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Залежність окисного фосфорилювання і ресинтезу АТФ - основного джерела біологічної
енергії, від швидкості поетапної доставки кисню в
легені, альвеоли, транспорту його артеріальною кров’ю до тканин, до мітохондрій, у яких утилізується
кисень, зробила необхідним вивчення стану функціональної системи дихання (ФСД) і кисневих режимів організму (КРО) в осіб, що страждають на
гіпофункцію щитовидної залози.
В теперішній час загальновідома конструктивна дія адаптації до гіпоксії: істотне поліпшення
стану функціональної системи дихання, її аеробної
продуктивності, підвищення стійкості організму до
різного роду впливів. Отримано перші підбадьорюючі дані про застосування інтервального гіпоксичного тренування (ІГТ) в ендокринології [3].
У літературному огляді про дію зниженого
парціального тиску кисню на функцію щитовидної
залози в здорових осіб [3], відзначається, що епітелій фолікулів щитовидної залози позитивно реагує тільки в тому випадку, якщо гіпоксичні впливи є
помірними. Якщо помірна гостра гіпоксія викликає в плазмі крові підвищення вмісту йоду, пов’язаного з білками, і при короткочасній переривчастій
гіпоксії (7000 м) у щитовидній залозі відбуваються
перебудови, що свідчать про посилення її функції,
то при більш тривалій і хронічній гіпоксії спостерігається гноблення функції щитовидної залози [2].
Тема роботи відповідає Зведеному плану
НДР у галузі фізичної культури і спорту на 20012005 р.р., напрямок «Фізична реабілітація. Реабілітаційна і спортивно-масова робота серед інвалідів».
Тема 2.2.2. «Змістовна корекція викладання дисципліни «фізична реабілітація» у вищих навчальних закладах»
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - виявити ефективність адаптації до гіпоксії в курсі інтервального гіпоксичного
тренування в поліпшенні стану функціональної системи дихання, і її ролі в корекції гормонального
статусу при гіпофункції щитовидної залози.
Методи й організація досліджень.
Обстежено 36 дівчат, що страждали на аутоімунний тиреоїдіт у стані гіпотиреозу легкого і середнього ступеню тяжкості. Характеристика контингенту обстежуваних наведена в табл. 1. 26 дівчат
(перша група) одержали курс традиційної терапії на
тлі застосування ІГТ. 10 дівчат (друга група) одержали тільки традиційну терапію (описану нижче), а
дані вихідного і повторного тестування проведеного в ті ж терміни, що й у першій групі були використані як контроль.
Як випливає з медичних карт обстежуваних
обох груп, хворі дівчата з гіпофункцією щитовидної залози одержували L-тироксін у дозі 25-50 мкг
на добу в перші дні після початку лікування. Кожні
2-4 тижня доза L-тироксіну збільшувався на 12-25
мкг і до моменту проведення наших досліджень
склала 125-150 мкг на добу. Хворі пред’являли скарги на загальну слабість, стомлюваність, зниження
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Вступ.
Ендокринні захворювання одержали широке поширення в нашій країні, особливо в останнє
десятиліття. Актуальною й особливо гострою ця
проблема стала внаслідок аварії на ЧАЕС не тільки
в Україні, але й у країнах ближнього зарубіжжя –
Білорусії і Росії, населення яких також постраждало від впливу іонізуючого випромінювання. В Україні значно зросла чисельність осіб, що страждають на дисфункцію щитовидної залози [1].
Взаємовплив гормонального стану і забезпечення організму киснем твердо встановлений у
науці факт. Ендокринні органи відіграють істотну
роль у керуванні стану функціональної системи дихання [3]. Відомо, що забезпечення організму киснем багато в чому залежить від функції щитовидної
залози, продукти її секреторної діяльності інтенсифікують обмін речовин, підвищують споживання
кисню, викликають тахікардію, зниження вмісту
глікогену в серці [1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 і інші].
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пам’яті, сонливість, скутість рухів. Частина хворих
скаржилася на часті запаморочення, головні болі,
відчуття розпухлого язику, запори, метеоризм, затримку менструацій, біль в серці. Скарги хворих обох
груп і терміни захворювання були аналогічними.
Для виявлення реакції організму дівчат, що
страждають на гіпотиреоз, на вдихання гіпоксичної
газової суміші (ГГС) проводився гіпоксичний тест
до і після курсу ІГТ. Хворим на гіпотиреоз був запропонований гипоксический тест із 12% кисню в
ГГС, такий низький відсоток О2 у гіпоксичній суміші
був рекомендований після добре перенесеного десятихвилинного гіпоксичного тесту з 14% кисню.

