со 
сводным планом НИР Государственного комите-
та молодёжной политики, спорта и туризма Ук-
раины на 2001 – 2005 гг. по теме 1.2.12. “Теоре-
тико-методические основы оптимизации систе-
мы многолетнего совершенствования в цикличе-
ских видах спорта” (государственная регистра-
ция № 0101U006473). 

Формулирование целей работы. 
Цель работы – определить оптимальную 

скорость прохождения отрезков дистанции при 
тренировке юных скороходов. 

Результаты исследования. 
На основании интервьюирования, анкет-

ного опроса тренеров и скороходов, педагогиче-
ских наблюдений нами установлено, что все ско-
роходы, использующие в своей тренировочной 
деятельности спортивную ходьбу на отрезках, 
превышают планируемую соревновательную 
скорость. Указанные превышения у различных 
спортсменов колеблются от 2 до 20%. 

Анализ этих данных показал, что мнение 
тренеров и спортсменов можно разделить на 4 
группы по величине превышения скорости про-
хождения тренировочных отрезков в зависимо-
сти от планируемой соревновательной (табл. 1). 

Поскольку наиболее многочисленное 
число ответов приходится на II и III группы (26 и 
29), мы остановились на том, что решили в педа-
гогическом эксперименте проверить, что более 
существенно влияет на прирост спортивного ре-
зультата – превышение соревновательной скоро-
сти на 6 или на 12%. 

С этой целью после окончания подгото-
вительного периода, в конце марта 2005 г., были 
организованы две группы (экспериментальная и 
контрольная), программа тренировки которых по 
основным параметрам нагрузки на развитие бы-
строты, силы, выносливости, гибкости была од-

нозначна. Различие составляла только трениро-
вочная нагрузка в спортивной ходьбе на отрез-
ках. В экспериментальной группе превышение 
соревновательной скорости составляло 12%, в 
контрольной группе – 6%. За точку отсчёта ско-
рости были приняты планируемые результаты на 
дистанции 5 км, так как она является основной 
соревновательной дистанцией у юношей. 

Таблица 1 
Превышение в тренировке соревновательной 

скорости (в % от планируемой) 
Группы I II III IV 

Величина превыше-
ния, % 

2 – 
4 

4,5 – 
6 

8 – 
12 

15 – 
20 

Число ответивших 8 26 29 4 
 
Эксперимент проводился в течение 5 ме-

сяцев (04 – 08. 2005 г.) В каждой группе было 
включено по 7 скороходов. Длина отрезков была 
нами избрана равной 400, 1000 и 2000 м, как 
наиболее часто используемая в практике трени-
ровки по спортивной ходьбе (по данным И.А. 
Гайса [3], Р.К. Козьмина [5], В.В. Ухова [10], 
А.Л. Фруктова [12] и др.). 

Расчёт скорости производился следую-
щим образом: если планировался результат на 
дистанции 5 км, равный 25 мин, то превышение 
составляло для контрольной группы – 6% или 1 
мин 30 сек; для экспериментальной группы соот-
ветственно – 12% или 3 мин, что в пересчёте на 
время прохождения дистанции 5 км составляло 
для контрольной группы – 23 мин, 30 сек; для 
экспериментальной группы – 22 мин. Отсюда 
планировалось и время прохождения отрезков. 
Так, в первом случае при прохождении 400 м 
отрезков время планировалось по 1 мин 52,8 сек; 
во втором 1 мин 45,6 сек. Интервалы для отдыха 
в обеих группах были равными. 

Ниже приводим недельный цикл трени-
ровки в соревновательном периоде для групп: 

1-й день. Разминка (20 – 25 мин). Со-
вершенствование техники спортивной ходьбы. 
Работа преимущественно над развитием быстро-
ты и специальной выносливости: спортивная 
ходьба 5 x 400 м; 3 x 1000 м; 5 x 400 м: кон-
трольная группа 400 м проходит за 1 мин 53 сек, 
экспериментальная группа за 1мин 45 сек. В 
конце тренировки – кросс в медленном темпе 15 
мин. 

2-й день. Разминка (20 – 25 мин). Кон-
трольная ходьба на стадионе 3 x 3000 м с интер-
валом отдыха 10 мин, в конце кросс 30 мин в 
медленном темпе. Отрезки 3000 м скороходы 
контрольной группы проходили за 14 мин 30 сек, 
экспериментальной группы – за 14 мин 15 сек. 

3-й день. Разминка (20 – 25 мин). Со-
вершенствование общей выносливости. Спор-
тивная ходьба на местности – 2 – 2,5 часа. 

4-й день. Утром – зарядка, днём – отдых. 
5-й день. Разминка (20 – 25 мин). Разви-

тие специальной выносливости. Ходьба на ста-
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дионе 5 x 400 м, 3 x 2000 м, 5 x 400 м. В конце 
занятий – кросс в медленном темпе 15 мин. Ско-
роходы контрольной группы проходят отрезки 
400 м – 1 мин 50 сек, 1000 м – 4 мин 35 сек, экс-
периментальной группы соответственно 1 мин 44 
сек и 4 мин 25 сек. 

6-й день. Развитие общей выносливости: 
ходьба и бег в лесу – 2,5 часа. 

7-й день. Утром – зарядка 1 час, днём – 
отдых. 

В дальнейшем скорость прохождения 
отрезков постепенно увеличивали и через три 
недели довели до планируемой. Во время экспе-
римента группы выполнили большие по величи-
не объёма тренировочные нагрузки (табл. 2). 

Тренировочную нагрузку для спортсме-
нов обеих групп планировали идентичной, но 
экспериментальная группа выполнила несколько 
меньшую по величине объёма (на 11 км), что не 
является статистически значимым различием. 
Это объясняется тем, что спортсмены экспери-
ментальной группы, особенно имеющие III спор-
тивный разряд, не всегда выдерживали заплани-
рованные по величине объёма нагрузки с задан-
ной интенсивностью, что и привело к некоторо-
му снижению общей величины объёма. 

Контрольные тренировки, проводимые в 
процессе эксперимента, показали, что экспери-
ментальная группа превосходила контрольную 
группу в средней скорости прохождения трени-
ровочных отрезков (от 400 м до 3000 м), (табл. 
3). 

Как показали результаты контрольных 
тренировок, участники эксперимента значитель-
но улучшили свои результаты в основных кон-
трольных упражнениях – 10 x 400 м с интерва-
лом для отдыха в медленной ходьбе на 100 м (60 
сек); 3 x 1000 м с интервалом для отдыха в мед-
ленной ходьбе 3 мин; в ходьбе на отрезке 3000 м. 
Это улучшение более ярко выражено в экспери-
ментальной группе, где интенсивность трениро-

вочной нагрузки (скорость прохождения отрез-
ков) была выше, чем в контрольной группе на 
6%, а по отношению к планируемому результату 
на 12%. 

Заключительной частью эксперимента яв-
лялись соревнования на дистанции 5 и 10 км, 
между этими стартами испытуемым был дан 
трёхдневный интервал для отдыха. 

В первый день спортсмены делали толь-
ко обычную разминку и прошли отрезок 2000 м с 
заданной скоростью: участники контрольной 

Таблица 2 
Величина объёма тренировочной нагрузки, выполненная участниками третьего эксперимента 

Ходьба на отрезках, км Группы Общий объём 
нагрузки, км 

со скоростью ниже 
соревновательной 

с соревновательной 
скоростью 

со скоростью выше 
соревновательной 

К 638 ± 27,4 27 34,5 56,5 
Э 627 ± 17,5 27 29,5 50,5 

 
Таблица 3 

Изменение средних показателей контрольных тренировок у участников третьего эксперимента 
1-я контрольная тренировка 2-я контрольная тренировка  

 
Группы Спортивная хо-

дьба на 3 км 
Среднее время прохожде-
ния 10 х 400 м и     3 х 1000 

м 

Спортивная хо-
дьба на 3 км 

Среднее время прохожде-
ния 10 х 400 м и     3 х 1000 

м 
К 14. 21,7 1. 48,8 

4. 38,4 
13. 58,1 1. 42,7 

4. 35,0 
Э 14. 21,9 1. 48,7 

4. 36,9 
13. 39,4 1. 37,8 

4. 10,6 
 

Таблица 4 
Изменение спортивных результатов в ходьбе на 5 и 10 км за период третьего эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента 
5 км 10 км 5 км 10 км 5 км 10 км 5 км 10 км 
24.42 49.24 22.42 46.19 24.52 49.18 23.02 45.11 
24.40 48.59 23.17 46.19,5 24.17 50.53 22.46 46.37 
24.57 52.43 23.25 49.31 25.17 52.20 24.17 47.19 
26.31 53.14 24.43 51.13 26.12 53.18 22.02 47.19 
26.17 55.15 24.51 51.26 26.53 54.18 23.07 48.19 
27.31 55.12 25.17 51.39 27.37 55.10 24.12 49.07 
27.16 55.36 24.57 51.56 27.40 55.11 24.43 48.14 
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группы – на 6% выше показанной в соревнова-
ниях на 5 км, участники экспериментальной 
группы – на 12%. Во второй день участники 
полностью отдыхали; в третий день после раз-
минки прошли 3000 м со скоростью планируемо-
го на 10 км результата. Изменение спортивных 
результатов приводится в табл. 4. 

Различия в приросте результатов между 
обеими группами достоверны, при уровне зна-
чимости Р < 0,05. 

Результаты эксперимента показали пре-
имущество тренировочного процесса, применяе-
мого в экспериментальной группе, где скорость 
прохождения отрезков превышала соревнова-
тельную на 12%, что особенно сказалось на ре-
зультатах 10 км дистанции. 

Повышение скорости, планируемой на 
соревнованиях, на 12% позволяло, в основном, 
полностью выполнять планируемую трениро-
вочную нагрузку. 

При этом контрольные измерения пока-
зателей функциональной подготовленности у 
спортсменов обеих экспериментальных групп не 
выявили достоверно значимых различий (Р > 
0,05). 

Превышение планируемой соревнова-
тельной скорости на 12% отразилось не только 
на спортивных результатах, показанных на ос-
новных дистанциях, но и на других спортивных 
показателях. Так, результат в беге на 100 м воз-
рос в экспериментальной группе до 13,4 сек, 
против 13,8 сек в контрольной группе. Значи-
тельно улучшился результат в обеих группах в 
беге на дистанции 600 м (1.45,8 против 1.47,8). 
Улучшение результата в беге на 100 и 600 м го-
ворит, прежде всего, о том, что существует “пе-
ренос” тренированности в функционально схо-
жих видах деятельности [4, 12]. Этот процесс 
впервые наблюдался нами и при тренировке 
юных скороходов. 

Выводы. 
Таким образом, три педагогических экс-

перимента подтвердили нашу гипотезу о воз-
можности значительного повышения, по сравне-
нию с рекомендованной в научно-методической 
литературе и принятой в практике, величины 
объёма тренировочной нагрузки. При этом зна-
чительное повышение величины объёма нагруз-
ки вызывает положительные сдвиги как в общем 
физическом развитии юных скороходов, так и в 
показателях их функциональной подготовленно-
сти. Особенно это видно на изменении показате-
лей МПК и PWC170. Так, показатели PWC170 
повысились: в экспериментальной группе с 
1221,5 ± 11,39 до 1425,3 ± 15,8 кгм/мин, в кон-
трольной группе с 1215 ± 17,27 до 1411,4 ± 17,3 
кгм/мин, а МПК возросло: в экспериментальной 
группе с 3,14 ± 0,33 до 3,70 ± 0,2 л/мин, в кон-
трольной группе с 3,15 ± 0,38 до 3,60 ± 0,8 л/мин. 

Дальнейшие исследования предполагае-
тся провести в направлении изучения других 
проблем методики тренировки юных скорохо-
дов. 
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Аннотация. Существенным фактором учебного процесса 
является быстрая адаптация студентов начальных курсов к 
условиям обучения в академии. Определены ведущие знания, 
умения и навыки, которые должны быть усвоены студента-
ми. 
Ключевые слова: адаптация студентов, обучение, управление 
учебным процессом, организационные резервы. 
Анотація. Мудрик В.І. Організаційно-управлінські аспекти 
вдосконалювання навчально-виховного процесу студентів фа-
культету заочного навчання. Істотним фактором у навчально-
го процесу є швидка адаптація студентів початкових курсів 
до умов навчання в академії. Визначено провідні знання, 
уміння й навички, які повинні бути засвоєні студентами. 
Ключові слова: адаптація студентів, навчання, керування на-
вчальним процесом, організаційні резерви. 
Annotation. Mudrik V.I. Organizational administrative aspects of 
perfecting educational educational of the process of the students 
of faculty of study by correspondence. The essential factor in the 
educational process is the fast acclimatization of the students of 
initial courses to conditions of learning in academy. The leading 
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knowledge, skill and skills is defined, which one should be ac-
quired by the students. 
Keywords: acclimatization of the students, learning, management 
of the educational process, organizational redundancies. 

 
Введение.  
С вхождением Украины, ее системы обра-

зования, в Болонский процесс, ставятся совершен-
но новые цели и задачи подготовки специалистов 
высшей квалификации, в том числе и сферы фи-
зической культуры и спорта [1]. Для молодого 
человека студенческая жизнь - это период мно-
гообразного познания действительности в период 
учебной деятельности, которая не является един-
ственной, характеризующей жизненную направ-
ленность студента [3]. Главное требование для 
преподавателя - это знание предмета, высокий 
уровень эрудиции и владение педагогическим 
мастерством [1,2].  

Прежде чем учить студентов, их нужно 
изучить. Эта истина все более воплощается в  
практической деятельности многих высших 
учебных заведений. Высшее учебное заведе-
ние не только воспитательная, но и социальная 
система. На процесс формирования личности 
воздействуют не только учебно-воспитательная 
система вуза (учебные планы и программы, учеб-
но-методическая, научно-исследовательская, 
спортивная, воспитательная работа, педагоги-
ческая квалификация преподавателей, режим 
работы вуза), но и участие в общественной дея-
тельности академии. Хотя последнее положение в 
меньшей степени касается заочников. 

Работа выполнена по плану НИР Харь-
ковской государственной академии физической 
культуры. 

Формулирование целей работы.  
Чтобы учебно-воспитательный процесс в 

академии проходил на высоком уровне, необхо-
димо четкое управление и соподчинение всех 
звеньев академии (ректората, деканатов, ка-
федр, студентов), причем работа всех подразде-
лений должна быть наиболее рациональной и вы-
полняться с наименьшей затратой времени и 
большим эффектом. 

Методы исследования: анализ литера-
турных источников и документов, опрос (анкети-
рование, наблюдение), организационный анализ. 

 Результаты исследования. Какие фак-
торы влияют на успешную деятельность студен-
тов? 

1. Адаптация студентов к обучению в 
вузе. Для молодого человека студенческая жизнь -
 это период многообразного познания дей-
ствительности в период учебной деятельности, 
которая не является единственной, характери-
зующей жизненную направленность студента [3]. 

Успеваемость на первых двух курсах 
зависит в значительной степени от базы, полу-
ченной ранее, и на которой строиться даль-
нейшее обучение. 

Специальная адаптация студентов в вузе 
делится на: 

- профессиональную адаптацию, под ко-
торой понимается приспособление к характеру, 
содержанию, условиям и организации учебного 
процесса, выработка навыков самостоятельности в 
учебной и научной работе; 

- социально-психологическую адаптацию, 
т. е. приспособление индивида к группе, взаимоот-
ношения со студентами, также выработка собствен-
ного стиля поведения; 

 - адаптация формальная, касающаяся 
познавательно-информационного приспособле-
ния студента к новому окружению, к структуре 
высшей школы, к содержанию обучения в ней и 
требованиям к выполнению своих обязанностей; 

 - общественная адаптация, т.е. процесс 
внутренней интеграции (объединения) групп 
студентов-первокурсников и интеграция этих же 
групп со студенческим окружением в целом. 

 - дидактическая адаптация, касающаяся 
подготовки студентов к новым формам и мето-
дам учебной работы в высшей школе. 

 2. Формирование учебной деятельности 
студентов. Исследованиями установлено, что 
работники отрасли физической культуры и спор-
та выполняют разнообразные виды деятельно-
сти: выявляют и решают управленческие про-
блемы, занимаются информационным обеспече-
нием, организуют деятельность подчиненных, 
подбирают кадры, участвуют в решении соци-
ально-бытовых проблем, занимаются агитацион-
но-пропагандистской работой, материально-
техническим обеспечением, организуют и про-
водят совещания, устанавливают связи с органи-
зациями, осуществляют поиск научных новинок, 
привязывают их к условиям работы, осуществ-
ляют педагогическую деятельность и другие ви-
ды деятельности. 

Обучение процесс сложный и многосто-
ронний, и студенту в данном процессе принад-
лежит не пассивная, а активная роль, зависящая 
от его индивидуальных способностей и усилий, 
которые он должен приложить.  

Каковы же требования, предъявляемые к 
формированию личности специалиста в совре-
менной высшей школе? 

Студент высшей школы, во-первых, 
должен иметь стойкие идейные убеждения, обу-
словленные системой мировоззрения, которые 
являются теоретическим и методическим ориен-
тиром в его работе. 

Во-вторых, сознательному согласованию 
индивидуальных интересов с интересами обще-
ства содействует овладению выбранной студен-
том профессией так, как этого требует современ-
ный уровень развития науки. Выбранная специ-
альность в сфере физической культуры и спорта 
должна осваиваться и как частная теория в сис-
теме теоретических наук, и как общая теория 
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изменений в природе и обществе. Обучающийся 
должен быть способен и к совместному, и к са-
мостоятельному решению теоретических, прак-
тических задач, как в пределах своей собствен-
ной профилирующей дисциплины, так и смеж-
ных научных дисциплин. 

В-третьих, студентам и преподавателям 
необходимо осмысленно связывать индивиду-
альную и коллективную деятельность. 

Анализ вопросов формирования учебной 
деятельности студентов позволяет сделать сле-
дующее заключение, что в современных услови-
ях ускоренного развития общественных процес-
сов успешная учебная деятельность зависит от 
совместных усилий, как со стороны студента, так 
и со стороны высшего учебного заведения, учеб-
ный процесс должен быть направлен на стиму-
лирование активности студентов, раскрытие их 
творческого потенциала. 

3. Проблема управления учебной дея-
тельностью студентов. Проблема эффективно-
сти управления педагогом учебно-
познавательным процессом студентов в высших 
учебных заведениях может быть решена только 
при условии обеспечения высокой компетентно-
сти и соответствующего профессионального 
мастерства каждого преподавателя. Компетент-
ность преподавателя как субъекта менеджмента 
характеризуется его готовностью к выполнению 
профессиональных функций, гармоничным 
единством социальных установок и его психоло-
го-педагогической подготовки. Главное требова-
ние для преподавателя - это знание предмета, 
высокий уровень эрудиции и владение педагоги-
ческим мастерством [1,2].  

 В понятие "педагогическое мастерство" 
включают следующее содержание: 

- умение преподавателя решать задачи 
обучения, воспитания и развития в их диалекти-
ческой взаимосвязи и единстве; 

- умение привлечь внимание студентов и 
заинтересовать их изучаемым материалом; 

- умение учитывать возрастные и психо-
логические особенности студентов, а также уро-
вень их развития и на основе этого обеспечить 
индивидуальный и дифференцированный под-
ход; 

- умение строить свои взаимоотношения 
со студентами на гуманной, демократической 
основе; 

- умение сочетать теорию и практику в 
преподавании учебного предмета; 

- умение грамотно использовать в своей 
работе новинки передовой педагогической науки 
и практики; 

- умение в совершенстве владеть своим 
"орудием" труда - речью, словом; 

- умение критически мыслить и иметь 
четкую активную гражданскую позицию, не па-
совать перед трудностями и показывать студен-

там органическое единство слов, убеждений и 
дела; 

- умение разнообразить занятия, избе-
гать шаблонности в их организации. 

Реализация целенаправленного педаго-
гического управления - это, прежде всего опре-
деление системы внешних информационных 
воздействий на внутренние психические процес-
сы студентов, посредством которых формируют-
ся их знания и умения. [3] 

Изучение объекта управления (студен-
тов) первый этап управления. Важнейшим здесь 
является постоянный и объективный сбор сведе-
ний о состоянии системы учебного процесса для 
выявления закономерностей обучения. 

Выработка стратегии (программы) 
управления второй этап управления. В програм-
ме отражается содержание обучения и действия 
студента, направленные на усвоение данного 
содержания. 

Реализация принятой программы третий 
этап управления. Смысл его заключается в том, 
чтобы определеннее и точнее проводить управ-
ление посредством передачи студентам опреде-
ленной информации и получения результатов о 
функционировании системы. 

Все три этапа управления предусматри-
вают определенное функционирование заданной 
структуры учебного процесса. 

Прямой связью в учебном процессе яв-
ляется: объяснение преподавателя, задания, изу-
чение литературы, ознакомление с устройством 
изучаемого объекта и т.д. 

Обратной связью является определение 
эффекта усвоения учебного материала на осно-
вании выступления с докладами; ведение спора 
по обсуждаемой проблеме; умение находить 
главное в проблеме; умение слушать и правиль-
но записывать лекции, конспектировать, крити-
чески разбирать различные точки зрения. Труд-
ным вопросом в освоении теоретических знаний 
является для 41,5 % студентов неумение на 
должном уровне самостоятельно работать, изу-
чать дисциплины. 

Исследование готовности студентов к 
сдаче зачетов и экзаменов показало, что студен-
ты неоднозначно оценивают свою теоретиче-
скую и практическую подготовку. Хотя в целом 
уверены, что сумеют сдать предстоящую сессию 
2/3 студентов. В то же время они отмечают, что 
только 38,1 % студентов готовы показать на вы-
соком уровне теоретические знания. 

Результаты исследования показывают, 
что в целом студенты адаптируются к условиям 
Вуза, однако адаптация проходит сложно. 

Основными факторами трудностей адап-
тации студенты выделяют: недостаточное уме-
ние изучать преподаваемые дисциплины, слабые 
навыки самостоятельной работы (порой сказыва-
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ется лень), не совсем правильная организация 
распределения бюджета времени. 

Актуальность проблемы определяется 
еще тем, что готовность студентов к сессии обу-
славливается не только состоянием учебной ра-
боты, но и разнообразными факторами среды, 
условиями, материальной базой, уровнем компе-
тентности преподавателей, различными специа-
лизациями, социально-психологическими факто-
рами, наличием коллективных усилий в студен-
ческих группах, их сплоченностью и др. 

Для анализа оценки предварительной го-
товности студентов к сессии были отобраны при-
знаки: 1) оценка личной готовности (уверенно-
сти в том, что на предстоящей сессии будут по-
казаны хорошие результаты); 2) значимость под-
готовки к сдаче сессии; 3) восприятие студента-
ми, как сдача сессии оценивается группой, ка-
федрой, деканатом. 

Для анализа предварительной готовно-
сти к сессии использованы методы: шкала само-
оценки готовности к сессии и также проводилась 
беседа для уточнения позиций студентов. 

Готовность студентов оценивалась в 
баллах от 0 до 7 баллов по 28 признакам. 

В исследовании приняли участие 87 сту-
дентов 5-го курса. Из отвечавших учатся на "от-
лично" и "хорошо" 34 % студентов и 66 % учатся 
на смешанные оценки. 

В результате проведенного исследования 
мы получили такие данные: 54,2 % студентов 
ответили, что их личная готовность к сессии хо-
рошая, и они сдадут зачеты и экзамены в уста-
новленные сроки, однако 45,8 % студентов еще 
не готовы к сдаче сессии. 

Очень важно выделить фактор значимо-
сти готовности к сессии. Так, 68,5 % студентов 
ответили, что для них не безразлична готовность 
к сессии, и поэтому они серьезно готовятся к 
ней. Однако 31,5 % студентов не придают сессии 
важного значения, так как она не совсем объек-
тивно отражает знания студентов. 

Четвертый фактор - престижность ус-
пешной сдачи сессии, свидетельствует о том, что 
для 34,2 % студентов важно, как группа сдает 
зачеты и экзамены, в то же время 65,8 % студен-
тов относятся к результатам сессии равнодушно. 
Этот фактор может свидетельствовать о недоста-
точной коллективной сплоченности групп, без-
различии друг к другу, к кафедре и будущей 
профессии. 

Результаты исследований свидетельст-
вуют о том, что предварительная самооценка 
общей готовности студентов к сдаче зачетов и 
экзаменов находится на критическом уровне. 
Только 48 % студентов считают, что они будут 
подготовлены к сессии и смогут сдать зачеты и 
экзамены, так как их теоретическая и практиче-
ская подготовка находится на хорошем уровне. 
Они систематически учат все преподаваемые 

дисциплины, посещают лекции, семинарские и 
практические занятия, заранее готовятся к сес-
сии. 

По мнению студентов, основными при-
чинами слабой подготовки являются: неопреде-
ленность целей учебы, частичное разочарование 
в будущей профессии, потеря престижности 
профессии тренера, преподавателя, слабый об-
щий настрой студентов на учебу. Более 50 % 
студентов указывают на слабую материальную 
обеспеченность. Около 70 % студентов (в том 
числе находятся такие, которые учатся на "4" и 
"5") считают, что на их недостаточную подго-
товку влияют факторы: неполная обеспеченность 
учебными пособиями, недостаточное стимули-
рование хорошей учебы не только материально, 
но и морально (объявление благодарностей, ин-
формирование о лучшей учебе многих студен-
тов). С другой стороны 17 % студентов указыва-
ют, что на их целостную деятельность влияют: 
отсутствие заинтересованности в учебе; наличие 
ненужных предметов, которые не дают необхо-
димых знаний по специальности; слабая индиви-
дуальная работа преподавателей со студентами; 
отсутствует обратная связь с преподавателями; 
2,3 % студентов неудовлетворенны тем, что от-
дельные преподаватели не обладают глубокими 
профессиональными знаниями. 

К недостаткам более успешной учебы 
студенты относят (правда, таких мало - 27,1 %) 
неумение слушать и правильно записывать лек-
ции, выступать перед аудиторией с научными 
сообщениями, вести полемику, спор, критически 
разбирать различные точки зрения по обсуждае-
мой проблеме, приобретать и использовать зна-
ния из области смежных наук.  

Выводы.  
Оценивая в целом исследование готов-

ности студентов к сессии, можно сделать выво-
ды, что в условиях функционирования нашего 
вуза имеются организационные резервы в учеб-
но-воспитательном процессе студентов заочного 
обучения. 

1. Существенным фактором является 
быстрая адаптация студентов начальных курсов 
к условиям обучения в академии на уровне фор-
мальной, общественной, дидактической адапта-
ции, познавательно-информационного приспо-
собления к новому окружению, к структуре и 
содержанию обучения, к требованиям выполне-
ния своих обязанностей, интеграции и объедине-
ния студентов в группах, подготовки к новым 
формам и методам учебной работы. 

2. Обучение процесс сложный и много-
гранный, к студенту в нем принадлежит активная 
роль и зависит от его индивидуальных способно-
стей и усилий, таких как умение организовывать 
свою деятельность, овладевать навыками полу-
чения знаний, реагировать на изменения в соци-
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ально-экономической, политической, духовной 
сферах деятельности. 

3. Нами определены ведущие знания, 
умения и навыки, которые должны быть усвоены 
студентами. К ним следует отнести организатор-
ские, конструктивные, гностические, коммуни-
кативные способности. Как показывают исследо-
вания, студенты считают, что они в достаточной 
степени подготовлены к проведению учебно-
тренировочных занятий, спортивных соревнова-
ний, организовывать деятельность занимающих-
ся. На уровне 5,4 балла студенты владеют совре-
менной методикой проведения занятий, а также 
умеют изучать опыт работы. Однако, как отме-
чают студенты, в зоне критического уровня (3-
3,8 балла) находится ряд факторов, которые обу-
славливают еще недостаточную практическую 
подготовку студентов: решать хозяйственные 
вопросы, создавать условия для проведения за-
нятий. Особенно следует отметить слабую под-
готовку и овладение умениями и знаниями орга-
низовывать и проводить научные исследования. 
Поэтому деканату, кафедрам, преподавателям, 
кураторам следует формировать у студентов са-
мостоятельность и умение оперировать учебным 
материалом, формировать научное мировоззре-
ние и содействовать проявлению творческих 
способностей занимающихся. 

4. Совместная деятельность педагога и 
студента сопряжена рядом субъективных и объ-
ективных факторов. Так, ведущая роль препода-
вателя заключается в том, что преподаватель 
включает студентов в учебную деятельность, 
формирует личность студента по всем направле-
ниям. Однако, как установлено нами, и подтвер-
ждается многими авторами, студенты сопротив-
ляются прямому педагогическому воздействию, 
что приводит к несовпадению их совместных 
целей деятельности.  

5. Исследованием установлено, что, по 
мнению студентов, педагогические качества 
преподавателей должны определяться достаточ-
ными умениями формировать интерес к своему 
предмету, умениями обучать студентов преодо-
левать трудности, умениями формировать у них 
прочные и глубокие знания, умениями устанав-
ливать правильные взаимоотношения со студен-
тами, проявлением подходящего тона и внуше-
ние уважения к себе, формирование у студентов 
умственной самостоятельности и умение опери-
ровать учебным материалом, умение формиро-
вать научное мировоззрение, наблюдение и ана-
лизирование изменения психики студентов, при-
общение студентов к анализу и самоанализу.  

Однако часть качеств, определяющих 
высокое педагогическое мастерство преподава-
телей, отмечены студентами как отстающие. К 
таким качествам относятся: умение содейство-
вать воспитанию творческих способностей и 
творческого отношения к труду; умение адапти-

ровать учебную информацию к уровню подго-
товки студентов; умение организовать управле-
ние деятельностью студентов; проявление уве-
ренности в материале и свободное владение им; 
использование новых приемов обучения. 

6. Исследование показывает, что для 
студентов заочного обучения роль куратора в 
учебно-воспитательном процессе имеет огром-
ное значение. По мнению студентов, кураторы 
осуществляют воспитательную работу через раз-
личные формы нравственного, трудового, эсте-
тического воспитания, участвуют в формирова-
нии их жизненно-важных позиций. В то же вре-
мя студенты желают видеть кураторов, не только 
как наставников, но и доброжелательных воспи-
тателей, умелых управленцев, способных дово-
дить и решать поставленные цели и задачи, оп-
ределять, какие нужно прилагать усилия студен-
там для более успешного освоения специально-
сти. 

Современные условия требуют преобра-
зования в системе подготовки специалистов. По-
этому необходимо исследовать данную проблему 
с целью разработки новой модели подготовки 
специалистов, в том числе и в сфере физической 
культуры и спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОД-
ГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ В ГО-

ДИЧНОМ ЦИКЛЕ 
Пазий Д.А. 

Харьковская государственная академия  
физической культуры 

 
Аннотация. В процессе подготовки юных хоккеистов трене-
ры, в последнее время, сталкиваются с трудностями планиро-
вания тренировок, учитывая существующие требования к 
соревновательной деятельности спортсменов. 
Ключевые слова: соревнование, планирование тренировочно-
го процесса. 
Анотація. Пазій Д.А. Особливості планування підготовки 
юних хокеїстів у річному циклі. У процесі підготовки юних 
хокеїстів тренери, за останній час, мають труднощі з плану-
вання тренувань, враховуючи існуючи вимоги до змагальної 
діяльності спортсменів. 
Ключові слова: змагання, планування тренувального процесу. 
Annotation. Paziy D.A. Features of Planning of junior hockey-
players training in annual cycle. In the process of preparation of 
junior hockey-players coaches lately meet difficulties of planning 
training sessions considerehg the present requirements to the 
competitive activities of sportsmen. 
Key words: competition, planning of training process. 

 
Введение.  



 126 

Эволюция методов подготовки хоккеи-
стов высокой квалификации до недавнего време-
ни связывалась главным образом с повышением 
объема тренировочных и соревновательных на-
грузок. Этот путь требует от спортсменов все 
больших усилий, и не только физических, поиска 
новых способов мобилизации функциональных 
резервов организма. Вполне очевидно, что бес-
конечным этот процесс быть не может, поэтому 
все актуальнее становятся вопросы управления 
подготовки хоккеистов с целью ее оптимизации 
[1-5]. 

При этом необходимо решить ряд задач: 
во-первых, определить исходный уровень подго-
товленности игроков в начале очередного этапа 
подготовки; во-вторых, разработать модель мас-
терства с учетом особенностей игровой деятель-
ности и спортивных возможностей; в-третьих, 
конкретизировать модель мастерства по этапам 
подготовки и разработать соответствующие про-
граммы, органически сочетающие воспитатель-
ные, соревновательные, тренировочные (включая 
и реабилитационные) задачи; в-четвертых, реа-
лизовать программы и в-пятых, выявить рассо-
гласования между достигнутыми и запланиро-
ванными уровнями подготовленности и внести 
необходимые коррективы в план подготовки. 

Работа выполнена по  плану НИР Харь-
ковской государственной академии физической 
культуры. 

Формулирование целей работы.  
В связи с этим целью исследования яви-

лось обоснование возможностей построения оп-
тимальных планов подготовки юных хоккеистов 
в годичном цикле. 

Рациональное планирование и эффек-
тивное управление подготовкой хоккеистов не-
возможны без достаточных знаний об особенно-
стях воздействия тех или иных тренировочных 
занятий, в которых возможны варьирования на 
развитии этапа подготовки. 

В многолетней подготовке управляющие 
воздействия направлены на оптимальное распре-
деление тренировочных нагрузок по годам четы-
рехлетнего цикла. Например, Л.П. Матвеев 
(1974) предложил выделять следующие годовые 
этапы подготовки: 1-2-й год - фундаментальная 
подготовка, 3-й год отработка модели подготов-
ки, 4-й - реализация достигнутого уровня мас-
терства. 

В хоккее на начальных этапах домини-
руют задачи управления процессом обучения и 
воспитания, в частности, выбор игрового амплуа, 
освоение и совершенствование индивидуальных, 
групповых и командных технико-тактических 
действий, развитие на базе разносторонней фи-
зической подготовленности специальных физи-
ческих качеств, особенно скоростных и скорост-
но-силовых. В дальнейшем, на этапе спортивно-
го совершенствования, удельный вес специаль-

ной подготовки возрастает, и она базируется на 
высоком уровне развития двигательных и психи-
ческих качеств. Средства общего воздействия 
также имеют место, но с помощью их решаются 
несколько иные задачи, например повышение 
переносимости нагрузок, ускорение восстанови-
тельных процессов, укрепление здоровья, ком-
пенсаторный эффект после специальных нагру-
зок и др. 

Методы исследования. При проведении 
исследования использовались следующие мето-
ды: анализ документальных материалов по пла-
нированию тренировочного процесса хоккеи-
стов, педагогические наблюдения, методы мате-
матической статистики. 

Результаты исследования.  
Как известно, спортивная тренировка, 

проводимая круглосуточно и систематически, 
направлена на воспитание моральных и волевых 
качеств, совершенствование техники и тактики в 
избранном виде спорта, развитие физических 
качеств. Но спортсмен может показывать высо-
кие результаты только в том случае, если все 
указанные стороны его подготовки находятся на 
оптимальном уровне. Известно, что в процессе 
спортивной тренировки тренер использует сред-
ства как общей, так и специальной направленно-
сти. Причем, средства общей направленности 
являются базой для специальной работы. 

Таким образом, исходя из наблюдений 
проведенных нами, можно констатировать, что 
спортивная тренировка в хоккее - целостный 
педагогический процесс, направленный на 
управление развитием спортсменов. Но любой 
процесс в деятельности общества, в том числе и 
педагогический, осуществляется на основе пла-
новости. Только систематическая и планомерная 
работа тренера, а также ДЮСШ гарантирует по-
стоянный прогресс в подготовке спортсменов. 
Изучение многократности и деятельности спор-
тивного педагога по нашим выводам затрудняет 
планирование спортивной тренировки, но не в 
коей мере не отрицает его. 

Учитывая, что планирование является 
одним из основных звеньев управления, то оно, 
по нашему мнению, определяет не только со-
держание процесса подготовки спортсмена, но и 
систему работы тренера. Планировать спортив-
ную тренировку - значит предвидеть, то есть ви-
деть будущее и реально его прогнозировать. 

Исходя из общей структуры многолет-
ней подготовки спортсмена, представленной 
В.Н. Платоновым [3-5], в общей теории олим-
пийского спорта, она подразделяется на пять 
этапов (рис. 1.): 

I - начальной подготовки; 
II - предварительной базовой подго-

товки; 
III - специализированной базовой под-

готовки; 
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IV - максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей (подготовка к высшим 
достижениям); 

V - сохранения высших достижений. 
В настоящее время принято разрабаты-

вать групповые и индивидуальные планы. Для 
начинающих спортсменов учебно-
тренировочный процесс планируется на группу в 
целом. Для спортсменов более высокого класса 
разрабатываются индивидуальные планы, в ко-
торых можно более полно учесть индивидуаль-
ные особенности занимающихся. 