но (р<0.05) підвищився вміст тиреоїдних гормонів
у крові (рис. 1). При чому, приріст вмісту Т4 у сироватці крові в половини хворих склав 20-58 нмоль*л1
і досяг нормальних значень – 90,56±8,12 нмоль*л1
. Вміст Т3 збільшився на 0,6±0,1 нмоль*л-1 і склав в
середньому 1,8±0,17 нмоль*л-1. У двох хворих він
досяг вищої границі норми – 2,61 нмоль*л-1. Вміст
ТТГ знизився з 10,8±1,1 мед*л-1 до 4,2±0,4 мед*л-1
(р<0.05). У групі контролю також відзначалася аналогічна тенденція зміни вмісту ТТГ у крові, однак
це зниження було менш виражене (10,95±2,89 мед*л1
– вихідне тестування, 8,27±1,47 мед*л-1 - повторне
тестування). У контрольній групі зміна вмісту тиреТаблиця 1.

Групи п/п
1
2

Характеристика контингенту обстежених
Довжина
Кількість
Діагноз
Вік, роки Маса, кг
тіла, см обстежених
Гіпотиреоз
26
13±2
48±6
138±5
Гіпотиреоз
10
13±1,5
45±7
136±7

До курсу ІГТ і після нього хворі на гіпотиреоз проходили спеціальні обстеження, що включали огляд лікаря, реєстрацію ЕКГ, УЗО, рефлексометрію, клінічний аналіз крові з визначенням у крові
вмісту тиреоїдних гормонів (Т3 і Т4), ТТГ у сироватці крові. Для визначення фізичної працездатності
проводився степ-тест за Добельном (1967). Дослідження показників функціонального стану організму, фізичної працездатності дівчат, що страждають
на гіпотиреоз, проводилося до і після курсу ІГТ на
тлі традиційної терапії, при рівнобіжному визначенні
тих же показників у групі контролю.
Курс ІГТ для хворих на гіпотиреоз складався
з 14 сеансів. Кожен сеанс ІГТ містив в собі 4-5 серій
п’ятихвилинних серій вдихання газовою сумішю
бідною киснем, що чергувалися з такими ж по тривалості нормоксичними інтервалами. Вміст О2 у
гіпоксичній газовій суміші мінявся так, щоб адаптація до гіпоксії була східчастою, у перших п’ятьох
сеансах вміст О2 у суміші складав 13%, у другі п’ять
- 12.5%, у треті п’ять - 13% кисню. Безупинне постачання гіпоксичними сумішами з бажаним вмістом
у них кисню здійснювалося апаратом “Гіпоксикатор” за Т.Н.Цигановою. В апараті є газоаналізатор, на табло якого в цифровому вигляді наведена
інформація про концентрацію кисню в гіпоксичній
суміші.
Для обробки отриманих даних застосовувалися методи математичної статистики: критерій
Ст’юдента; аналіз даних інструментальних досліджень був проведений на IBM PC з використанням
програми “Методика розрахунку кисневих параметрів” за А.З.Колчинською і співр. [3].
Результати досліджень
У результаті проведення 14 сеансів курсу
ІГТ загальний стан хворих покращився: зникла
слабість, швидка стомлюваність, сонливість, головні
болі, болі в серці, покращився настрій.
Згідно даним клінічного обстеження вірогід-

Примітки
ІГТ
Контроль

оїдних гормонів у крові мала слабку тенденцію до
підвищення, однак менш виражену, ніж у групі із
застосування ІГТ на тлі замісної терапії.
Т3, нмоль/л