Однако, в хоккее, в силу своей специфи-
ки, заключающийся в необходимости планиро-
вать учебно-тренировочный процесс по ОФП и 
СФП с учетом занятий на земле и на льду, до-
вольно затруднительно вести планирование па-
раметров тренировочной нагрузки с использова-
нием приведенных выше показателей. Поэтому 
мы предполагаем и рекомендуем классифициро-
вать тренировочные нагрузки по: 

1) специализированности (специфиче-
ские и неспецифические); 

2) направленности протекания процес-
сов энергообеспечения (аэробная, анаэробно-
гликолитическая, анаэробно-алактатная, анабо-
лическая - увеличивается синтез белков в мыш-
цах); 

3) координационной сложности (по-
вышенная, средняя, малая); 

4) величине (максимальная, большая, 
средняя, малая), аспекты которых представлены 
на рис. 2 и рис. 3. 

Следует также учитывать, что при раз-
работке планов спортивной подготовки в хоккее, 
особенно на этапе начальной подготовки, тренер 
в обязательном порядке должен придерживаться 

целого ряда объективных закономерностей, кото-
рые отражаются в общепедагогических и специ-
альных принципах. К общепедагогическим 
принципам относятся принципы научности, дос-
тупности, систематичности, сознательности и 
активности обучения, принципы прочности ус-
воения знаний, связи обучения с практикой, ве-
дущей роли преподавателя в процессе обучения, 
единства коллективного обучения и индивиду-
ального подхода к ученикам, требовательности и 
уважения к личности учеников. 

Однако спортивная тренировка в хоккее 

(рис.2.) имеет свои специфические закономерно-
сти, которые выражаются в следующих принци-
пах: 

1) единство общей и специальной под-
готовки; 

2) направленности к высшим достиже-
ниям при углубленной специализации 
и индивидуализации; 

3) непрерывности; 
4) единство постепенности и тенден-

ции к максимальным нагрузкам; 
5) волнообразности динамики трени-

ровочных нагрузок; 
6) цикличности тренировочного про-

цесса. 
Годовой план, приведенный на рис.2, и 

включающий один большой цикл тренировки, 
следует считать основной единицей долговре-
менной, планируемой и специально организо-
ванной тренировочной работы. При разработке 
плана в хоккее следует обязательно учитывать 
данные врачебного контроля о состоянии здо-
ровья и уровне физического развития учащихся, 
задачи перспективного плана. 

 
Рис. 1. Примерное соотношение общей, вспомогательной и специальной подготовки в процессе мно-

голетнего совершенствования (по В.Н. Платонову, 1977). 
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Годовой план, принятый в качестве ос-
новы в каждой ДЮСШ, должен учитывать фазы 
развития спортивной формы - становления, ста-
билизации и ее временной утраты. Этим фазам 
соответствуют подготовительный, соревнова-
тельный и переходный периоды. Три названные 
периода и составляют в сумме один большой 

цикл (макроцикл, равный в данном случае году). 
Первоочередной задачей тренера можно 

считать разработку стратегии подготовки коман-
ды на год: сроки участия в соревнованиях, пла-
нируемые спортивные достижения, сроки начала 
и конца периодов и этапов тренировки, основные 
задачи этапов, планируемые результаты в кон-
трольных упражнениях. Ниже приводится при-
мерная модель годового плана подготовки юных 

хоккеистов в ДЮСШ. Подобные планы разраба-
тываются и на ведущих юных спортсменов. (Рис. 
2.) 

В своих планах (Рис.2.), как представле-
но нами, на этапе начальной подготовки, трене-
ры по хоккею придерживаются распределения 
времени и средств занятий 50x50 %. Однако, все 

же мы предлагаем на этапе начальной подготов-
ки несколько иное распределение времени для 
занятий на земле и на льду в отличие от реко-
мендуемых В.Н. Павловым (Рис.1.), где он выде-
ляет только 5% на специальную подготовку, а 
остальное на общую (50%) и вспомогательную 
(45%). Термин "вспомогательная подготовка", на 
которую выделяется 45% времени, по нашему 
мнению, не дает достаточно четкой формулиров-

 
Рис. 2. Примерное соотношение средств общей и специальной физической подготовки юных хок-

кеистов на этапе начального обучения (%). 
 

 
Рис. 3. Классификация тренировочных нагрузок. 
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ки о сути ее содержания. Наши наблюдения и 
анализ документальных материалов дают воз-
можность говорить о том, что термин "вспомога-
тельная подготовка" несколько широк и требует 
уточнения по ряду позиций, особенно в хоккее. 

Так, в частности, в хоккее средства фи-
зической подготовки должны распределяться 
между занятиями на земле и на льду, где физиче-
ские упражнения по ОФП соответственно долж-
ны занимать время в пределах 25-34% и 16-27% 
(рис.2.). Средства СФП следует распределять в 
пределах 10-16% на земле и 30-40% на льду в 
зависимости от времени года. Данное распреде-
ление в группах начальной подготовки. 

Выводы.  
Таким образом, объем занятий юных 

хоккеистов на земле должен составлять 45-50%, 
а на льду - 46-67% в зависимости от времени 
года. В детском и подростковом возрасте физи-
ческая подготовка, по нашему мнению, должна 
быть в первую очередь направлена на всесторон-
нее развитие двигательных качеств. Примени-
тельно к хоккею это означает: 

- целенаправленное развитие природ-
ных способностей к различным формам движе-
ний на земле и на льду; 

- совершенствование природной ко-
ординации движений в различных условиях; 

- постепенное обучение правильному 
и экономичному выполнению тех или иных эле-
ментов движения с целью достижения макси-
мально доступного результата в данном возрасте 
при минимальных энергозатратах; 

- выработку способности к преодоле-
нию сопротивления соперника за счет выполне-
ния различных элементов игровой деятельности, 
усвоенных в процессе обучения. 

Это и составляет перспективы дальней-
шего исследования. 
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Аннотация. Определение оптимального количества трениро-
вок для футболистов-ветеранов 41-45 лет в микроцикле со-
ревновательного периода. В статье рассмотрены различные 
варианты количества тренировочных занятий в недельном 
микроцикле у футболистов-ветеранов 41-45 лет. 
Ключевые слова: футболисты-ветераны, тренировки, тести-
рование, контроль, показатели. 
Анотація. Перевозник В.І. Визначення оптимальної кількості 
тренувань для футболістів-ветеранів 41-45 років у мікроциклі 
змагального періоду. У статті розглянуті різні варіанти кіль-
кості тренувальних занять у недільному мікроциклі у футбо-
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microcycles of competitive period. The article deals with different 
variants of the number of training lessons in week’s microcycle 
with veteran football-players. 
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control, indicators. 

 
Введение.  
Проблеме особенностей построения тре-

нировочного процесса спортсменов-ветеранов в 
различных видах спорта в последние годы уде-
ляется большое внимание. Однако конкретных 
рекомендаций построение тренировочного про-
цесса футболистов-ветеранов 41-45 лет нет [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. 

Анкетирование футболистов-ветеранов 
второй возрастной группы (41-45 лет) выявило, 
что активные занятия  спортом они закончили в 
31-34 года, но по-прежнему ведут активную со-
ревновательную деятельность, основным средст-
вом которой является игра. Это позволяет им в 
определенной мере стабильно поддерживать вес 
тела, который по сравнению с исходным, сорев-
новательным, увеличивается на 8 кг. Следует 
также отметить, что в отдельных случаях (20%) 
вес тела у футболистов даже снизился по срав-
нению с «боевым». Рост спортсменов-ветеранов 
в этом возрасте в основном уменьшается на 1 см. 

Количество занятий в неделю у футбо-
листов-ветеранов данного возраста составляет 3-
4 тренировочных дня, хотя, в 20% случаев фут-
болисты проводят одну тренировку в неделю. 

Продолжительность одного занятия у 
футболистов-ветеранов 41-45 лет 90 минут, что, 
по мнению респондентов в полной мере доста-
точно для поддержания спортивной формы. 

Таким образом, проведенное анкетиро-
вание позволило выявить, что в различные воз-
растные периоды спорта ветеранов имеется мо-
тивация продолжения двигательной активности. 
Это подтверждается тем, что футболисты-
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ветераны не снижают  количество и продолжи-
тельность тренировок, которые установились 
сразу после окончания активных выступлений в 
команде мастеров. 

Исследования эффективности использо-
вания различного количества тренировочных 
занятий у футболистов-ветеранов средней воз-
растной группы (41-45 лет) проводились по той 

же схеме, что и у более молодых спортсменов-
ветеранов. Общие результаты эксперимента 
представлены в таблице 1, из которой видно, что 
существует та же закономерность изменения 
результатов тестирования, которая была отмече-
на у футболистов-ветеранов 35-40 лет. 

Тесты с использованием бега, хотя и 
имеют тенденцию к изменению по мезоциклам 
(табл. 2), но в спринте на 30м после третьего ме-
зоцикла, в котором применялось четыре трени-
ровочных занятия, в большей степени выражено 
ухудшение результатов по сравнению с исход-
ными и после второго мезоцикла (p<0,05). Это 
может свидетельствовать о том, что скоростные 
качества в меньшей степени проявляются при 
четырехразовом тренировочном режиме, обра-
зующим состояние усталости, на фоне которой 
падает скорость 

Данные пробегания дистанции 200 м, 
требующей проявления скоростной выносливо-
сти, оказались наиболее низкими при двухразо-

вых тренировках в неделю по сравнению с дру-
гими тренировочными режимами (p<0,05). 
 В то же время результаты теста Купера 
достоверно снизились после первого мезоцикла 
по отношению к исходным (p<0,05), а улучше-
ние их произошло после второго и третьего ме-
зоцикла только по сравнению с первым мезоцик-
лом (p<0,05) (табл. 3).  

Результаты прыжковых тестов также 
достоверно (p<0,05) ухудшаются после первого 
мезоцикла по сравнению с исходными (табл. 3; 
4). 

Вместе с тем после второго мезоцикла 
они возвращаются к исходным и даже превосхо-
дят их (p>0,05). Увеличение тренировочных за-
нятий до четырех в недельном микроцикле не 
позволило в дальнейшем повысить результаты 
прыжковых тестирований (p>0,05), что может 
свидетельствовать о равнозначном воздействии 
трех и четырехразовых тренировок для поддер-
жания или же повышения уровня физических 
качеств футболистов-ветеранов 41-45 лет. 

Тестирование воздействия тренировоч-
ных нагрузок на функциональную систему орга-
низма футболистов-ветеранов средней возрас-
тной группы выявило, что наиболее адекватным 
для работы сердечной мышцы, по показателям 
ЧСС и АД, является трехразовый тренировочный 
режим (табл.5; 6). После использования данного 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей уровня проявления физических качеств и функцио-
нального состояния организма футболистов-ветеранов 41-45 лет в процессе последовательного 

эксперимента (n=10) 

Исходные 
После первого  

мезоцикла 

После второго  

мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла Показатели 

11 mx ±  σ1 11 mx ±  σ2 11 mx ±  σ3 11 mx ±  σ4 

Бег 30м, с 4,60±0,07 0,21 4,65±0,06 0,18 4,45±0,04 0,21 4,56±0,07 0,21 

Бег 200м, с 31,49±0,24 0,76 32,26±0,28 0,88 31,11±0,32 1,01 31,21±0,27 0,85 

Тест Купера, м 2792±29,46 93,09 2665±28,11 88,83 2820±28,30 89,43 2830±29,58 93,47 

Пятикратный прыжок, м 12,50±0,14 0,42 12,06±0,14 0,44 12,62±0,17 0,51 12,46±0,14 0,42 

Прыжок в длину с места, см 243,4±3,03 9,10 233,0±3,14 9,41 245,1±3,12 9,35 242,3±3,20 9,50 

Прыжок в высоту, см 39,4±0,97 2,91 36,3±0,92 2,76 40,4±1,01 3,03 39,6±0,94 2,82 

ЧСС в покое, уд. мин 62,6±0,60 1,90 62,0±0,57 1,80 62,1±0,61 1,93 65,6±0,63 1,99 

Систоличе-
ское 125,0±3,65 10,95 123,8±3,72 11,16 124,3±3,56 10,68 127,4±3,60 10,80 Артериальное  

давление  

мм.рт.ст. 
Диастоличе-

ское 79,5±1,17 3,69 78,1±1,06 3,35 79,8±1,10 3,48 82,4±1,15 3,63 

АНАМЕ 64,6±0,85 2,67 65,8±0,91 2,88 66,3±0,81 2,56 61,4±1,01 3,19 Метаболизм  

сердца  

по данным 
ЭКГ,  

усл.ед. 

АМЕ 199,0±2,34 7,38 192,8±2,50 7,90 202,5±2,41 7,62 206,1±2,53 8,00 
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мезоцикла показатели частоты сердечных со-
кращений и артериального давления находятся в 
наиболее оптимальной зоне для выполнения фи-
зических нагрузок. 

При четырехразовых тренировках ЧСС в 
покое достоверно увеличивается (p<0,05), что 
свидетельствует о некотором недовосстановле-
нии сердечно-сосудистой системы после прове-
денных занятий. Так же достоверно (p<0,05) уве-

личились показатели диастолического давления 
в процессе четырех занятий в неделю. 

Протекание метаболических процессов, 
происходящих в организме спортсменов-
ветеранов, в определенной мере изменяется под 
воздействием тренировочных нагрузок (табл. 7). 
Так, снижение  анаэробной метаболической ем-
кости сердца имеет тенденцию к повышению 
после двух- и трехразовых тренировок в недель-
ном микроцикле (p>0,05), в то время как в ме-

Таблица 2 
Матрица достоверности  различий результатов бега на 30 м и на 200 м футболистов-ветеранов  

41-45 лет в последовательном эксперименте (n=10) 

Показатели 
После первого  

мезоцикла 

После второго 

 мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла 

Исходные 
0,56 (p>0,05) 

2,26 (p<0,05) 

0,83 (p>0,05) 

0,75 (p>0,05) 

1,00 (p>0,05) 

0,78 (p>0,05) 

После первого мезоцикла  
3,33 (p<0,01) 

2,74 (p<0,05) 

1,29 (p>0,05) 

2,69 (p<0,05) 

После второго мезоцикла   
1,83 (p>0,05) 

0,24 (p>0,05) 

* в числителе - бег на 30м,    в знаменателе - бег на 200м 
Таблица 3 

Матрица достоверности  различий результатов теста Купера и пятикратного прыжка футбо-
листов-ветеранов  41-45 лет в последовательном эксперименте (n=10) 

Показатели 
После первого  

мезоцикла 

После второго  

мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла 

Исходные 
3,12 (p<0,05) 

2,32 (p<0,05) 

0,69 (p>0,05) 

0,57 (p>0,05) 

0,91 (p>0,05) 

0,22 (p>0,05) 

После первого мезоцикла  
3,88 (p<0,01) 

2,55  (p<0,05) 

4,04 (p<0,01) 

0,74  (p>0,05) 

После второго мезоцикла   
0,24 (p>0,05) 

0,76 (p>0,05) 

* в числителе - тест Купера,    в знаменателе - пятикратный прыжок 
Таблица 4 

Матрица достоверности  различий результатов прыжка в высоту и в длину с места  футболи-
стов-ветеранов  41-45 лет в последовательном эксперименте (n=10) 

Показатели 
После первого 

 мезоцикла 

После второго 

 мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла 

Исходные 
2,32 (p<0,05) 

2,29 (p<0,05) 

0,71 (p>0,05) 

0,61 (p>0,05) 

0,15 (p>0,05) 

0,40 (p>0,05) 

После первого мезоцикла  
2,99 (p<0,05) 

2,74 (p<0,05) 

2,50 (p>0,05) 

1,88 (p>0,05) 

После второго мезоцикла   
0,80 (p>0,05) 

0,97 (p>0,05) 

* в числителе - прыжок в высоту,    в знаменателе - прыжок в длину 
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зоцикле с использованием четырех тренировок 
достоверно ухудшились показатели АНАМЕ по 
сравнению с другими тренировочными режима-
ми (p<0,05). Аэробная метаболическая емкость 
футболистов-ветеранов наоборот достоверно 
повышается в зависимости от количества трени-
ровок (p<0,05). 

Использование различных тренировочных 
режимов у футболистов-ветеранов 41-45 лет по-
казывает, что наиболее целесообразными в соре-
вновательном периоде являются трехразовые, а в 
базовых мезоциклах подготовительного периода 
– четырехразовые тренировочные занятия в не-
дельном микроцикле. Данный режим позволяет 
поддерживать необходимый уровень проявления 

физических качеств, а также не допускать накап-
ливающегося утомления, что весьма важно в 
спорте ветеранов. 

Выводы 
1. Данные пробегания дистанции 200 м 

требующей проявления скоростной выносливо-
сти наиболее низкие при двухразовых трениров-
ках в неделю по сравнению с другими трениро-
вочными режимами (p<0,05). 

2. Результаты теста Купера достоверно 
снизились после первого мезоцикла по отноше-
нию к исходным (p<0,05), а улучшение их про-
изошло после второго и третьего мезоцикла 
только по сравнению с первым мезоциклом 
(p<0,05). 

Таблица 5 
Матрица достоверности различий показателей ЧСС у футболистов-ветеранов  41-45 лет в по-

следовательном эксперименте (n=10) 

Показатели 
После первого 

 мезоцикла 

После второго  

мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла 

Исходные 1,69  (p>0,05) 0,58 (p>0,05) 3,45 (p<0,01) 

После первого мезоцикла  2,26 (p<0,05) 1,88 (p>0,05) 

После второго мезоцикла   3,98 (p<0,01) 

Таблица 6 
Матрица достоверности различий показателей систолического и  

диастолического артериального давления у футболистов-ветеранов 41-45 лет  
в последовательном эксперименте (n=10) 

Показатели 
После первого  

мезоцикла 

После второго  

мезоцикла 

После третьего  

мезоцикла 

Исходные 
0,23 (p>0,05) 

0,89 (p>0,05) 

0,14 (p>0,05) 

0,19 (p>0,05) 

0,47 (p>0,05) 

1,77 (p>0,05) 

После первого мезоцикла  
0,10 (p>0,05) 

1,11 (p>0,05) 

0,69 (p>0,05) 

2,76 (p<0,05) 

После второго мезоцикла   
0,61 (p>0,05) 

1,63 (p>0,05) 

* в числителе - систолическое,    в знаменателе - диастолическое. 
Таблица 7 

Матрица достоверности различий показателей метаболической емкости сердечной мышцы 
футболистов-ветеранов 41-45 лет в последовательном эксперименте (n=10) 

Показатели После первого  
мезоцикла 

После второго  
мезоцикла 

После третьего 
 мезоцикла 

Исходные 
0,97 (p>0,05) 
1,81 (p>0,05) 

1,45 (p>0,05) 
1,05 (p>0,05) 

2,42 (p<0,05) 
2,06 (p>0,05) 

После первого мезоцикла  
0,41 (p>0,05) 
2,80 (p<0,05) 

3,24 (p<0,01) 
3,74 (p<0,01) 

После второго мезоцикла   
3,77 (p<0,01) 
1,03 (p>0,05) 

* в числителе - анаэробная метаболическая емкость сердечной мышцы 
   в знаменателе - аэробная метаболическая емкость сердечной мышцы 
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3. Прыжковые тесты также достоверно 
(p<0,05) ухудшаются после первого мезоцикла и 
возвращаются к исходным данным и даже пре-
восходят их (p>0,05) после второго мезоцикла. 

4. Для поддержания уровня физиче-
ских качеств и функционального состояния фут-
болистов-ветеранов 41-45 лет целесообразно в 
соревновательном периоде использовать трехра-
зовые, а в базовых мезоциклах подготовительно-
го периода – четырехразовые тренировочные 
занятия в недельном микроцикле. 

5. Таким образом, данный трениро-
вочный режим позволяет поддерживать необхо-
димый уровень проявления физических качеств 
футболистов-ветеранов 41-45 лет. 

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем тренировок для футболистов-ветеранов 
41-45 лет в микроцикле соревновательного пе-
риода. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗРИ-
ТЕЛЬНЫХ И СЛУХОВЫХ СТИМУЛОВ 
ЛИЦАМИ С ПОЛЯРНЫМИ УРОВНЯМИ 
ПСИХОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 

Романенко В.А., Кочура Д.А. 
Донецкий национальный университет 

 
Аннотация. Рассматривается проблема переработки стимулов 
различной модальности в зависимости от уровней психомо-
торной активности. Показана повышенная чувствительность 
зрительного анализатора у активных личностей в сочетании с 
пониженной толерантностью к действию звука на уровне 
терминального порога. Вскрываются нейродинамические 
механизмы, детерминирующие неодинаковую чувствитель-
ность сенсорных систем у лиц с высокими и низкими уров-
нями психомоторной активности. 
Ключевые слова: сенсорные системы, генерация возбужде-
ния, общемозговая лабильность, пороги чувствительности 
анализаторов. 
Анотація. Романенко В.А., Кочура Д.А. Особливості сприй-
няття зорових і слуховых стимулів особами з полярними 
рівнями психомоторної активності. Розглядається проблема 
переробки стимулів різної модальності в залежності від 
рівнів психомоторної активності. Показано підвищену 
чутливість зорового аналізатора в активних особистостей у 
сполученні зі зниженою толерантністю до дії звуку на рівні 
термінального порога. Розкриваються нейродинамiчнi 
механізми, що детермінують неоднакову чутливість сенсор-

них систем в осіб з високими і низькими рівнями 
психомоторної активності. 
Ключові слова: сенсорні системи, генерація збудження, за-
гальмозкова лабільність, пороги чутливості аналізаторів. 
Annotation. Romanenko V.A., Kochura D.A. The peculiarity of 
visual acoustic stimuli perception in person with different activity 
level. In experiments visual sensory system’s heightened sensibil-
ity and acoustic sensory system’s reduced extreme endurance 
have been discovered. Neurodinamical mechanisms, underline 
differences in sensory system’s sensibility of person with height-
ened and reduced psychical activity have been disclosed. 
Key word: sensory system, generation of excitation, brain lability, 
threshold of sensory system’s sensibility. 

 
Введение.  
Генетическая обусловленность темпера-

ментальных характеристика [3, 7, 8, 9, 10] и сен-
сорных систем [2, 4, 5] все же не позволяет опре-
делить зависимости между психодинамическими 
свойствами и параметрами личности. Эти связи 
носят неоднозначный характер и иногда тракту-
ются с противоположных позиций [6, 11]. При-
чина неоднозначности трактовок заключается в 
том, что чувствительность анализаторов зависит 
от многих сенсорных и внесенсорных факторов, 
в том числе от уровня активации ЦНС. По дан-
ным Ю.М. Забродина [6], изменения порогов 
анализаторов определяются уровнем активиро-
ванности субъекта. Экстраверты и невротики 
способны к большему изменению величины по-
рога в сравнение с менее активированными ин-
тровертами и эмоционально стабильными лично-
стями. Предположительно подобные закономер-
ности могут быть экстраполированы и на лиц с 
различными уровнями психомоторной активно-
сти. 

Работа выполнена по  плану НИР Донец-
кого национального университета. 

Формулирование целей работы.  
Цель исследований заключалась в изуче-

нии особенностей восприятия зрительных и слу-
ховых стимулов лицами с низкими и высокими 
уровнями психомоторной активности. Для дос-
тижения цели решали ряд задач: 
1. Изучали темпераментальные характеристики 
у обследуемой группы лиц. 

2. Измеряли абсолютные, дифференциальные и 
терминальные пороги зрительного и слухового 
анализатора у лиц с полярными уровнями пси-
хомоторной активности. 

3. Определяли нейродинамические корреляты 
чувствительности сенсорных систем у этих 
лиц. 

Объем и методы исследований. Для дос-
тижения цели исследований обследовали 75 
женщин в возрасте 20 ± 1,35 лет. У них с помо-
щью опросников В.М. Русалова [9], Спилберга 
[10] и Айзенка [1] определяли уровни психомо-
торной активности, генетической тревожности и 
экстравертированности. Общемозговую лабиль-
ность оценивали по значениям критической час-
тоты слияния световых мельканий красного цве-
та (КЧССМ). Для измерения генетически задан-
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ного темпа движений использовали методику 
оптимального теппинга за 10 с. Скорость генери-
рования возбуждения оценивали по разнице (Δ) 
максимального и оптимального теппинга за то 
же время. О выносливости нервной системы су-
дили по величине снижения (%) темпа движений 
при непрерывном теппинге в течение 90 с (9×10 
с). Терминальные пороги слухового анализатора 
измеряли аудиометром, время переносимости 
звука на величине этого порога – секундомером. 
Количество строк, различаемых после темновой 
адаптации при соответствующей яркости объек-
та определяли с помощью адаптометра. Способ-
ность обследуемых отмеривать временные ин-
тервалы измеряли на хронорефлексометре 
"Центр". Регистрировали семь значений показа-
теля с последующим расчетом средних значений 
величины отклонения от заданного модуля с 
учетом знака ошибки (%). 

Фактический материал обрабатывали с 
помощью стандартной программы "Excel". С 
учетом приближения выборок к закону нормаль-
ного распределения для оценки достоверности 
различий использовали параметрический t-
критерий Стьюдента. При интерпретации матриц 
двадцатого порядка в расчет принимали досто-
верные коэффициенты с диагностической ценно-
стью r ≥ 0,3. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение 

В соответствии с целью исследований из 
общей группы были выделены женщины с высо-
кой  (n = 15) и низкой (n = 15) психомоторной 
активностью. В результате такого подхода было 
установлено (табл. 1), что полярные по уровням 
психомоторной активности группы отличаются 
степенью выраженности и других личностных 

свойств. Активным личностям свойственна по-
вышенная (42,5%) экстравертированность в со-
четании с пониженной (20,0%) генетической 
тревожностью. Связи между этими темперамен-
тальными характеристиками для группы актив-
ных женщин не установлены. У женщин поляр-
ной группы показатель психомоторной активно-
сти связан прямой зависимостью  (r = 0,52) с экс-
травертированностью, и обратной (r = -0,54) – с 
генетической тревожностью.  

Очевидно, пониженный уровень экстра-
вертированности в сочетании с повышенной ге-
нетической тревожностью обусловливают низ-
кую психомоторную активность. Эти две лично-
стные характеристики – экстравертированность и 
тревожность, – имеют различный нейроморфо-
логический базис [4, 9], механизмы которого до 
определенной степени (0,44 < r < 0,73) детерми-
нируют чувствительность сенсорных систем у 
противоположных по психомоторной активности 
лиц. После темновой адаптации женщины с вы-
сокой активностью различают большее (в сред-
нем на 22,0%) количество строк при различной 
яркости объекта (табл. 1). Повышенная различи-
тельная способность их зрительного анализатора 
обусловливается неоднозначными связями с ча-
стными и общими свойствами нервной системы: 
силой возбуждение в корковом отделе зритель-
ного анализатора (r = 0,5), общемозговой ла-
бильностью (r = 0,7), индивидуальным темпом 

движений (r = 0,4) и лабильностью процесса воз-
буждения (r = 0,4). 

Эти нейродинамические процессы опре-
деляют динамику абсолютных порогов зритель-
ного анализатора у активных личностей. 

Исходя из разницы (Δ) значений опти-
мального и максимального теппинга (табл. 1), 

 
Таблица 1 

Показатели абсолютных и терминальных порогов зрительного и слухового анализаторов, нейро-
динамики и темпераментальных характеристик у женщин с высокой (группа 1) и низкой (группа 

2) психомоторной активностью* 
Группы 

№ 1 № 2 Показатели 
m  х ±  m  х ±  

Разница (Δ) максимального и оптимального темпа  
движений за 10 с, % 30,6 ± 4,11 15,6 ± 3,06 

17,48 асб 4,8 ± 0,45 6,3 ± 0,30 
1,1 асб 3,6 ± 0,24 4,6 ± 0,22 
0,35 асб 2,7 ± 0,27 3,6 ± 0,21 

Количество строк, различаемых после темновой  
адаптации при яркости объекта, ед. 

0,22 асб 2,4 ± 0,11 2,9 ± 0,10 
Время переносимости звука на уровне терминального  
порога при частоте 500 Гц, с 31,7 ± 3,06 43,4 ± 2,85 

Ошибка отмеривания временного интервала 15  
с с учетом знака, % -19,5 ± 4,75 2,8 ± 4,95 

Экстраверсия, баллы 16,1 ± 1,05 11,3 ± 0,96 
Тревожность, баллы 42,4 ± 1,81 50,9 ± 1,73 
Психомоторная активность, баллы 102,7 ± 3,16 82,3 ± 3,39 

* Достоверность различий на уровне 0,05<р<0,01 
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скорость процессов генерации возбуждения у 
активных личностей выше. Кроме того, у них 
доминируют процессы возбуждения, вследствие 
чего активные женщины существенно недоотме-
ривают временные интервалы. По модулю эта 
ошибка в семь раз превышает соответствующий 
показатель у поляной группы (табл. 1). Активные 
в психомоторном плане женщины менее толе-
рантны к действию звука на уровне терминаль-
ного порога. Время переносимости звука у них 
на 27,0% ниже в сравнение с женщинами из по-
лярной группы (табл. 1). Показатель толерантно-
сти к действию экстремального по интенсивно-
сти звука связан обратными зависимостями со 
скоростью генерирования (r = -0,5) и уровнем 
возбуждения (r = -0,4), скоростью смены тормоз-
ных процессов возбудительными (r = -0,5), об-
щемозговой лабильностью (r = -0,4) и прямой – с 
выносливостью нервной системы (r = 0,6). 

Следовательно, пониженная толерант-
ность лиц с высокой психомоторной активно-
стью к действию звука на уровне терминального 
порога детерминирована высоким уровнем акти-
вации и лабильности нервных процессов в кор-
ковых отделах слухового анализатора, повышен-
ной общемозговой лабильностью и недостаточ-
ной выносливостью нервной системы. 

Изучение порогов чувствительности зри-
тельного и слухового анализатора, определение 
нейродинамического базиса этой чувствительно-
сти у лиц с полярными уровнями психомоторной 
активности позволяет сформулировать опреде-
ленные выводы. 

Выводы 
1. Для лиц с высокой психомоторной активно-

стью характерна повышенная чувствитель-
ность зрительного анализатора в сочетании 
с пониженной толерантности к действию 
звука на уровне терминального порога. 

2. Нейродинамическим базисом повышенной 
чувствительности их зрительного анализа-
тора являются скорость и сила процесса 
возбуждения в корковом отделе, общемоз-
говая лабильность и лабильность возбужде-
ния. 

3. Низкая толерантность активных личностей к 
действию звука на уровне терминального 
порога находится в обратной зависимости от 
скорости генерирования и уровня возбужде-
ния, общемозговой лабильности, скорости 
смены тормозных процессов возбудитель-
ными, и в прямой – от выносливости нерв-
ной системы. 

4. Точность отмеривания временных интерва-
лов определяется уровнем возбуждения кор-
ковых отделов анализаторов и активацией 
общемозговых структур. 

Дальнейшие исследования предполага-
ется провести в направлении изучения других 
проблем восприятия зрительных и слуховых 

стимулов лицами с полярными уровнями психо-
моторной активности. 
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ПРОФИЛЬ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ЖЕНСКОЙ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПОЛЬШИ  

ПО ТЕННИСУ 
Марина Ягелло 

Академия Физического Воспитания в Варшаве 
 
Аннотация. В работе предпринята попытка определения 
особенностей строения тела женской сборной команды 
Польши по теннису (n=10). На основании нормирования 
избранных антропометрических показателей (n=15), а также 
достоверности различий обнаружены наиболее характерные 
черты строения тела исследуемых спортсменок. Автор обра-
щает внимание на факт, что выявленные особенности в 
строении тела являются характерными для этого вида спорта. 
Ключевые слова: теннис – женщины, профиль строения тела. 
Анотація. Ягелло Маріна. Профіль будови тіла жіночої збір-
ної команди Польщі з тенісу. В праці зроблена спроба визна-
чити особливості будови тіла жіночої збірної команди Поль-
щі з тенісу (n=15).На підставі нормування вибраних антро-
пометричних параметрів (n=15), а також вірогідності різниць, 
виявлені найбільш характерні особливості будови тіла дослі-
джуваних спортсменок. Автор показує факт того, що виявле-
ні особливості в будові тіла є характерними для даного виду 
спорту. 
Ключові слова: теніс – жінки, профіль будови тіла.   
Annotation. Jagiello Marina. The profile of the body type for 
Poland’s female tennis representatives. The task of describing the 
female body type in Poland’s tennis was undertaken (n=10). 
Based on the regulation  of the chosen (n=15) anthropometric 
characteristics, and also on the importance of the differences, the 
specific properties of body types for the participating athletes are 
shown. The author points out the fact that the presented attributes 
of the athletes body are characteristic for that specific sport disci-
pline. 
Key words: tennis – women, body type profile. 
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Введение 
Несомненным фактом является то, что 

кроме спортивного таланта, подкрепленного со-
ответственной подготовкой, не менее важным 
условием успеха в спорте является „оптималь-
ное” для данного вида спорта или конкуренции 
строение тела [4, 8, 9, 10]. В спортивных едино-
борствах этот вопрос, учитывая разделение на 
весовые категории, а также многогранность тех-
ники, все время является дискуссионным. По 
отношению к другим видам спорта и, в частно-
сти, спортивным играм, значение этих факторов 
не вызывает сомнений [13, 19].  

Особую важность приобретают эти про-
блемы в теннисе и, в частности, женском. К со-
жалению исследований, которые бы показали 
наиболее характерные соматические характери-
стики строения тела высококвалифицированных 
теннисисток, в доступной нам литературе не уда-
лось обнаружить.  
 В связи с такой проблемой ситуацией 
целью проведенных исследований было опреде-
ление общего профиля строения тела сборной 
команды Польши по теннису. 

Материал и методы исследований 
 В обследованиях приняло участие 10 

спортсменок членов сборной команды Польши 
по теннису. Исследования были проведены во 
время тренировочного сбора – c 28 сентября по 9 

октября 2002 г. (г. Закопане – Центр Спортивной 
Подготовки). Возраст теннисисток находился в 
диапазоне 16-20 лет (18,1±1,4), а тренировочный 
стаж – 8-12 лет (10,5±1,8). 
 Антропометрические измерения прове-
дены согласно принятым принципом [1], исполь-
зуя стандартные инструменты. Определено три 
коэффициента (Rohrera, Queteleta II и тазо-
плечевой) и общую поверхность тела (по форму-
ле Du-Bois). Проведены измерения 15 показате-
лей. 
 Общий профиль строения тела лучших 
польских теннисисток проведен на основе нор-
мирования показателей. Сравнительную группу 
составили студентки Варшавского Политехниче-
ского Института [15].  
 Расстояние от нулевой линий (среднее 
значение показателя характерное для сравнивае-
мой группы), измеряемое величиной стандартно-
го отклонения, информирует о разнице в строе-
нии тела между теннисистками и сравниваемой 
группой. Таким образом, позволяет выделить 
показатели, характеризирующие строение тела 
спортсменок.  

Результаты 
 Как следует из данных результатов ис-
следований (табл. 1), среди показателей в восьми 
случаях обнаружено статистически достоверную 
разницу (по отношению к контрольной группе). 

Таблица 1 
Показатели строения тела женской сборной команды Польши по теннису и группы сравнения 

(студентки Варшавского Политехнического Института, Piechaczek 1996),  а также достовер-
ность различий 

Теннисистки n=10 Группа сравнения, 
n=153 № Показатель 

X ±SD X ±SD 
Test t 

1 Длина тела, см 171,85 6,72 166,23 6,20 2,572** 
2 Длина тела cидя, см 90,50 2,51 88,10 3,18 3,024** 

3 Длина верхней конечности, 
cм 74,08 3,30 70,67 3,20 3,267*** 

4 Длина нижней конечности, 
cм 83,58 1,80 78,14 4,09 9,561*** 

5 Ширина плеч, см (a-a) 35,14 2,25 35,96 1,62 -1,152 
6 Ширина таза, см (ic-ic) 26,53 2,56 27,98 1,46 -1,791* 
7 Ширина локтя, см -cl 6,00 0,27 6,01 0,30 -0,119 

8 Ширина колена, см (epl-
epm) 8,08 0,72 8,81 0,43 3,189**- 

9 Диаметр предплечья, см 24,10 0,77 22,36 1,42 7,104*** 
10 Диаметр голени, см 34,38 2,64 35,32 2,66 -1,128 
11 Масса тела, кг 59,70 6,31 57,41 7,72 1,148 
12 Поверхность тела, m2 1,69 0,12 1,63 0,13 1,563 

13 Индекс Rohrera,  
ус. ед. 1,17 0,07 1,25 0,16 -3,248** 

14 Индекс Queteleta II, ус. ед. 20,17 1,22 20,76 2,44 -1,533 

15 Индекс тазо-плечевой,  
ус. ед. 75,65 7,76 77,81 4,00 -0,879 

Обозначения: * p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001. 
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На самым высоком уровне различий (p≤0,001) 
находятся: длина нижней конечности, диаметр 
предплечья и длина верхней конечности. На ста-
тистически достоверном высоком уровне 
(p≤0,01) отличаются: длина тела cидя, длина те-
ла, а также индекс Rohrera. Статистически дос-
товерное различие обнаружено также по отно-
шению к ширине таза (p≤0,05). Кроме этого, 
внимания заслуживает тот факт, что почти все 
перечисленные выше, отличительные для тенни-
систок сборной команды Польши по теннису 
показатели (кроме ширины таза) характеризиру-
ются большой однородностью (коэффициент 

вариативности находится в диапазоне 2-6%). 
 Учитывая пропорции тазо-плечевые (го-
ворящие о димморфических особенностях строе-
ния тела) исследуемые теннисистки представля-
ют более мужские пропорции [11]. При этом 
спортсменки имеют нормальную массу тела (по 
величине BMI) c лептосомным типом строения 
тела [12].  