2

1,5
1
0,5
0

Т4, нмоль/л

100
80
60
40
20
0

Рис. 1. Зміна вмісту тиреоїдних гормонів у сироватці крові до (а) і після (б) курсу ІГТ: 1 - у хворих на гіпотиреоз, що отримали курс ІГТ на тлі
замісної терапії; 2 - показники контрольної групи,
що отримали тільки курс традиційної терапії .
Дослідження стану функціональної системи дихання, проведені нами в умовах основного
обміну, до і після курсу ІГТ показали, що достовірних змін параметрів зовнішнього дихання не відзначалося. Величина хвилинного об’єму крові (ХОД),
частоти дихання (ЧД) і дихального об’єму (ДО) від
вихідних даних відрізнялися невірогідне (табл. 2,
(p>0.05)), але, що має істотне значення, споживання кисню вірогідно зросло з 149,5±4,5 мл*хв-1 до
курсу ІГТ до 173.25±4.3 мл*хв-1 після нього (р<0.05)
4

(див. табл.2), тоді як у групі контролю аналогічних
змін не спостерігалося.
ЧСС мала деяку тенденцію до збільшення,
хоча і не достовірну (p>0.05), при цьому хвилинний
об’єм крові (ХОК) і ударний об’єм (УО) практично
не змінилися (p>0.05) (див.табл. 2).

Трохи покращилися умови утилізації кисню, за рахунок зниження напруги кисню в змішаній
венозній крові з 40±1 мм рт.ст. до 36±1 мм рт.ст. і
збільшення внаслідок цього артеріо-венозного градієнта О2. Після курсу ІГТдостовірних відмінностей каскадів парціального тиску кисню в хворих

Таблиця 2
Показники дихання, кровообігу у хворих на гіпотиреоз, що пройшли курс ІГТ та групи контролю, що держала тільки курс традиційного лікування в умовах основного обміну

n=
26

n=
10

КП,

мл

мл

25,89±
±1,35

5,81±
±0,01

2,25±
±0,02

3887±
±23

20,7±
±1,2*

6,66±
±0,03*

2,88±
±0,05*

68,3±
±4,1

4084±
±32

27,2±
±1,62

5,76±
±0,01

2,20±
±0,03

66,5±
±4,5

3983±
±30

26,2±
±1,51

5,96±
±0,02

2,28±
±0,03

ХОК,
мл*
хв-1

ГЕ

40,4±
2,3

65,3±
±3,4

3859±
±26

173,25±
±4,3*

37,6±
±3,6

68,3±
±2,36

240,4±
±10,50

150,0±
±6,0

41,67±
±4,1

242,8±
±11,2

152±
±4,0

40,72±
±3,9

ВЕ

мл

25,1±
±1,3

250,0±
±10,3

149,5±
4,5

6,150±
±0,100

24,5±
±1,5

251,0±
±8,5

ТТ до лікування

6,250±
±0,170

26,0±
±2,0

ТТ після
лікування

6,190±
±210

25,5±
±2,5

ДО,

л*хв-1

Гіпотиреоз до ІГТ

6,050±
±150

Гіпотиреоз
після ІГТ

ХОД,

КЕДЦ,

ЧСС,
уд*
хв-1

VО2,
мл*
хв-1

ЧД,
дих*
хв-1

Показники
Групи

* - розбіжності достовірні (р<0,05).
В результаті адаптації до гіпоксії в курсі ІГТ
вірогідно зріс вміст гемоглобіну (р<0.05) (табл. 3.).
У частини хворих приріст вмісту гемоглобіну в крові
за 14 днів доходив до 20 мл*л-1. У результаті підвищення вмісту гемоглобіну в крові киснева ємність
крові (КЄК) і кількість кисню в артеріальній крові
(СаО2) хворих, що одержали курс ІГТ вірогідно зросли (p<0.05) (див.табл. 3), у групі контролю подібних
змін відзначено не було (див.табл. 3).