 Полученные результаты исследований 
легли в основу, создания профиля строения тела 
женской сборной команды Польши по теннису 
(рис. 1). По сравнению со студенткам, спорт-
сменки отличаются очень низкими показателями 
ширины колена (-1,7 нормированной величины) 
и ширины таза (-1 н. в.). Отличительной чертой 
строения тела теннисисток являются значитель-
ные величины:  длины нижней конечности (1,3 н. 
в.), диаметра предплечья (1,2 н. в.) и длины 
верхней конечности (-1,1 н. в.). Остальные ан-
тропометрические показатели находятся в диапа-
зоне так называемой нормы (±1 н. в.).  

Дискуссия 
Метод нормирования антропометриче-

ских показателей является одним, из наиболее 
обоснованных способов исследования особенно-
стей строения тела разных групп населения, в 
том числе и спортсменов [13].  
 Многочисленные исследования Поль-
ских антропологов, указывают на особые, срав-
нительные достоинства студентов Варшавского 

 

 длина тела 

длина тела cидя 

длина верхней конечности 

длина нижней конечности 

ширина плеч (a-a) 
 

ширина таза (ic-ic) 
 

ширина локтя 
 

 ширина колена 
 

диаметр предплеча 
 

диаметр голени 
 

масса тела 

 индекс Rohrera 
 

BMI 

тазо-плечевой индекс 

поверхность тела 

0,5 0  1   1,5  -0,5   -1   -1,5  2  -2  
Рис. 1. Морфограмма  (профиль строения тела) нормированных антропометрических показате-

лей членов женской сборной команды Польши по теннису (n=10). 
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Политехнического Института [14, 15, 16, 17]. 
Молодежь эта характеризируется самыми высо-
кими показателями биологического развития 
(длина и масса тела) среди студенческой моло-
дежи. Таким образом, это та часть населения 
которая по конституции и самая близкая спорт-
сменом которые, как известно, происходит из 
наиболее физически совершенной молодежи. 
Малое вовлечение в спортивную деятельность 
большинства из них, делает эту группу особенно 
пригодной для сравнения со спортсменами. 

Определением оптимального строения те-
ла спортсменов на протяжении долгих лет зани-
мались многие ученые [2, 18, 19]. Исследования 
этих  авторов показали, что с увеличением стажа 
тренировки, а, тем самым, и уровня спортивного 
мастерства, увеличивается однородность сомато-
типов в диапазоне конкретного вида спорта. 
 В результате исследований женской 
сборной команды Польши по теннису можно 
констатировать, что спортсменки характеризиру-
ется преимуществом антропометрических пока-
зателей характеризирующих фактор длины.  

 Эту тенденцию подтверждают другие 
исследования [5, 7]. Авторы, анализируя зависи-
мости избранных аспектов строения тела со 
спортивным мастерством (выраженным местом в 
рейтинге WTA), обнаружили самую высокую 
связь (отрицательную) с диаметром голени, сум-
мой трех кожно-жировых складок, а также тазо-
плечевым индексом. Это указывает на то, что 
щуплое строение тела – на примере исследуемых 
теннисисток – располагало к достижению луч-
ших результатов. Этот факт согласуется с ис-
следованиями Haleczko [3], Kowalewska [12].  
 Несмотря на тот факт, что Польские 
теннисистки, все-таки, представляют низкий 
спортивный уровень (только одна из них занима-
ет 50 места в WTA остальные от 280 до 1000), 
выявленные тенденции в определенной степени 
являются характерными для этого вида спорта.  
 Исследования спортсменок на более вы-
соком уровне – члены сборной команда Чехии и 
Словакии (на Чемпионате Европы в Гдыни-
Польша, 30-31 июля 2002 г.), обнаружили тен-
денцию к уменьшению показателей полноты 
(ширина таза, диаметр предплечья), а также тол-
щины жировой прослойки [6].  
 Анализируя результаты исследований, 
возникают однако вопрос – действительно ли, 
исследуемые теннисистки представляют модель-
ное (образцовое) строение тела для этого вида 
спорта? К сожалению, ответ на этот вопрос ждет 
своих разработчиков – в доступной литературе 
нет подобных данных, касающихся элитных тен-
нисисток, например из первой сотни WTA.  
 Выводы 
 1. Определение свойств строения тела 
теннисисток методом нормирования предостав-
ляет много важной информации, указывающей 

характерные черты соматического развития 
спортсменок специализирующихся в теннисе. 
 2. Члены женской сборной команды 
Польши по теннису характеризуются, прежде 
всего, значительными, (так по величине, как и по 
достоверности различий) показателями длины: 
нижней и верхней конечности, тела cидя и стоя. 
Существенно больше также их диаметр предпле-
чья и существенно ниже ширина таза.  
 3. Пропорции тела, выраженные индек-
сами Rohrera, BMI и тазо-плечевой показывают 
преимущество нормальной массы тела, лепто-
сомного соматотипа с незначительным усилени-
ем мужских пропорций тела.  
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SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO PRZEZ 
MŁODZIEŻ GIMNAZJALNĄ ZAMIESZKAŁĄ 
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Tadeusz Jasiński1,2, Arleta Ośmiałowska2 
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Анотація. Ясіньскі Т., Осмяловска А. Проведення вільного 
часу молоддю, яка вчиться в гімназіях у сільській місцевості. 
В статті представлено матеріали про способи і форми прове-
дення вільного часу молоддю, яка мешкає у сільській місце-
вості. Показана проблема недостатнього вільного часу сіль-
ської молоді. Матеріал статті складали відповіді 100 учнів 
гімназії (48 дівчинок і 52 хлопця) у віку 13 – 16 літ на питан-
ня анкети, опрацьованої для цієї мети. Виявилося, що сільсь-
ка молодь має можливості для використання багатьох форм 
проведення вільного часу, які пропонують школа та місцева 
адміністрація. Результати підтверджують дані подібних до-
сліджень про те, що сільська молодь, в основному, не має 
багато вільного часу на реалізацію пропонованих форм  його 
використання. Пов’язано це з додатковими обов’язками в 
школі і допомогою батькам в праці по дому. 
Ключеві слова: молодь, проведення вільного часу.  
Аннотация. Ясински Т., Осмяловска А. Проведение свобод-
ного времени молодежи, учащейся в гимназиях в сельской 
местности. В статье представлены материалы о способах и 
формах проведения свободного времени молодежи, прожи-
вающей в сельской местности. Рассмотрена проблема не-
хватки свободного времени сельской молодежи. Материал 
статьи составляли ответы 100 учеников гимназии (48 девочек 
и 52 мальчика) в возрасте 13 – 16 лет на вопросы анкеты. 
Оказалось, что сельская молодежь имеет возможности для 
использования множества разнообразных форм проведения 
свободного времени, предлагаемых школой и местной адми-
нистрацией. Полученные результаты подтверждают данные 
подобных исследований о том, что сельская молодежь, в 
основном, не имеет большого количества свободного време-
ни на реализацию предлагаемых форм  его использования. 
Связано это с дополнительными обязанностями в школе и 
помощью родителям при работе дома. 
Ключевые слова: молодежь, проведение свободного времени.  
Adnotacje: Jasiński T., Ośmiałowska A. Spędzanie czasu 
wolnego przez młodzież gimnazjalną zamieszkałą w środowisku 
wiejskim. Artykuł zwiera analizę zebranych danych o sposobach i 
formach spędzania czasu wolnego przez młodzież zamieszkałą w 
środowisku wiejskim. Starano się również rozstrzygnąć problem 
braku czasu wolnego młodzieży wiejskiej. Materiał do analiz 
stanowiły odpowiedzi 100 uczniów gimnazjum (48 dziewcząt i 52 
chłopców) w wieku od 13 - 16 lat na pytania kwestionariusza 
ankiety opracowanego na potrzeby tej pracy. Okazało się, że 
młodzież wiejska ma możliwości korzystania z wielu 
różnorodnych form spędzania czasu wolnego proponowanych 
przez środowisko szkolne i lokalne. Uzyskane rezultaty 
potwierdziły wyniki podobnych badań, ze młodzież wiejska z 
reguły nie ma zbyt dużo czasu wolnego na realizację 
preferowanych form jego zagospodarowania. Związane jest to z 
dodatkowymi obowiązkami szkolnymi oraz koniecznością 
pomocy rodzicom w pracach domowych. 
Słowa kluczowe: młodzież, spędzanie czasu wolnego. 
Annotation: Jasiński T., Ośmiałowska A. How grammar-school 
students of rural areas spend their leisure-time. The authors ana-
lyze collected data on the ways and forms of leisure-time spend-
ing by teenagers from rural areas. The authors attempted to solve 
the problem of the lack of free time in rural areas. Questionnaires 
filled by 100 grammar-school students (48 girls and 52 boys), 
aged between 13 and 16 years, served as material for analyses. 
This questionnaire has specifically been designed for this study. It 
has been found that teenagers from the rural areas may choose 
various forms of leisure-time activities offered by both school and 
local authorities. The obtained results are in accordance with 
similar studies, indicating that teenagers from the rural areas 
usually have not much free time to realize preferable forms of 

activities. It is related to the additional school obligations and 
help to the parents. 
Key words: Teenagers, adolescents, leisure-time. 
 
Wprowadzenie 

Czas wolny – Wujek (1979) określa jako 
„czas odprężenia, to znaczy wypoczynku i 
rozrywki”. Winiarski (1979) „przez czas wolny 
rozumie kategorię czasu przeznaczonego na zajęcia, 
którym każdy może oddawać się dobrowolnie, poza 
koniecznymi i obowiązkowymi zajęciami 
zawodowymi, rodzinnymi czy społecznymi, dla 
wypoczynku, rozrywki czy też rozwoju swojej 
osobowości. Okoń (1992) określił czas wolny jako 
„czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez 
nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki 
obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych 
zadań domowych”. Przecławski (1995), natomiast, 
za czas wolny uznaje „... na ogół ten czas, który 
pozostaje człowiekowi do jego swobodnej 
dyspozycji po wykonaniu czynności związanych z 
zaspakajaniem potrzeb biologicznych i 
higienicznych (sen, jedzenie, toaleta) oraz czynności 
obowiązkowych (praca, nauka, obowiązki rodzinne, 
dojazd do pracy lub nauki). W tym przypadku czas 
wolny oznacza czas, w którym człowiek ma 
znacznie większą, niż kiedy indziej możliwość 
wyboru czynności, którymi pragnie się zająć”. 
Podobnie uważa Wolańska (1997), według której 
czas wolny, to czas, jaki pozostaje po wypełnieniu 
wszystkich obowiązków zawodowych, rodzinnych, 
domowych i związanych z obowiązkową nauka, 
który człowiek może przeznaczyć na dodatkowe 
zajęcia, podejmowane dobrowolnie dla spełnienia 
własnych zainteresowań. Zdaniem Fatygi (2002) 
czas wolny młodzieży należy rozumieć „nie tylko 
jako czas bez szkoły i obowiązków domowych. 
Przede wszystkim jest to czas odczuwany przez 
młodzież jako będący jej „własnością „”. Zatem – 
prawdziwie czas wolny, czyli „ten rodzaj czasu, 
którym uczniowie mogli dysponować po szkole 
swobodnie i na ogół bez kontroli dorosłych”. 

Chociaż cytowani autorzy określają czas 
wolny dość ogólnie, to ich stanowisko wydaje się 
być słuszne trudno, bowiem wyartykułować pełne 
rozumienie tego pojęci i jego składowe. W 
przypadku młodzieży, czas wolny to czas, którym 
mogą dysponować według własnego uznania i woli, 
przy pełnej swobodzie, co do jego spożytkowania. 
To z kolei staje się warunkiem ich wypoczynku i 
regeneracji sił fizycznych i psychicznych.  

Młodzież gimnazjalna stanowi grupę ludzi 
znajdujących się w okresie przejściowym od 
dzieciństwa do dorosłości, osób niewymagających 
już bezpośredniej opieki ze strony dorosłych, a 
nieponoszących jeszcze pełnej odpowiedzialności. 
Młodzież ta przechodzi okres intensywnego rozwoju 
fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego. 
Dlatego tak istotny dla kształtowania się ich 
osobowości i podnoszenia kultury osobistej jest 
sposób spędzania przez nich czasu wolnego. 
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Zdaniem Przecławskiego (1978) podstawowe 
czynniki warunkujące ilość czasu wolnego i sposób 
jego spędzania to: wiek i status młodzieży, rodzaj 
szkoły, wykształcenie rodziców, środowisko lokalne 
(wieś, małe miasto, duże miasto). Spostrzeżenia te 
potwierdzają autorzy wielu innych prac (Kosełka 
1993, Sikora 1998, Świda – Zięba 2000, Fatyga, 
Tyszkiewicz 1997; Fatyga 2002), którzy dostrzegali 
podobne uwarunkowania spędzania czasu wolnego 
przez młodzież zamieszkującą środowisko miejskie i 
wiejskie. Wyniki tych badań oraz potoczne 
obserwacje dowodzą, że młodzież wiejska narzeka 
na brak czasu wolnego lub małą możliwość 
pożytecznego i przyjemnego jego 
zagospodarowania. Stąd potrzeba śledzenia 
przeobrażeń dokonujących się w sferze czasu 
wolnego tej grupy młodzieży. 

Celem pracy było poznanie sposobów i 
form spędzania czasu wolnego przez młodzież 
gimnazjalną zamieszkałą w środowisku wiejskim. 
Starano się również rozstrzygnąć prawdziwość 
poglądu o występowaniu tzw. braku czasu wolnego 
wśród młodzieży wiejskiej. 

 
Metody 

W badaniu zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego, w którym techniką badawczą był 
kwestionariusz ankiety. Taka technika badawcza nie 
wymagała od uczniów specjalnych zdolności i 
umiejętności (Pilch, Bauman 2001). Pytania 
zamieszczone w kwestionariuszu ankiety były jasno 
i jednoznacznie sformułowane. Składał się on z 
trzech części. W części pierwszej ankiety, 
respondenci ustosunkowywali się do zawartych w 
niej stwierdzeń poprzez zaznaczanie właściwych 
odpowiedzi używając skali ocen: nigdy, rzadko, 
często, bardzo często. W drugiej części ankiety 
umieszczono dwa pytania otwarte, które umożliwiły 
badanym wypowiedzenie się na temat najbardziej 
ulubionego sposobu spędzania czasu wolnego oraz 
ich opinii dotyczącej przyczyn braku czasu wolnego 
w przypadku zaistnienia takiego faktu. Ankieta była 
anonimowa. Zatem każdy badany mógł swobodnie i 
bez skrępowania udzielać odpowiedzi na zawarte w 
niej pytania. 

 
Materiał 

Badania zostały przeprowadzone wśród 100 
gimnazjalistów, w tym 52 dziewcząt i 48 chłopców, 
uczniów Gimnazjum w Czernikowie. Uczęszczali 
oni do klas I – III, wiek ich zawierał się w przedziale 
od 13 do 16 lat (średnia wieku: 14,5 lat). Część 
młodzieży uczącej się w tej szkole zamieszkiwała w 
sąsiednich miejscowościach i na zajęcia była 
dowożona. Czernikowo jest miejscowością gminną, 
położoną w województwie kujawsko – pomorskim. 
Wieś, liczy ok. 5 tysięcy mieszkańców w większości 
pochodzenia robotniczo – chłopskiego. Położona 
jest przy trakcie drogowym i kolejowym, znajdują 
się tu dworzec PKP i PKS. Instytucje kulturalne, z 

których młodzież może korzystać w organizacji 
swojego czasu wolnego to: szkolna, biblioteka 
gminna, świetlica i kawiarenka internetowa. Szkoła 
dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem do piłki 
nożnej, siatkowej i koszykowej. 

 
Wyniki  
Analiza częstości odpowiedzi dotyczących 
sposobów i form spędzania czasu wolnego przez 
młodzież wiejską, wykazała znaczne ich 
zróżnicowanie (tab. 1). 

Analiza powyższych danych wykazała, że 
najbardziej popularnymi formami, którym młodzież 
przyporządkowała oceny „często” i „bardzo 
rzadko”, były: oglądanie telewizji (78%) i słuchanie 
muzyki (68%). Połowa z nich często w czasie 
wolnym czytała czasopisma młodzieżowe. Około 
1/3 gimnazjalistów, czas wolny spędzała przed 
komputerem lub uprawiała sport. W dalszej 
kolejności badana młodzież brała udział w grach i 
zabawach ruchowych, chodziła na dyskoteki lub 
spacery oraz uczestniczyła w imprezach 
kulturalnych organizowanych przez szkołę. 

Interesujące okazały się odpowiedzi 
dotyczące częstości pomocy przez młodzież 
rodzicom w domu. W tym przypadku 75% 
gimnazjalistów przyznało, że w swoim czasie 
wolnym pomagała w pracach domowych (często 
38%, bardzo często 37%). Małą popularnością w 
sposobach spędzania czasu wolnego cieszyła się 
książka. Wśród uzyskanych odpowiedzi, 74% 
wskazywało, że badani nigdy lub rzadko czytają w 
wolnym czasie książki. Analogiczne wypowiedzi 
dotyczyły częstości chodzenia do kina. Z tej formy 
spędzania czasu wolnego nie korzystało 91% 
badanych. Największy odsetek gimnazjalistów (94% 
- odpowiedzi nigdy i rzadko) nie brał udziału w 
zajęciach świetlicowych na terenie szkoły. Okazało 
się, że nie była to dla nich atrakcyjna forma 
spędzania czasu wolnego (tab.1). Badana młodzież 
wiejska również nigdy lub rzadko swój czas wolny 
przeznaczała na sen w ciągu dnia (odpowiednio 
nigdy -51% i rzadko - 38% wyborów odpowiedzi).  

Zebrane dane analizowano także dokonując 
ich zróżnicowania ze względu na deklarowane 
sposoby i formy spędzania czasu wolnego tj.: w 
domu, na terenie szkoły, w środowisku (poza 
domem). Pozwoliło to zaobserwować, że młodzież 
wiejska przebywając w domu najczęściej pomagała 
rodzicom w pracach domowych. Jeśli nie zajmowała 
się tymi zajęciami, to najchętniej swój czas wolny 
spędzała przed telewizorem, a tylko, co czwarty 
czytał książkę. Niektórzy wśród badanej młodzieży 
w wolnym czasie chętniej czytali czasopisma 
młodzieżowe niż ciekawą pozycję książkową. 
Spędzając swój czas wolny poza domem młodzież 
najczęściej korzystała z różnych możliwości 
uczestniczenia w grach i zabawach ruchowych 
(często, bardzo często – 55%), część uprawiała 
ulubione sporty (51%), chodziła na dyskoteki (50%), 
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spacery czy oglądała imprezy kulturalno – sportowe. 
Z analizy uzyskanych danych wynika również, że 
młodzież wiejska chętnie korzystała z propozycji 
szkoły zagospodarowania ich czasu wolnego. Wiele 
osób często i bardzo często 64% brało udział w 
wycieczkach szkolnych, 41% chętnie korzystało z 
różnych zajęć pozalekcyjnych, a co drugi 
uczestniczył w szkolnych imprezach kulturalnych. 
Znikomym powodzeniem wśród ankietowanych 
cieszyły się zajęcia świetlicowe w szkole. Tylko 6% 
korzystało z nich, a 72% badanych nigdy, nie brało 
udziału w zajęciach świetlicowych.  

Analizując zebrane dane w grupach 
zróżnicowanych ze względu na płeć okazało się, że 
dziewczęta lubiły spędzać czas wolny w gronie 
przyjaciół, z czego 17,8% chętnie przyjmowała ich 
w swoim domu, natomiast 15,4% spotykała się z 
nimi poza domem. Dziewczęta preferowały raczej 
bierny sposób wypoczynku. Często słuchały muzyki 
(25%), oglądały telewizję (19,2%) czy poświęcały 
swój czas wolny na czytanie lektur (13,5%). W 
wypowiedziach dziewcząt pojawiła się tylko jedna 
wypowiedź, stwierdzająca, że badana bardzo lubiła 
spacery. Tylko nieliczne dziewczęta przyznały, że w 
wolnym czasie chętnie pomagają rodzicom (7,7% 
wypowiedzi). Zatem dziewczęta niechętnie 
korzystały z uprzednio deklarowanych form 
aktywnego wypoczynku 

Nieco inny rozkład danych uzyskano w 
grupie chłopców. Wśród ich ulubionych form 
spędzania czasu wolnego było: uprawianie sportu, 
(31,2%), słuchanie muzyki (25%) i oglądanie 
telewizji (18,7%). Nieliczni, w tej grupie 
gimnazjalistów, w wolnym czasie grali w gry na 
komputerze (12.5%). W dalszej kolejności chłopcy 
deklarowali jako sposób spędzania czasu wolnego: 
spotkania z kolegami (6,3%), majsterkowanie 
(4,2%) oraz czas spędzony z rodziną (2,1%). 

Porównanie opisanych form spędzania 
czasu wolnego w grupach zróżnicowanych ze 

względu na płeć pozwoliło zaobserwować, że bierne 
formy spędzania czasu wolnego (wypoczynku) 
dominowały zarówno u dziewcząt jak i u chłopców 
(ryc. 1). 

W opozycji do obiegowych opinii, analiza 
danych dotyczących braku czasu wolnego wykazała, 
że gimnazjaliści wiejscy mają go stosunkowo dużo 
(ryc. 2). 

Na dużo czasu wolnego wykazywało 41% 
młodzieży, ale równocześnie 54% twierdziło, że ma 
go za mało, nieliczni uważali (5%), że im go 
brakuje. Grupa ankietowanych, która deklarowała, 
że ma mało czasu wolnego lub nie ma go wcale 
(razem 59 osób) podawała trzy przyczyny tego faktu 
(tab. 2). 

 
 

 
Tabela 1.  

Częstość odpowiedzi dotyczących sposobów i form spędzania czasu wolnego przez młodzież wiejską 
Częstość odpowiedzi % Jak często i w jakiej formie spędzasz czas wolny? 

nigdy rzadko często b. często 

Oglądasz telewizję 0 22 62 16 

Słuchasz radia 7 25 26 42 
Czytasz książki 11 63 19 7 

Czytasz czasopisma młodzieżowe 14 29 40 17 

Korzystasz z komputera 10 44 28 18 

Pomagasz rodzicom w pracy w domu 5 20 38 37 
Śpisz w ciągu dnia 52 39 4 5 

Chodzisz na spacery 11 43 35 11 

Bierzesz udział w różnych grach i zabawach ruchowych 8 37 38 17 

Uprawiasz ulubiony sport 16 33 26 25 
Chodzisz do kina 43 48 25 25 

Oglądasz imprezy artystyczne i sportowe 18 38 30 14 

Korzystasz z zajęć pozalekcyjnych 27 32 22 19 

Uczestniczysz w imprezach kulturalnych org. przez szkołę 19 28 34 19 
Korzystasz z zajęć świetlicowych w szkole 72 22 5 1 

Bierzesz udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę 1 35 44 20 
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Tabela 2.  
Przyczyny braku czasu wolnego w opinii 

respondentów 
Przyczyny braku czasu wolnego % 
Nauka w domu 42,4 
Pomoc rodzicom – opieka nad młodszym 
rodzeństwem 

27,1 

Obowiązki szkolne i zajęcia pozalekcyjne 30,5 
Razem 100 

 
W pierwszej kolejności (42,4%) 

respondenci upatrywali przyczyn braku czasu 
wolnego spowodowanego nadmiarem nauki w domu 

(przygotowania do sprawdzianów, klasówek). Na 
obciążenie obowiązkami szkolnymi i zajęciami 
pozalekcyjnymi wskazywało 30,5% narzekających 
na brak czasu wolnego. Inną przyczyną ograniczenia 
czasu wolnego, podawaną przez ankietowanych, 
były ich obowiązki domowe. W grupie tej pojawiły 
się odpowiedzi, z których wynikało, że często lub 
bardzo często pomagają rodzicom w ich pracy lub 
sprawują opiekę nad młodszym rodzeństwem. Na 
wymienione przyczyny braku czasu wolnego 
wskazywało 27,1% badanej młodzieży.  

Dla zbadania wiarygodności otrzymanych 
wyników ankietowani oceniali szczerość swoich 
odpowiedzi korzystając ze skali od 1 – 10 (ryc. 3). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Sp
ot

ka
ni

e 
z

pr
zy

ja
ci
ół

m
i

w
 d

om
u

Sp
ot

ka
ni

e 
z

pr
zy

ja
ci
ół

m
i

po
za

 d
om

em

C
zy

ta
ni

e
ks

ią
że

k 
i

cz
as

op
is

m

Sł
uc

ha
ni

e
m

uz
yk

i

O
gl
ąd

an
ie

te
le

w
iz

ji

Po
m

oc
ro

dz
ic

om

Sp
ac

er
y

%

Dziew częta Chłopcy
 

Ryc. 1 Porównanie deklarowanych form spędzania czasu wolnego u młodzieży zróżnicowanej ze względu 
na płeć 
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Ryc. 2. Odsetek czasu wolnego młodzieży wiejskiej. 
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Uzyskane rezultaty (brak wskazań ocen od 

1 – 8) sugerują, że przedstawione wyniki badań 
można uznać za wiarygodne.  

 
Dyskusja  

Uzyskane wyniki, potwierdziły dane 
literaturowe świadczące o tym, że młodzież ucząca 
się w gimnazjum w środowisku wiejskim posiada 
wiele możliwości zagospodarowania czasu wolnego. 
W zależności od swoich upodobań ma możliwość 
korzystania z różnych form wypoczynku 
proponowanych przez dom rodzinny. Należą do 
nich: oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, czytanie 
książek i czasopism, niekiedy gry na komputerze 
czy krótki sen w ciągu dnia. Dom jest również 
miejscem, gdzie gimnazjaliści mogą spotkać się ze 
swoimi rówieśnikami. Szkoła, do której uczęszczali 
również wychodzi im naprzeciw z propozycjami 
ciekawych zajęć pozalekcyjnych, uczestnictwa w 
organizowanych wycieczkach czy imprezach 
kulturalno – sportowych.  

Wiejska młodzież gimnazjalna może 
korzystać także z oferty kulturalno - oświatowej 
środowiska lokalnego. Korzystania z istniejących 
obiektów sportowych, aby rozwijać swoje 
zainteresowania sportowe, odwiedzania kafejki 
internetowej czy dyskotek. Ponadto gimnazjaliści 
mają swoje ulubione miejsca, gdzie spotykają się w 
gronie rówieśników, aby porozmawiać i 
pospacerować. Część tej młodzieży ma możliwość 
czynnego udziału w imprezach artystycznych i 
sportowych organizowanych przez środowisko 
lokalne. 

Nie mniej jednak wachlarz ofert spędzania 
czasu wolnego, z których może korzystać młodzież 
gimnazjalna na wsi, jest o wiele uboższy od tego, 
którym dysponują ich rówieśnicy w środowiskach 
miejskich. Mimo takiej sytuacji, w wypowiedziach 
ankietowanej młodzieży, nie zaobserwowano 
zjawiska bezczynności i nudy. Prawdopodobnie, jest 
to związane ze specyfiką wsi, gdzie młodzież jest 
bardziej zaangażowana w pomoc i obowiązki 
domowe. W tym przypadku ¾ respondentów 
wskazywała, że w swoim wolnym czasie „często” 

lub „bardzo często” angażuje się w pomoc swoim 
rodzicom. Uzyskane rezultaty potwierdzają 
obserwacje oraz wyniki badań, jakie w tym zakresie 
przeprowadziła Fatyga (2002). Autorka uważa, że 
„uczniowie ze wsi z braku dostępu do wielu 
instytucji kulturalnych jest bardziej uboga w 
korzystaniu z różnorodności form zagospodarowania 
czasu wolnego”  

Klasyfikacja form spędzania czasu wolnego 
przez wiejskich gimnazjalistów na bierne i czynne 
budzi pewien niepokój. Badana młodzież 
preferowała, bowiem bierne formy spędzania czasu 
wolnego. Stosunkowo mały odsetek gimnazjalistów 
obok oglądania telewizji, słuchania muzyki 
podejmował się zajęcia o charakterze ruchowym. 
Okazało się, że „moda” na obcowanie ze środkami 
masowego przekazu jest nadal aktualna. Na takie 
zjawisko zwracano uwagę już w latach 70 (np. 
Przecławski, 1978). Przez następne lata nie uległo to 
zmianie i przetrwało do dziś, czego dowodem są 
badania wspomnianej już Fatygi (2002), czy też 
wyniki niniejszej pracy. „Telemania” czy 
„muzykomania” to zjawiska, które towarzyszą, na 
co dzień gimnazjalistom wiejskim. Uzyskane 
rezultaty potwierdzają potoczne obserwacje, że 
słuchanie muzyki stało się tłem w czasie nauki w 
domu, czy w czasie spotkań z rówieśnikami. 
Niepokojącym zjawiskiem jest także spadek 
zainteresowania czytelnictwem. Popularność książki 
jako rozrywki, czy źródła informacji spada. W 
grupie badanych uczniów aż ¾ przyznało, że nigdy 
lub rzadko czytają książki. Bardziej popularniejsze 
stały się czasopisma młodzieżowe, ale czy wartość 
czytanych artykułów zastąpią dobrą książkę?  

Niemniej jednak gimnazjalistów wiejskich 
nie tylko cechuje bierność w spędzaniu czasu 
wolnego. Wśród respondentów byli też miłośnicy 
aktywności i ruchu. Chętnie wychodzą oni z domu, 
aby „pokopać piłkę”, spotkać się z rówieśnikami, 
czy aby brać udział w różnych grach i zabawach 
sportowych.  

W środowisku wiejskim brak jest wielu 
instytucji o charakterze kulturalnym. Dlatego też nie 
były zaskoczeniem odpowiedzi respondentów na 
temat częstości uczęszczania do kina. Prawie 
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ocena 9
ocena 8

 
Ryc. 3. Szczerość odpowiedzi ankietowanych. 
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wszyscy zgodnie przyznawali, że nie chodzą do kina 
lub robią to bardzo rzadko. Główną przyczyną tego 
jest na pewno brak tej instytucji w miejscu 
zamieszkania i ograniczona możliwość dojazdu do 
miasta (odległość, dodatkowe koszty wynikające z 
dojazdu). Gimnazjaliści w środowisku wiejskim, 
organizują swój czas wolny korzystając z 
proponowanych zajęć pozalekcyjnych, uczestniczą 
w imprezach kulturalnych organizowanych przez 
szkołę, korzystają z możliwości wyjazdu na 
wycieczki. Z tej formy spędzania czasu wolnego 
korzystał, co drugi ankietowany gimnazjalista. W 
wyniku obserwacji można założyć, że problem małej 
aktywności w tych formach zajęć dotyczy grupy 
gimnazjalistów, którzy są dowożeni do szkoły z 
sąsiednich miejscowości. Sztywne rozkłady 
odjazdów autobusów uniemożliwiały (często 
bezpośrednio po zakończeniu lekcji) młodzieży 
„dojeżdżającej” na uczestnictwo w tego typu 
zajęciach.  

Znacznie lepiej było z organizowanymi 
przez szkołę wycieczkami poza miejsce 
zamieszkania, kiedy to zapewniony był dowóz 
uczniów po zakończeniu wycieczki. Znalazło to od 
razu odzwierciedlenie w wynikach badań, gdzie ok. 
75% uczniów często lub bardzo często korzystało z 
możliwości wyjazdu na wycieczkę.  

Analiza odpowiedzi respondentów 
zróżnicowanych ze względu na płeć wykazała, że 
dziewczęta wiejskie bardzo lubią spędzać czas 
wolny ze swoimi koleżankami. Raczej preferują 
spotkania w domu, chociaż równie chętnie 
przebywają razem „na świeżym powietrzu”. 
Dziewczęta to fanki telewizji i muzyki 
młodzieżowej. Prawdopodobnie tzw. „wizja i fonia” 
towarzyszą im wtedy, gdy są same, jak i w czasie 
spotkań z rówieśnikami. Wśród dziewcząt bywają 
także miłośniczki książek, które w wolnym czasie 
lubią czytać ciekawą literaturę oraz chętnie sięgają 
po czasopisma młodzieżowe. Niektóre dziewczęta 
poświęcają swój czas wolny pomagając rodzicom w 
pracach domowych. Żadna natomiast z 
ankietowanych gimnazjalistek nie deklarowała, że 
najchętniej w wolnym czasie uprawia sport, czy 
nawet chodzi na dyskoteki. Pojawiła się tu pewna 
sprzeczność, albowiem uprzednio, co drugi 
ankietowany przyznawał, że często uczęszczał na 
dyskoteki. Okazało się jednak, że nie była to 
najbardziej ulubiona forma spędzania czasu ani u 
dziewcząt, ani u chłopców. Być może była to jedna z 
niewielu możliwości, gdzie rówieśnicy mogli 
spotkać się poza domem. Prawdopodobnie, dlatego 
chodzenie na dyskotekę okazało się w ankiecie dość 
popularną, ale nie ulubioną formą spędzania czasu 
wolnego. Dziewczęta wiejskie pobierające naukę w 
gimnazjum nie preferują aktywnych form 
spędzaniem czasu wolnego. Podobnie jak zauważa 
w swojej pracy Fatyga (2002) można przyjąć, że w 
większości to „domatorki”. 

Odmiennie przedstawia się portret 
chłopców – gimnazjalistów wiejskich. Chłopcy 
bardziej preferują aktywność fizyczną. Po przyjściu 
ze szkoły chętnie kopią piłkę lub uprawiają inne 
formy sportu. Lubią też spotykać się z kolegami, ale 
raczej poza domem. Być może „wiejskie boisko” 
jest dla nich takim miejscem gdzie najchętniej się 
spotykają razem. Wśród chłopców bywają również 
miłośnicy telewizji i radia. Chętnie siedzą także przy 
komputerze, który nie był preferowaną formą 
spędzania czasu wolnego przez dziewczęta. W tym 
miejscu należy zauważyć, że zainteresowanie 
komputerem mogłoby być większe. Jednak ze 
względów finansowych niewielka grupa 
gimnazjalistów wiejskich ma do niego bezpośredni 
dostęp w domu. Być może komputer będzie 
zdobywał coraz większą popularność w 
zagospodarowaniu ich czasu wolnego, jeżeli w pełni 
rozwinie się program organizowania kawiarenek 
komputerowych w środowiskach wiejskich.  

Kolejny problem, który starano się 
rozstrzygnąć dotyczył przyczyn braku czasu 
wolnego wśród gimnazjalistów wiejskich. Analiza 
zebranych danych wykazała, że 41% respondentów 
nie narzekała na brak czasu wolnego, twierdząc, że 
mają go dużo. Jednak ponad połowa badanych w 
swoich wypowiedziach przyznała, że na ograniczoną 
możliwość dysponowania wolnym czasem. Jako 
przyczynę tego faktu, respondenci podawali 
konieczność dzielenia go na naukę w domu oraz 
wszelkie zajęcia związane ze szkołą, w tym zajęcia 
pozalekcyjne. Badana młodzież narzekała także, że 
późno wracała do domu ze szkoły. Zwracali uwagę 
na nadmiar prac zadawanych w szkole, które muszą 
wykonać na następne zajęcia. Część ankietowanych 
wskazywała, jako przyczynę braku czasu wolnego, 
na konieczność pomagania rodzicom w pracach 
domowych i opiekowanie się młodszym 
rodzeństwem. Praca w domu to bardzo często 
pojawiająca się forma spędzania czasu wolnego 
przez młodzież wiejską. Jednak pomoc w pracach 
domowych, czy w gospodarstwie to nie jedyny 
powód spędzania czasu w domu. Ta sytuacja jest 
rezultatem zdaniem Fatygi (2002) „nieatrakcyjnego 
otoczenia, do którego nie ma, po co wychodzić, 
zwłaszcza, że w domu jest ostatecznie telewizor”. 
Znaczny udział programów telewizyjnych w 
zagospodarowaniu czasu wolnego odbija się ujemnie 
na zajęciach typu ruchowego i sporcie.  