контрольної групи від вихідних даних нами виявлено не було (p>0.05).
Економічність зовнішнього дихання вірогідно зросла (p<0.05), що виразилося в збільшенні
кисневого ефекту дихального циклу: за один дихальний цикл організм став одержувати замість
5.81±0.01 мл кисню - 6.66±0.3 мл О2, тобто кожен
дихальний цикл став більш ефективним у відношенні постачання тканин киснем. Економічніше ста-

Таблиця 3.
Показники дихальної функції крові в умовах основного обміну у хворих на гіпотиреоз до та після курсу ІГТ,
а також показники контрольної групи

n = 26
ІГТ+ТТ
n = 10
Контроль

Показники
Групи

Hb,
г*л-1

КЄК,
мл*л-1

СаО2,
мл*л-1

CvO2,
мл*л-1

SvO2,
%

SaO2,
%

До ІГТ

116,0±2.3

158,9±2,8

154,1±1,8

118,0±2,4

74,2±2,5

97,5±0,5

Після ІГТ

129,9±3,1*

176,6±3,8*

171,4±2,2*

117,5±1,5

66,5±1,5*

97,0±0,5

До лікування

114,0±3,0

155,1±2,9

150,4±2,6

115,3±1,8

73,40±2,6

97,0±0,5

Після лікування

118,0±4,0

160,5±3,0

155,7±3,3

117,4±1,6

73,2±2,8

97,0±0,5

* - розбіжності достовірні (р<0,05).
Усі перераховані вище особливості функції
зовнішнього дихання, кровообігу, дихальної функції
крові забезпечили деякі зміни кисневих режимів
організму у хворих на гіпотиреоз після курсу ІГТ в
умовах основного обміну.
Якщо швидкість надходження кисню в легені й альвеоли залишилися майже без змін, то
швидкість доставки кисню артеріальною кров’ю до
тканин вірогідно зросла з 582±11 мл*хв-1 до 645±13
мл*хв-1 (p<0.05), при цьомушвидкість доставки кисню змішаною венозною кров’ю не змінилася, тому
що швидкість споживання кисню тканинами значно збільшилася (p<0.05).

ла робота серця - за кожен серцевий цикл тканини
стали одержувати замість 2,25±0,03 мл О2, 2.88±0.05
мл О2, тому що ЧСС у спокої змінилася недостовірно - з 65,3±3,4 уд/хв до 68.3±2.36 уд/хв, а споживання організмом кисню збільшилося.
Після адаптації до гіпоксії в курсі 14 сеансів
ІГТ змінилася реакція хворих на гіпотиреоз на вдихання ГГС з 12% кисню. Ознаки тканинної гіпоксії
в цих умовах були відсутні, споживання кисню
організмом (VО2) вірогідно зросло з 145,0±6,0 до
172,5±1,8 мл*хв-1 (p<0.05), тобто гіпоксія стала компенсованого ступеня. У групі контролю гіпоксія при
вдиханні гипоксической газової суміші продовжу5