 
Wnioski  

Analiza zebranych danych pozwala, z 
pewną ostrożnością ze względu na stosunkowo małą 
liczność badanej próby, na sformułowanie 
następujących wniosków: 
1. Młodzież zamieszkująca w środowisku 

wiejskim ma możliwości korzystania z wielu 
różnorodnych form spędzania czasu wolnego 
proponowanych przez środowisko szkolne i 
lokalne.  
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2. Młodzież wiejska z reguły nie ma zbyt dużo 
czasu wolnego na realizację preferowanych 
form jego zagospodarowania. Związane jest to z 
dodatkowymi obowiązkami szkolnymi oraz 
koniecznością pomocy rodzicom w pracach 
domowych.  
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Annotation. As function and structure of human body systems are 
were tightly interrelated and it’s very important to evaluate their 
relationships and coherence in growing children body. The aim of 
this study was to investigate dynamics of spine sagittal plane 
parameters and cardiovascular system’s parameters with age and 
their correlations, with special reference to gender differences. 
The results obtained during the study showed that in the 11-14 
years age groups there was more correlations between spine 
sagittal curves expression and cardiovascular parameters than in 
other age groups. Significant differences were found only in 
thoracic kyphosis in different age groups. We found thoracic 
kyphosis with increasing character in girls and not in boys groups. 
Many cardiovascular system parameters had significant 
differences according to gender, especially in the oldest age 
group. There was no significant difference of heart rate at 
maximal load and change of heart rate during load according to 
gender in all age groups. Such cardiovascular parameters as 
integral index of health, changes of heart rate during workload, 
systolic and diastolic blood pressure had increasing character with 
age. Heart rate at rest and during maximal load decreased with 
age in both gender. 
Keywords: spine sagittal plane, cardiovascular system, 
schoolchildren 
Анотація. Мауріcієне В., Баcіулієне К., Вітартаіте А., Подеріс 
Й. Взаємозв'язок і послідовність змін хребетного стовпа в 
сагітальній площині й параметрах серцево-судинної системи 
в підростаючому дитячому організмі. Оскільки функція й 
структура систем тіла людини сильно взаємозалежні, тому 

дуже важливо оцінити їхній взаємозв'язок і послідовність 
змін у підростаючому дитячому організмі. Ціль цього ви-
вчення полягала в тому, щоб досліджувати динаміку параме-
трів хребетного стовпа в сагітальній площини й показники 
серцево-судинної системи у віковому аспекті і їхніх кореля-
ціях в обліком статевих розходжень. Результати, отримані 
протягом вивчення, показали що у вікових групах 11-14 років 
була більша кількість кореляцій між показниками хребетного 
стовпа й серцево-судинної системи, чим в інших вікових 
групах. Істотні розходження були в основному тільки в груд-
ному кіфозі в різних вікових групах. Ми обґрунтовуємо гру-
дний кіфоз наростаючого характеру у дівчат. Багато парамет-
рів серцево-судинної системи мали істотні розходження по 
полових ознаках, особливо в самій старшій віковій групі. Не 
було ніякої істотної різниці частоти серцебиттів при макси-
мальному навантаженні й швидкості внутрішніх змін протя-
гом навантаження відповідно до статі у всіх вікових групах. 
Такі серцево-судинні параметри як показник рівня здоров'я, 
швидкість внутрішніх змін протягом робочого навантаження, 
систолічний й діастоличний кров'яний тиск мали особли-
вість, що збільшується з віком. Частота серцебиттів постійна 
протягом максимального навантаження й зменшується  з 
віком. 
Ключові слова: школярі, сагітальна площина, серцево-
судинна система. 
Аннотация. Мауриcиене В., Баcиулиене К., Витартаите А., 
Подерис Й. Взаимосвязь и последовательность изменений 
позвоночного столба в сагиттальной плоскости и параметрах 
сердечно-сосудистой системы в подрастающем детском ор-
ганизме. Поскольку функция и структура систем тела чело-
века сильно взаимосвязаны, поэтому очень важно оценить их 
взаимосвязь и последовательность изменений в подрастаю-
щем детском организме. Цель этого изучения состояла в том, 
чтобы исследовать динамику параметров позвоночного стол-
ба в сагиттальной плоскости и показатели сердечно-
сосудистой системы в возрастном аспекте и их корреляциями 
у учетом половых различий. Результаты, полученные в тече-
ние изучения, показали, что в возрастных группах 11-14 лет 
имелось большее количество корреляций между показателя-
ми позвоночного столба и сердечно-сосудистой системы, чем 
в других возрастных группах. Существенные различия были 
в основном только в грудном кифозе в различных возрастных 
группах. Мы обосновываем грудной кифоз нарастающего 
характера у девочек. Многие параметры сердечно-сосудистой 
системы имели существенные различия по половым призна-
кам, особенно в самой старшей возрастной группе. Не име-
лось никакой существенной разности частоты сердцебиений 
при максимальной нагрузке и скорости внутренних измене-
ний в течение нагрузки согласно полу во всех возрастных 
группах. Такие сердечно-сосудистые параметры как показа-
тель уровня здоровья, скорость внутренних изменений в 
течение рабочей нагрузки, систолическое и диастолическое 
кровяное давление имели увеличивающуюся особенность с 
возрастом. Частота сердцебиений постоянна в течение мак-
симальной нагрузки и уменьшается  с возрастом. 
Ключевые слова: школьники, сагиттальная плоскость, сер-
дечно-сосудистая система. 
 

Introduction 
Knowledge about peculiarities in changes 

of different body systems with age is important in 
health protection and promotion process, especially 
in planning and implementation of means designed 
to develop and promote children’s health. Body 
systems of developing children have a distinctive 
character of functioning and their structure. Many 
important changes occur in musculoskeletal and 
cardiovascular systems during these processes while 
child becomes mature (1, 2). 

The cardiovascular system’s response to 
physical load differs according to age (3). 
Differences in cardiovascular responses to dynamic 
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exercise between young boys and girls have also 
been reported (4). The majority of studies report that 
heart rate is lower and systolic volume is higher in 
boys than girls at a given rate of work, although data 
to the contrary have been reported. These 
differences seem to be related to larger hearts in the 
boys. Other researchers found no significant 
differences between the boys and girls in maximal 
oxygen consumption or physical characteristics 
except for a significantly larger left ventricular mass 
in the boys versus the girls (5). 

Studies of changes in body posture also 
show many changes in developing child (6). 
Asymmetric body posture is very often 
musculoskeletal disorder among children. The 
prevalence of different trunk asymmetries is 
increasing as in Lithuania (7) also in other countries 
(8). Increasing incidence of asymmetric posture 
among children is very important problem, as 
abnormalities of frontal and sagittal plane posture 
influences children physical and psychological 
health. 

Very often function of these two important 
systems are analyzed separately and data of 
integrated evaluation are missing. As function and 
structure of human organism always were tightly 
connected it’s very important to evaluate their 
relationship and coherence in growing organism. 
The aim of this study was to investigate dynamic of 
spine sagittal plane parameters and cardiovascular 
system’s parameters with age and their correlations, 
with special reference to gender differences. 
 

Material and methods 
One hundred and twenty four 

schoolchildren (aged 7– 18 years) participated in the 

study. Assessment of schoolchildren body posture 
and cardiovascular system’s parameters was 
performed according to the standards of medical 
ethics (Declaration of Helsinki).  

Cardiovascular system’s function was 
evaluated using bicycle ergometry test and 
computerized functional test analysis system 
“Kaunas–load”. Modified Bruce protocol with 
decreased to one minute time interval for one step 
was used in investigation. The maximal load was 
usually limited by the submaximal heart rate. 
Performed workload, arterial blood pressure, and 
parameters of 12-lead ECG were synchronously 
recorded at every step of workload. Such parameters 
as integral index of health (Sv) (9), systolic (SABP) 
and diastolic (BABP) blood pressure at rest, heart rate 
at rest (HR0), during maximal load (HRmax) and 
change of heart rate (∆HR), ST-segment depression 
(a sum of negative ST segment values (∑ ST) in 12 
leads) were analyzed. 

Evaluation of spine sagittal plane was 
performed using cirtometer – flexible ruler. The 
cirtometer was shaped placing it on the spinal 
apophyses point on the skin (from the seventh neck 
vertebra till first sacral vertebra), while child was in 
standing position. The curve so obtained was 
reproduced onto paper sheet, and the angular values 
of dorsal kyphosis and lumbar lordosis were 
measured. 

Data were analyzed using SPSS 10.0 for 
Windows. Student’s test was used for statistical 
differences estimation between groups. Spearman’s 
correlation analysis was used to estimate correlation 
between cardiovascular system’s and spine sagittal 
plane measurements. P value < 0.05 was considered 
statistically significant. 
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Fig. 1. Dynamics of mean values in thoracic kyphosis and lumbar lordosis in boys and girls groups with 
age. *p<0.05 
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 Results and discussion 

The results obtained during the study 
presented in figure 1 showed tat expression of 
sagittal spine curves varied with age. Thoracic 
kyphosis had increasing character in girls and 
decreasing character in boys. Mean values of 
thoracic kyphosis were significant different 
comparing the youngest and the oldest 
schoolchildren groups of both genders. Values of 
lumbar lordosis were more stabile with age and their 
changes were not statistically significant.  

Thoracic kyphosis had significant different 
mean values in boys and girls only in the youngest 
age group. There was no significant difference in 
other age groups among boys and girls. Thoracic 
kyphosis significant decreased in 11-14 years boys 
group comparing with the younger group.  

We found no significant difference in 
lumbar lordosis between girls and boys in all age 
groups, although lordosis in girls was greater than in 
boys, except in 11-14 years age group. We also 
found no significant differences of lordosis with age 
in both gender groups.  

Our data about sagittal spine changes with 
age were similar to other researchers results (10). 
Although we found a significant differences only in 
thoracic kyphosis between different age groups. In 
contrary to other authors (11) we found thoracic 
kyphosis with increasing character in girls and not in 
boys.  

Integral index of health (Sv) increased 
during growing in both girls and boys (fig. 2). 
Analyzing Sv changes with age we found significant 
difference (p<0,05) among the youngest and the 
oldest age groups in both gender groups. Sv of boys 
had increasing character in all age groups. Sv 
significant increased in 11-14 years girls and 
stabilized at this age. We found gender related 

differences of Sv. There were established significant 
differences among girls and boys in 7-10 years age 
and 15-18 years age groups. In all age groups, Sv of 
boys was greater than girls’. Observed Sv 
stabilization with age confirms the importance of 
individual and regular physical activity in 
schoolchildren health strengthening process. 
Normative values of Sv parameter are established 
only in adults and there no such data in children 
groups. So more comprehensive studies must be 
performed in order to reveal and establish a 
normative values and tendencies of Sv changes in 
schoolchildren of different age and gender. 

Heart rate at rest (HR0) decreased with age 
in both boys and girls. In both girls and boys HR0 
decreased at 11-14 years and then remained stabile. 
In girls it decreased from 105,7 b/min at 7-10 years 
age till 96,2 b/min at 15–18 years age; in boys, 
respectively: 95,0 b/min. and 90,9 b/min. HR0 was 
statistically significant greater in girls in 7-10 age 
group than in boys. In other age groups although 
HR0 was greater in girls, there was no significant 
difference. 
 Heart rate at maximal load (HR max) had 
increasing character till 11-14 years and later 
significant decrease was observed in both genders 
(fig.3). Other authors also confirmed such dynamic 
(12, 13). There were no significant differences 
according to gender in all age groups.  

Change of heart rate during physical load 
(∆HR) was greater in boys only in 7-10 years group, 
in older boys ∆HR was smaller than in girls although 
no significant difference was established. The 
greatest ∆HR was observed in 11-14 years age 
group.  

The ST-segment depression (a sum of 
negative ST values (∑ST) in all leads) during 
performance of maximal load has a significant 
differences according to gender only in the oldest 

55,68 54,76

47,53

58,92 60,45

54,7

40

55

70

7-10 11-14 15-18
Age group

Sv, %

girls
boys

*

*

 
Fig.2. Dynamic of mean values of health index (Sv) in boys and girls groups with age. *p<0.05 
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group: it was more positive in boys. ∑ST had more 
negative value in boys only in the youngest age 
group, but difference was no significant.  ∑ST in 
boys groups decreased with age (p<0,05). In girls 
groups ∑ST was more or less stabile. It could be 
associated with estrogens influence on 
cardiovascular system in girls, as estrogens blocks 
formation of muscular tissue in blood vessels walls. 
The ST-segment response to exercise appears to be 
gender related from an early age, exercise-induced 
ST depression is less sensitive in women than in 
men (14). 

Systolic blood pressure at rest (SABP) 
increased with age and we have found statistically 
significant differences among girls and boys at 7-10 
and 15-18 age groups. Other authors also reported 
this increase (13). Increase of boys’ systolic pressure 
had linear character and was statistically significant 

comparing different age groups. Although in girls 
increase of systolic blood pressure stopped at 11-14 
age group. 

Changes of diastolic blood pressure at rest 
(DABP) were more stabile with age than systolic 
blood pressure dynamic. Tendencies of increase 
were established and we found such data in other 
research works (12). Significant differences 
according to gender were found only in the oldest 
group. 

The analysis of ratio between spine sagittal 
curves expression and cardiovascular parameters 
registered during the exercise test are presented in 
table 1.  

Blood pressure values correlated with spine 
sagittal curves only in the 11-14 years age group. It 
was established that ∑ ST had negative correlation 
with lumbar lordosis in girls and positive correlation 
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Fig. 3.  Dynamic of maximal heart rate registered during the load (HR max) in boys and girls with age. 
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Fig. 4.  Dynamics of mean values of sum of negative ST values (∑ST) registered at maximal load in boys 

and girls groups with age. *p<0.05 
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with thoracic kyphosis in boys. Reverse correlations 
between spinal curves and cardiovascular parameters 
according to gender and age may be associated with 
different musculoskeletal system state and 
development, different organization and 
development of regulation processes, different 
physical activity level and many other factors, which 
differ among girls and boys during growing (15). 
Due to lack of such correlation studies it’s difficult 
to compare our data with other authors’ works. Also 
these data suggest that exist correlation between 

cardiovascular system and spine posture parameters 
and this coherence must be considered in exercise 
prescription. 

Analysis of correlation between spine 
sagittal curves expression and cardiovascular 
parameters revealed that in the 11-14 years age 
group there was more correlations than in other age 
groups. It could be associated with developmental 
peculiarities of musculoskeletal and cardiovascular 
systems at this age. 
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Fig. 5.  Dynamics of mean values of systolic blood pressure in boys and girls groups with age. *p<0.05 
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Fig.6. Dynamics of mean values of diastolic blood pressure in boys and girls groups with age. *p<0.05 

 
Table 1.  

Correlation (Spearman coefficient) between spine sagittal curves and cardiovascular parameters among 
boys and girls of different age groups (p<0.05). 

Girls Boys Age group Thoracic kyphosis Lumbar lordosis Thoracic kyphosis Lumbar lordosis 
7–10  ∑ST   -0,44 ∑ST   0,48 HR max    0,44 

11–14 HR(0)   0,46 
∆HR   - 0,55 SABP    0,52 DABP    - 0,47  

15–18  ∑ST     -0,47   
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Conclusions 
1. In the 11-14 year’s age groups there was 
more correlations between spine sagittal 
curves expression and cardiovascular 
parameters than in other age groups. 
Significant differences were found only in 
thoracic kyphosis in different age groups. We 
found thoracic kyphosis with increasing 
character in girls and not in boys groups.  
2. Many cardiovascular system parameters 
had significant differences according to 
gender, especially in the oldest age group. 
There was no significant difference of heart 
rate at maximal load and changes of heart rate 
during workload according to gender in all 
age groups. 
3. Such cardiovascular parameters as 
integral index of health, changes of heart rate 
during workload, systolic and diastolic blood 
pressure had increasing character with age. 
Heart rate at rest and during maximal 
workload decreased with age in both gender. 
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Annotation. The material of the studies was the physical 
education teachers of randomly chosen Poznań (Poland) schools: 
primary, grammar, and secondary schools. The studies involved 
584 physical education teachers. The studies were conducted in 
the school year of 1999-2000. For the studies, an observation 
method was applied consisting in lesson observations during 
physical education lessons carried out by physical education 
teachers. The results of the studies form characteristic upward or 
downward tendencies. The higher the educational stage the higher 
the percentage value for the teachers who: a) assess attitudes and 
behavior of the students; b) monitor and assess knowledge of the 
students in the field of physical culture; c) assess with grades or 
points motor and organizational skills; d) assess verbally tasks’ 
achievement; e) apply and introduce self-monitoring and self-
assessment of knowledge, skills, attitudes, and physical fitness of 
the students. The downward tendencies were observed 
exclusively for monitoring attitudes and behavior of the students 
(i.e. having sports outfit, activity, involvement, attendance, etc.). 
The examined women were characterized by better and more 
positive empathic behavior. For all parameters, the women 
appeared to be better. 
Keywords: physical education lessons, teachers, empathic behav-
ior, evaluation 
Анотація. Радослав Мусзкиета, Петро Олесіиєвич. Моніто-
ринг, оцінка діяльності й показників емоційних властивостей  
учителів протягом уроків фізичного виховання. Матеріалом 
вивчення були учителя фізичного виховання випадковим 
образом обрані зі шкіл Познані (Польщі): магістральний, 
граматика й середні школи. Усього спостерігалася діяльність 
584 учителів фізичного виховання. Заняття проводилися в 
1999-2000 навчальному році. Для вивчення був застосований  
метод спостереження, що складається із спостережень уроків 
фізичного виховання, проведених учителями фізичного вихо-
вання. Результати спостережень сформовані у вигляді харак-
теристик зі зростаючими або  убутними тенденціями. У ви-
щому освітньому щаблі вище оцінка вчителів: a) оцінюється 
орієнтація і якості студентів; б) контролюється й оцінюється 
пізнання студентів у змагальній обстановці й культури пово-
дження; c) оцінюється за рангом і спрямованістю моторних і 
організаційних якостей; д) оцінюється усно досягнення за-
вдань; є) застосовується й уводиться що самоконтролюється 
й показник рівня майстерності, орієнтацій і фізичного стану 
студентів. Убутні тенденції спостерігалися винятково для 
орієнтацій і характеристик студентів (тобто наявність спор-
тивної групи, активності участі, обслуговування, і т.д.). До-
сліджені жінки мали кращі й більш кількісні показники. У 
всіх параметрах жінки виступали  краще. 
Ключевые слова: уроки фізичного виховання, учителі, емо-
ційні властивості, оцінка. 
Аннотация. Радослав Мусзкиета, Петр Олесниевич. Монито-
ринг, оценка деятельности и показателей эмоциональных 
свойств  учителей в течение уроков физического воспитания. 
Материалом изучения был учителя физического воспитания 
случайным образом выбранные из школ Познани (Польши): 
магистральный, грамматика и средние школы. Всего наблю-
далась деятельность 584 учителей физического воспитания. 
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Занятия проводились в 1999-2000 учебном году. Для изуче-
ния был применен  метод наблюдения, состоящий на наблю-
дениях уроков физического воспитания, проводимых учите-
лями физического воспитания. Результаты наблюдений 
сформированы в виде характеристик, с возрастающими или  
убывающими тенденциями. В высшей образовательной сту-
пени выше оценка учителей: a) оценивается ориентация и 
качества студентов; б) контролируется и оценивается позна-
ние студентов в соревновательной обстановке и культуры 
поведения; c) оценивается по рангу и направленности мотор-
ных и организационных качеств; д) оценивается устно дос-
тижение заданий; e) применяется и вводится самоконтроли-
рующийся и самосовершенствующий показатель уровня 
мастерства, ориентаций и физического состояния студентов. 
Убывающие тенденции наблюдались исключительно для 
ориентаций и характеристик студентов (то есть наличие 
спортивной группы, активности участия, обслуживания, и 
т.д.). Исследованные женщины имели лучшие и большие 
количественные показатели. Во всех параметрах женщины 
выступали  лучше. 
Ключевые слова: уроки физического воспитания, учители, 
эмоциональные свойства, оценка. 
 