вала залишатися субкомпенсованною, на що вказує
величина VО2 , що залишилася без змін – з 144,0±5,0
до 142,0±4,0 мол*хв-1 (p>0.05).
Важливим результатом 10 сеансів ІГТ з’явилося зниження ступеня артеріальної і венозний гіпоксемії, що ми відзначили під час повторного гіпоксичного тесту. Так, напруга кисню в артеріальній крові
збільшилася на 4±1 мм рт.ст. На 3,5±0,5 мм рт.ст. зросла напруга кисню в змішаній венозній крові. У контрольній групі аналогічних змін не відбулося.
Таким чином, можна стверджувати, що досягнення стійкого клінічного ефекту було можливо завдяки збільшенню вмісту тиреоїдних гормонів у
крові, зниженню вмісту ТТГ у крові, що у свою чергу призвело до збільшення швидкості й інтенсивності споживання кисню, значного збільшення
вмісту Нв і кількості кисню в артеріальній крові,
деякому збільшенню ХОК за рахунок невеликого
приросту ЧСС.
Дані катамнестичних спостережень показали,
що тривалість терапевтичного ефекту одноразового застосування курсу нормобаричного інтервального гіпоксичного тренування на тлі прийому замісної терапії складає приблизно 2,5-3,5 місяці. Потім
рекомендуються додаткові клініко-лабораторні дослідження і призначення повторного курсу гіпоксітерапії виробляється лікарем ендокринологом за
показниками.
Зміни стану організму в хворих контрольної
групи було менш вираженим, ніж в осіб контрольної
групи. У хворих контрольної групи не відбулося також достовірного збільшення вмісту гемоглобіну в
крові. Загальний стан хворих цієї групи за 14 днів
ще не досяг нормального рівня, хоча стомлюваність
і сонливість пройшли.
В умовах стандартного степу-тесту за Добельном фізична працездатність хворих зросла на
43,5±4,5%, досягши при цьому належних для даного віку величин, при цьому функціональні витрати
на роботу вірогідно знизилися: ЧСС вірогідно зменшилася (p<0.05) і її величина стала відповідати
віковій нормі.
Застосування адаптації до гіпоксії в курсі ІГТ
у комплексній терапії гіпотиреозу дозволило знизити дозу L-тироксіну на 30-35%.
Які ж механізми поліпшення стану ФСД
внаслідок адаптації до гіпоксії впливають на функцію щитовидної залози? Як вважає М.П. Радзієвська [5], у результаті стимулюючого впливу адаптації
до гіпоксії в курсі ІГТ на щитовидну залозу через
систему симпатичних і адренергічних впливів [8, 11]
збільшується вміст тиреоїдних гормонів у крові, що
за принципом зворотного зв’язку знижує секрецію і
концентрацію в крові тиреотропного гормону. У
першу чергу збільшення концентрації тиреоїдних
гормонів у крові діє на геном, викликаючи посилення швидкості трансляції генів білків [4, 7], у тому
числі дихальних ферментів. У той же час гіпоксією
індукований фактор (HIF-I) [9, 10], дія якого має
місце при гіпоксії і виявляється в посиленні транс-

крипції гена синтезу еритропоетина, є причиною
підвищення вмісту гемоглобіну в крові. Вважається, що збільшення концентрації тиреоїдних гормонів
приводить до підвищення кількості дихальних ферментів, росту активності Na+-K+- АТФази [7], підвищенню швидкості транспорту АДФ у мітохондріях
[11]. Усе це поліпшує умови окисного фосфорилювання і сприяє більш повному витягу кисню клітинами з артеріальної крові; споживання кисню тканинами підвищується. Більш повна утилізація кисню
тканинами приводить до того, що в змішаній венозній крові декілька зменшується кількість кисню,
наслідком цього є зниження швидкості транспорту
кисню змішаною венозною кров’ю і напруги кисню
в змішаній венозній крові. Через те, що утилізація
О2 стає більш повною, збільшується кількість СО2 у
змішаній венозній крові, це приводить до збільшення швидкості його транспорту і напруги в змішаній
венозній крові. Якби була відсутня компенсація з
боку органів дихання, то напруга кисню в артеріальній крові (раО2) знижувалася б, а напруга в ній
вуглекислого газу підвищувалася. Однак у реальних
умовах на зниження раО2 посиленням імпульсації
реагують хеморецептори каротидного клубочку
сінокаротидної зони, що приводить до рефлекторного збільшення ЧСС, а з ним і ХОК, збільшується
ХОД, з організму вимивається СО2. Збільшенню
ЧСС сприяє і викид тиреоїдних гормонів у кров.
Збільшення вмісту гемоглобіну, а з ним і кисневої
ємності крові, кількості кисню в артеріальній крові,
з одного боку, зріст хвилинного об’єму крові - з іншого, підвищують швидкість транспорту кисню артеріальною кров’ю, росте напруга кисню в тканинах,
підвищується споживання кисню організмом. Підвищення вмісту тиреоїдних гормонів приводить до
нормалізації швидкості трансляції генів білків ферментів дихального ланцюга мітохондрій [4, 7]; первинна тканинна гіпоксія, що має місце при гіпотиреозі, стає менш вираженою. Таким чином,
гіпоксичний стан, що має місце при первинному
гіпотиреозі, компенсується.
Таким чином, підвищення вмісту тиреоїдних гормонів у результаті дії зниженого парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі приводить
до поліпшення стану ФСД. У свою чергу поліпшення стану ланок ФСД, приводить до збільшення споживання організмом кисню в цілому, і зокрема може
свідчити про збільшення швидкості споживання
кисню окремими органами і тканинами, у тому числі
і підвищення споживання кисню тканиною щитовидної залози, що безумовно, викликає інтенсифікацію
її секреторної діяльності.
Висновки
1) Вдихання гіпоксичних газових сумішей у інтервальному режимі з 12-13% кисню в осіб з гіпотиреозом викликає посилення функції щитовидної залози, підсилює продукцію її гормонів,
знижує вміст тиреотропного гормону в крові,
підвищує споживання кисню, вміст гемоглобіну в крові, сприяючи тим самим ліквідації ане6

мічної гіпоксії, збільшує працездатність, знижуючи при цьому кисневу і пульсову вартість роботи;
2) Застосування адаптації до гіпоксії в курсі інтервального гіпоксичного тренування в комплексній терапії первинного гіпотиреозу дозволило знизити дозу L-тироксіну на 30-35%.
Адаптація до гіпоксії в курсі інтервального
гіпоксичного тренування може бути рекомендована для лікування первинного гіпотиреозу.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем ефективності адаптації до гіпоксії при первинному гіпотиреозі у дівчат з аутоімунним тиреоїдітом.
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высших учебных заведений.
Annotation. Aghyppo A.U. Innovative approaches in the
organisation of training in pedagogical high school. In given
clause (article) questions of innovative forms and methods
of training of students in pedagogical higher educational
institutions are considered (examined). Orientation of
training, which is directed on an intensification of their
cognitive activity, is submitted.
Key words: orientation of training, an intensification of
cognitive activity, students of pedagogical higher educational
institutions.

Вступ.
Подальше підвищення якості підготовки
вчителя у вузі багато в чому зв’язано з пошуком інноваційних форм і методів навчання студентів, орієнтованих в основному на інтенсифікацію їхньої пізнавальної діяльності.
Уже визнано, що масовий характер педагогічного процесу, де діють технології і моделі підготовки вчителя не дозволяють забезпечити ціннісний
процес професійного удосконалювання майбутнього фахівця.
Для передачі, усієї необхідної навчальної
інформації в процесі навчання, можливі два шляхи:
збільшення тривалості навчання й інтенсифікація
навчання. Оскільки можливості першого варіанта
практично вичерпані, залишається другий - інтенсифікація процесу навчання шляхом використання
засобів, що активізують, форми, методи і інноваційні
технології навчання.
Що ж являє собою поняття “інновація”?
Великий енциклопедичний словник визначає його
як новотвір. В. Кваша [3] так характеризує інновацію: “Это создание принципиально новых образцов
деятельности, выходящих за пределы нормы, нерегламентированных профессиональную деятельность
на принципиально новый качественный уровень.
Любая инновация выходит за пределы нормированной деятельности и всегда устремлена к прорыву”.
Професор В. Кричевский [5] виділяє кілька
рівнів здійснення інноваційного навчання:
Перший рівень - методологічні інновації.
Вони визначаються новими підходами до побудови
освітніх систем.
Другий рівень - охоплює глибинні змістовні
процеси. Саме він і забезпечує високу якість освіти.
Третій рівень інноваційної діяльності зв’язаний з пошуком і реалізацією нових освітніх технологій, зв’язаних, як правило, з інтенсифікацією
навчання студентів. Тут основою інтенсифікації повинні служити розробка і впровадження в навчальний процес нових прогресивних методів і навчальних систем. Таким чином, інтенсифікація являє
собою удосконалювання професійної підготовки, на
основі інтеграції теоретичного, організаційного й
особистісного підходу.
Дослідження виконано згідно напрямків
практичної діяльності факультету фізичної культури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
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університет імені Г.С. Сковороди
Анотація. У даній статті розглядаються питання
інноваційних форм і методів навчання студентів в
педагогічних вищих навчальних закладах. Представлена
орієнтація навчання, яка спрямована на інтенсифікацію
їх пізнавальної діяльності.
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Аннотация. Ажиппо А.Ю. Инновационные подходы в
организации обучения в педагогическом ВУЗе. В данной
статье рассматриваются вопросы инновационных форм
и методов обучения студентов в педагогических высших
учебных заведениях. Представлена ориентация обучения,
которая направлена на интенсификацию их
познавательной деятельности.
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познавательной деятельности, студенты педагогических