Introduction 
 In order to increase the knowledge about 
the condition of monitoring and assessment activi-
ties carried out by the physical education teachers, 
an attempt was made to observe the lessons. It seems 
that such verification of school practice is to consid-
erably facilitate and improve the discussed issue. For 
the observation of various physical education les-
sons at three educational stages, an additional factor 
has been considered – empathic behavior of the ex-
amined teachers, which significantly, or even princi-
pally, influences didactic-educational effects, par-
ticularly in case of carrying out monitoring and as-
sessment activities (Muszkieta 2004, 2005).  
 
Material and methods 
 The material of the studies was the physical 
education teachers of randomly chosen Poznań (Po-
land) schools: 40 primary schools, 30 grammar 
schools, and 20 secondary schools. The studies in-
volved 584 physical education teachers, including 
331 women and 253 men. All the examined teachers 
had higher master’s education with the major in 
physical education. The studies were conducted in 
the school year of 1999-2000 (from September 1999 
to May 2000).  
 For the studies, an observation method was 
applied consisting in lesson observations during 
physical education lessons carried out by physical 
education teachers. In the primary schools, 256 les-
sons of physical education were observed: gymnas-
tics (N=60), athletics (N=18), volleyball (N=40), 
handball (N=28), football (N=22), basketball 
(N=30), swimming (N=8), sports games (N=50). In 
the grammar schools, 173 lessons were observed: 
gymnastics (N=24), athletics (N=15), volleyball 
(38), handball (N=22), football (N=22), basketball 
(N=34), music and motor forms (N=18). In secon-
dary school, 155 lessons were observed: gymnastics 
(N=30), athletics (N=17), volleyball (N=24), hand-
ball (N=21), football (N=20), basketball (N=24), 
music and motor forms (N=19).  

 Observing the physical education lessons, 
the course of the activity was registered in the pre-
pared protocols, considering the lesson division into 
4 parts: part I– initial, part IIa – warm-up (shaping 
exercises), part IIb – core, part III – final.  
 
Analysis of research results 
 In the analysis of monitoring and assess-
ment activities of physical education students, the 
following components were distinguished: monitor-
ing of personal hygiene (outfit, body, etc.), monitor-
ing and assessment of attitudes and behavior of the 
students (i.e. having sports outfit, activity, involve-
ment, attendance), monitoring and assessment of 
students’ knowledge, assessment in grades or points 
concerning the particular skills (motor, utilitarian, 
organizational), assessment in grades or points con-
cerning physical fitness, verbal assessment of carry-
ing out the tasks (i.e. praise, reprimand), self-
assessment and self-monitoring of the students 
(knowledge, skills, fitness, attitudes and behavior). 
In the protocol, lack of monitoring and assessment 
of a student during particular stages of a lesson was 
taken down.  
 The other area of analysis following the 
observations was the identification of empathic be-
havior indications of the examined physical educa-
tion teachers during particular lessons. The indica-
tions of empathic behavior of the teachers were the 
following: sincere smile of a teacher, an ability to 
comfort the students in difficult situations, sympathy 
of a teacher in case of student’s failure, happiness 
about student’s performance, accurate friendly refer-
ring to a student, personal culture of a teacher, and 
proper behavior in different didactic-educational 
situations. Furthermore, there was reprehensible 
behavior of particular teachers observed during the 
lessons (i.e. shout, fisticuffs attempts, offensive re-
ferring to the students, etc.) and total lack of em-
pathic behavior indications of the examined teach-
ers.  
 Basing on the analysis of the results, it was 
found that more than 8% of the studied physical 
education teachers of primary school did not intro-
duce any form of monitoring and assessment of a 
student during the lessons. For all types of lessons, 
these were mostly the men – at average 11%, thus, 
6.4% of the women did not show any monitoring 
and assessment activity during the lessons. Gener-
ally, the students were assessed verbally (total – 
67.2%; the women – 67.9%; the men – 66%). It par-
ticularly concerned part IIA and IIB, less frequently 
part III and hardly ever part I of a lesson. More than 
90% of the studied women and men monitor per-
sonal hygiene of the students during the initial part 
of a lesson. There is no such element in the follow-
ing parts of a lesson. Also, the teachers highly moni-
tor the attitudes and behavior of the students. It is 
important that the percentage values of this compo-
nent decrease as the particular parts of a lesson carry 
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on, increase at the end of a lesson, i.e. at the closing 
stages. The following aspects are assessed with a 
grade: attitudes and behavior of the students (total – 
25%; the women – 24.4%; the men – 26%), and mo-
tor and organizational skills of the students (total – 
20.3%; the women – 18.6%; the men – 23%). Not-
withstanding the common opinions, the teachers 
rather infrequently give the numerical or point 
grades for the performance in physical fitness, motor 
predispositions and skills. It concerns no more than 
5.1% of the observed lessons, including 7% of the 
lessons carried out by the men and 3.8% by the 
women. Unfortunately, merely 10% of the studied 
teachers monitor and assess the students’ knowledge 
of physical education. Lack of monitoring the 
knowledge and, consequently, poor knowledge 
transferred to the students considerably influence the 
low level of children’s prosomatic and prohealth 
attitudes and behavior. 
 The primary school stage is a phase of cog-
nitive, emotional, and psychophysical activity of 
children. According to the contemporary pedagogi-
cal tendencies, the activity should be developed 
through considerable development of independence 
and creativity of children. One of the most important 
elements of independence and creativity of children 
is self-monitoring and self-assessment of their per-
formance. Unfortunately, according to the studies, 
self-monitoring is applied by no more than 9.4% of 
the teachers (9% of the women, 10% of the men), 
and self-assessment by 7% of the primary school 
teachers (9% of the women, 8% of the men). To the 
highest degree, though still not satisfactory, the self-
assessment and self-monitoring were applied at the 
lessons of: athletics, handball, football, and swim-
ming.  
 The disparities between the men and 
women in particular components of monitoring and 
assessment of students’ performance are not statisti-
cally important.  
 In the previous chapters, the state of pre-
conditions of monitoring and assessment activity of 
physical education teachers was discussed, including 
empathy. At that point, an attempt was made to de-
termine the indications of empathic behavior of the 
teachers during “live” lessons of physical education 
carried out on three educational levels.  
 The teachers of primary schools show ex-
tensive empathic behavior. Most frequently these 
are: appropriate friendly referring to the students 
(total: 70.7%; the women – 72.4%; the men – 68%) 
and sincere smile of a teacher (total: 58.6%; the 
women – 62.2%; the men – 53%). No more than 
every second physical education teacher of primary 
school represents appropriate level of personal cul-
ture, which is very pessimistic information. Provided 
that the understanding of the “physical culture” idea 
varies, the result is by all means unsatisfactory. 
 The two features most strictly connected 
with empathy, i.e. an ability to comfort the students 

in difficult situations and sympathy of a teacher in 
case of students’ failures are characterized by a very 
low rank. Every fourth teacher was found to take 
advantage of the features during physical education 
lessons. To a greater extent satisfactory in this edu-
cational activity appeared to be the women. More 
than 30% of the studied teachers (33.3% of the 
women, 31% of the men) expressed happiness for 
students’ performance. This particular component 
was generally found for the parts IIA and IIB of a 
lesson, specifically closing stages and final discus-
sion of a lesson. In this case, the percentage value of 
the men was predominant for all types of lessons, 
except for swimming, sports games, and football.  
 Primary school is a place provoking stress 
and discomfort of a child. Nearly 12% of the exam-
ined teachers were characterized by reprehensible 
behavior (10.9% of the women, 13% of the men), 
i.e. by shouting, fisticuffs attempts, fisticuffs, offen-
sive referring to the students, disregarding the stu-
dents, mocking at the students - particularly refer-
ring to their failures. It may be stated that such situa-
tion concerns every fourth teacher. The reasons for 
such behavior are varied and multilevel, though un-
acceptable in learning and educating children. Ac-
cording to the analysis, it was also stated that nearly 
20% of the studied teachers (17.3% of the women, 
22% of the men) did not show any indications of 
empathic behavior during the lessons. Such attitude 
varied depending on the parts and types of the les-
sons.  
 Monitoring and assessment activities and 
indications of empathic behavior of the teachers of 
Poznań grammar schools were observed during the 
lessons of 7 types. For more than 9% of the teachers 
(8.5% of the women, 10.1% of the men) no monitor-
ing and assessment activities at particular stages of a 
lesson were found. The teachers monitored the fol-
lowing aspects: personal hygiene (96% in part I of a 
lesson); attitudes and behavior of the students in the 
field of activity, involvement, attendance, sports 
outfit (total: 38.2%; the women – 41.5%, the men – 
34.2%); carrying out the tasks (total: 69.4%; the 
women – 70.2%; the men – 68.4%). Verbal assess-
ment of the accuracy of task accomplishment mostly 
concerns the following parts of a physical education 
lesson: IIA (total – approx. 93%), IIB (total –approx. 
92%), and III (total – approx. 75%).  
 In case of the teachers of primary schools, a 
decreased percentage of the teachers who apply the 
numerical or point grades was found. The assess-
ment concerned: motor, utilitarian, and organiza-
tional skills (total – 29.5%; the women – 30.9%; the 
men – 27.8%); attitudes and behavior (total: 28.3%; 
the women – 27.7%; the men 29.1%), and the com-
ponents of physical fitness (total: 14.5%; the women 
– 13.8%; the men – 15.2%). The disparities between 
the female and male teachers are of no statistical 
importance.  
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 An increase of applying self-assessment 
and self-monitoring of the students was found for 
the grammar school teachers in comparison with the 
primary school teachers. 26% of the examined 
grammar school teachers considered in their educa-
tional work the elements of self-monitoring of the 
students, including 28.7% of the women and 22.8% 
of the men. Comparable were the percentage values 
for the grammar school teachers who introduce self-
assessment to educational process. Nearly 21% of 
the studied teachers developed independence and 
creativity of the students through the use of self-
assessment of students’ performance (20.2% of the 
women, 21.5% of the men). The teachers of gram-
mar schools appeared to best apply self-monitoring 
and self-assessment for the athletics and music-
motor forms of a lesson. It should be emphasized at 
this point that the reformers of the Polish educa-
tional system defined the III stage of education, i.e. 
grammar school, to be a phase of the development of 
adolescents’ independence. According to the pre-
sented data, the grammar school teachers meet the 
requirement more effectively than the teachers of 
primary schools, though it is not the satisfactory 
level yet. This indicator should reach the value of 
100%.  
 For the five indications of empathic behav-
ior, increased percentage value was found in case of 
the grammar school teachers in comparison with the 
pedagogues of primary schools, and it concerns the 
following aspects: sincere smile of a teacher during 
a lesson (total - 71.1%; the women – 75.5%; the men 
– 65.8%), happiness for the students’ performance 
(total – 41%; the women – 43.6%; the men – 38%), 
friendly referring to the students (total – 84.4%; the 
women – 87.2%; the men – 81%), personal culture 
(total – 72.3%; the women – 78.7%; the men – 
64.6%), and accurate behavior of a teacher in vari-
ous didactic-educational situations of the lesson 
process (total – 30.1%; the women – 33%; the men – 
26.6%). For all of the above-mentioned components, 
the women were predominant, as in case of the pri-
mary schools.  
 The percentage values of two indicators of 
empathic behavior are similar to those of the pri-
mary school, i.e. an ability to comfort the students in 
difficult situations (total – 24.9%; the women – 
29.8%; the men – 19%), and sympathy of a teacher 
in case of student’s failure (total – 23.7%; the 
women – 27.7%; the men – 19%). Yet again, the 
women were predominant in case of these two com-
ponents.  
 Analyzing the results of the studies pre-
sented in Table 163, it was found that the reprehen-
sible behavior of the teachers remains at the same 
level (total – 11%; the women – 8.5%; the men – 
13.9%), and similarly the lack of indications of em-
pathic behavior (total – 17.3%; the women – 16%; 
the men – 19%). Unfortunately, the men more fre-
quently than the women do not show any empathic 

behavior or their behavior is reprehensible), which 
was particularly evident in case of the lessons on 
athletics, volleyball, and handball.  
 Monitoring and assessment activities and 
the indications of empathic behavior of the teachers 
of Poznań secondary schools were observed during 
the physical education lessons of 7 types, just as in 
case of the grammar schools. Analyzing the results 
of the studies presented in Table 164 concerning the 
examined teachers of secondary schools, first of all, 
it should be stated that the percentage value of the 
teachers applying self-monitoring and self-
assessment of students’ performance in physical 
education increases. Nearly 30% of the examined 
teachers introduced selected forms of self-
monitoring to the lesson process (30.9% of the 
women, 27% of the men), and 33.6% of the teachers 
introduced and applied self-assessment for their stu-
dents (35.8% of the women, 31.1% of the men). Un-
fortunately, the condition is still unsatisfactory. At 
this particular stage of education, students’ aware-
ness, independence, responsibility, ability to make 
decisions, and creativity constitute basic competence 
which should be provided by a school, the teachers 
and tutors. Such competence might be acquired, 
among other things, through effective and systematic 
use of self-monitoring and self-assessment of stu-
dents’ performance. Therefore, a question occurs: 
does the Polish school fulfill the contemporary re-
quirements of the reform of education system; does 
it teach and educate present-day members of a soci-
ety?  
 The physical education teachers of secon-
dary schools mostly monitor the following aspects in 
a lesson process: personal hygiene (outfit, body, 
etc.), particularly at the initial stage of a lesson (93% 
of the examined group); attitudes and behavior of 
the students, in this case emphasizing part I of a les-
son rather than the parts IIA and IIB. It was found 
that the value of the indicator concerning knowledge 
monitoring and assessment considerably increased in 
comparison with the schools of lower educational 
stage. Therefore, it may be assumed that level of 
transfer of knowledge about physical culture is 
higher and more effective than in case of the primary 
and grammar schools. However, this level should 
neither satisfy the teachers themselves nor the peda-
gogical authorities. No more than 1/3 of the high 
school teachers understand the importance of 
achieving the cognitive aims of physical culture.  
 At this educational stage, a teacher’s verbal 
assessment of a student’s performance was overes-
timated. Mote than 77% of the examined teachers 
applied verbal assessment of the students’ perform-
ance (77.8% of the women, 77.1% of the men). Con-
sidering the students’ age, their intellectual, emo-
tional, and psychophysical level, it should be as-
sumed that it is a didactic mistake to provide the 
students, to such a great extent, with additional mo-
tivating and directing stimuli through the use of ver-
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bal assessment of their performance, correcting their 
mistakes, and providing with a praise or reprimand. 
This particular problem requires further scientific 
analysis supported by reliable and objective investi-
gation instruments.  
 The examined teachers of secondary 
schools assessed the students applying grades or 
points in the following fields: attitudes and behavior 
(total – 36.1%; the women – 37%; the men – 
35.1%), motor, utilitarian, and organizational skills 
(total – 35.5%; the women – 37%; the men – 
33.8%), components of physical fitness (total – 
13.6%; the women – 11.1%; the men – 16.2%). The 
values of the indicators were very alike for particular 
types of lessons. Every tenth studied teacher did not 
apply any form of monitoring and assessment of the 
students’ performance at particular stages of a les-
son. 
 The percentage values concerning the indi-
cations of empathic behavior for the examined 
women – physical education teachers were higher 
than for the men representing Poznań secondary 
schools. Only the accurate friendly referring to a 
student remained at the same level (total – 79.4%; 
the men – 79.7%; the women – 79%). A satisfactory 
state of empathic behavior was found concerning: 
sincere smiling at the students (total – 70.3%, the 
women – 72.8%, the men – 67.6%), personal culture 
(total – 61.9%; the women – 69.1%; the men – 
54.1%), happiness for students’ performance (total – 
52.3%; the women – 53.1%; the men – 51.4%). The 
other three important indicators of empathic behav-
ior of the physical education teachers of secondary 
schools were characterized by a higher level than it 
was found for the teachers of primary and grammar 
schools, thus still unsatisfactory with reference to 
the social-educational needs and expectations. The 
indicators concern: the abilities to comfort the stu-
dents in difficult situations (total – 29%; the women 
– 37%; the men – 20.3%), sympathy of a teacher in 
case of students’ failure (total – 29%; the women – 
35.7%; the men – 21.6%), and accurate behavior of 
a teacher in difficult didactic-educational situations 
(total – 28.4%; the women – 35.8%; the men – 
20.3%).  
 On the basis of the analysis, it was found 
that 9.7% of the physical education teachers of sec-
ondary schools were characterized by reprehensible 
behavior (9.9% of the women and 9.5% of the men). 
The negative behavior varied at particular stages of a 
lesson, however, it is evident that every tenth studied 
teacher is beyond the teacher-tutor model. Further-
more, the percentage value of the teachers character-
ized by the lack of any indications of empathic be-
havior remained at the same level, with reference to 
the teachers of primary and grammar schools. The 
problem concerned 17.4% of the secondary schools 
teachers, including 16.1% of the women and 18.9% 
of the men.  
 

Summary 
 The results of the studies form 
characteristic upward or downward tendencies. The 
higher the educational stage the higher the 
percentage value for the teachers who: a) assess 
attitudes and behavior of the students; b) monitor 
and assess knowledge of the students in the field of 
physical culture; c) assess with grades or points 
motor and organizational skills; d) assess verbally 
tasks’ achievement; e) apply and introduce self-
monitoring and self-assessment of knowledge, skills, 
attitudes, and physical fitness of the students. The 
downward tendencies were observed exclusively for 
monitoring attitudes and behavior of the students 
(i.e. having sports outfit, activity, involvement, 
attendance, etc.). Relatively similar level was found 
in case of the monitoring personal hygiene of the 
students and the lack of monitoring and assessment 
activities at particular stages of a lesson. No 
statistically significant disparities were found 
between the studied women and men.  
 The examined women were characterized 
by better and more positive empathic behavior. For 
all parameters, the women appeared to be better. 
Statistically important disparities, to the women’s 
advantage, were found concerning the abilities to 
comfort the students in difficult situations and sym-
pathy in case of failure. The least considerable indi-
cations of empathic behavior were observed for the 
teachers of primary schools, which is interesting 
with reference to the age of the children the teachers 
have contact with. Higher percentage values of em-
pathic behavior characterized the grammar and sec-
ondary school teachers. The highest percentage val-
ues of grammar school teachers were observed for 
empathic behavior concerning: sincere smile at the 
children, friendly referring to the students, personal 
culture, and accurate behavior in various didactic-
educational situations. The secondary school teach-
ers were dominant in the following fields: abilities to 
comfort the students in difficult situations, sympathy 
in case of failure, and happiness for students’ per-
formance. The examined men predominated over the 
women as far as reprehensible behavior is concerned 
and showed more considerable lack of indications of 
empathic behavior. 
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