7

Мета дослідження. Визначити інноваційні
напрямки удосконалювання підготовки фахівців у
вузі в цілому й індивідуалізованому навчанні студентів зокрема.
Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, філософської, соціологічної літератури,
вивчення передового досвіду роботи вузів шляхом
спостереження, аналізу документів, різні види опитування.
Результати дослідження їх обговорення.
В главу кута роботи з активізації навчальної діяльності майбутніх педагогів повинен бути поставлений розвиток самостійності в оволодінні знаннями, забезпечення більш вимогливих і об’єктивних
оцінок якості навчання.
З інтенсифікацією навчання зв’язують, насамперед, активізацію роботи з навчальним матеріалом, збільшення обсягу і швидкості передачі інформації, підвищення інформаційної культури,
використання комп’ютерної технології, підключення до прийому і переробки інформації ще не використаних резервів психіки [2,3,4].
Рішення даної проблеми бачиться в створенні такої ситуації при навчанні, коли студент побачить особистісний зміст в одержуваній інформації,
її зв’язок зі своєю майбутньою професійною діяльністю. Тоді з’являється пізнавальний професійний
інтерес до процесу придбання знань. З метою реалізації останнього положення педагоги вищої школи
шукають нові способи інтенсифікації навчання і
підвищення його якості. Однак ці пошуки зосереджені в основному в області методики навчання і
майже не стосуються психології і фізіології. Можливо, саме тут сховані потенційні резерви підвищення якості навчального процесу.
У цьому зв’язку дуже цікавої представляється точка зору А.Я. Найна. Автор затверджує, що
побудова “человеко-мысленного” образу при сприйнятті і передачі інформації відбувається у відповідних відділах центральної нервової системи і що цей
процес – енергообмінний, що носить коливальний
характер. А всяка коливальна система характеризується власною частотою коливань. Студент формує уявний образ на, частоті, рівній частоті, на якій
викладач повідомляє йому інформацію. Але відомо,
що коливальна система, працює найбільше ефективно в умовах резонансу. Отже, звідси випливає висновок - чим вище коефіцієнт сумісності між студентом і викладачем, тим легше навчатися, сприймати
навчальну інформацію, тим вище і успішність. Пропонований шлях удосконалювання процесу навчання - його індивідуалізація. З цим можна погодитися,
хоча важко представити ситуацію повної сумісності
викладача з усіма студентами. Проте, на ці ідеї удосконалювання навчального процесу спирається один
зі способів індивідуалізації навчання - збільшення
частки самостійного оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача.
Самостійність у навчанні зв’язана з визначеними організаційними формами роботи і зі

змістом самостійної пізнавальної діяльності.
Зараз такий підхід знаходить усе більше застосування у вищій школі. Форми його реалізації можуть бути самі різні: від настановної лекції викладача і наступного оволодіння студентами
досліджуваного матеріалу під його керівництвом, до
повної самостійної роботи як в аудиторії, так і поза
нею.
Наступний напрямок інтенсифікації процесу навчання педагога, що представляється найбільш
ефективним - комп’ютерна технологія навчання, що
характеризується комплексом уніфікованих методологічних, психолого-педагогічних, програмно-технічних і організаційних засобів, призначених для
інтенсифікації самостійної пізнавальної діяльності
(навчання), навчання і керування навчанням, а також для ігрового людино-машинного рішення навчальних і практичних задач [1,3,4].
На думку Ж.А. Караева модель навчання в
умовах комп’ютерної технології особистісно-орієнтована. Навчання тут будується по формулі: мотив
! діяльність ! рефлексія ! теоретичні знання.
Упровадження комп’ютерної технології
відкриває принципово нові можливості не тільки для
індивідуалізації навчання, але і для збільшення обсягу навчальної інформації. Причому засвоєння її в
діалоговому режимі буде сприяти економії часу, вивільненого за рахунок скорочення частки конспектування.
Панування монологу на заняттях у вузі варто віднести до істотного недоліку. Монологічний
виклад навчального матеріалу викладачем при пасивному сприйнятті студентами - така типова ситуація в аудиторії. У цьому, значною мірою, і криються причини, не задовольняючим вимогам
сьогоднішнього дня, ефективності навчально-виховної роботи на навчальних заняттях, формалізму в
їхній побудові і проведенні. Використання діалогу
відповідає орієнтації сучасної вищої школи на гуманістичну і гуманітарну спрямованість утворення,
на відхід від “масової” підготовки фахівців і перехід
до індивідуального навчання, на забезпечення органічного взаємозв’язку навчально-виховної і наукової
праці.
Найважливішу дидактичну функцію у вищій
школі виконує підручник, покликаний бути одним з
“засобів організації навчального процесу, що забезпечує керування пізнавальною діяльністю студентів і
сприятливий формуванню в них високої культури самостійного наукового і професійного мислення”. Сучасний вузівський підручник розглядається як необхідний елемент навчально-виховного процесу, модель
підготовки фахівця, важливий засіб інтенсифікації навчального процесу, що дозволяє розвивати пам’ять,
мислення, уяву студентів, виховувати їх.
Широко розповсюджений у вищій школі
традиційний, так називаний “монографічний” тип
підручника, не може повною мірою сприяти рішенню головної мети сучасної вузівської освіти - формуванню творчо мислячих фахівців, що припускає
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необхідність його удосконалювання.
У якості основних педагогічних факторів
інтенсифікації навчального процесу необхідно розглядати гуманізацію навчального процесу через особистісний підхід до процесу навчання; професійну
спрямованість змісту освіти (добір навчального матеріалу цікавлячого студента, як майбутнього професіонала); удосконалювання колективної й індивідуальної форм організації навчальної роботи
студентів.
Одним з найбільш цікавих і багатообіцяючих напрямків в активізації пізнавальної діяльності
“студентів-індивідуальщиків” є концентроване навчання.
Ідея концентрованого навчання, що викликала в останні роки великий інтерес, має свої історичні корені, починаючи з середини ХVІ століття
до праць Я.А. Коменського.
Критикуючи організацію занять у класичних школах свого часу за багатопредметність і калейдоскопічність навчального процесу протягом навчального дня, він писав: “В школах царила
путаница. Многое одновременно навязывалось ученикам, например, латинская и греческая грамматика, а быть может, еще риторика и поэтика, и чему
еще только не учили! Ведь кому не известно, что в
классических школах в течение целого учебного дня,
почти на каждом уроке, меняется материал занятий
и упражнений. Что же, спрашиваю я, считать путаницей, если не это?”. Я.А. Коменський вважав, що
необхідно зосередити зусилля учнів на вивченні
лише одного основного предмета до повного закінчення курсу.
Одним з ефективних шляхів підвищення
якості підготовки фахівців є активне залучення студентів педагогічних вузів до науково-дослідної роботи, що у сучасних умовах займає від 30 до 60%
навчального часу. За допомогою НДР студенти формують творчу активність, здобувають необхідні знання, учаться знаходити рішення нестандартних задач
і ін.
На важливість самостійної пошукової діяльності в удосконалюванні підготовки вчителя у свій
час указували К.Д. Ушинський, А.О. Макаренко,
В.А. Сухомлинський, С.Т. Шацький і ін.
Найбільш ефективними шляхами удосконалювання процесу формування дослідницьких умінь
є:
необхідний рівень підготовки студентів
до ведення науково-дослідної роботи;
включення в дослідницьку діяльність
студентів з першого курсу;
створення наукових шкіл НДРС при
кафедрах за принципом обліку індивідуальних і колективних інтересів і схильностей
студентів;
формування позитивного стилю взаємодії студентів і наукового керівника при
оптимальному сполученні самостійності й
активності студентів з педагогічним керів-

ництвом;
зв’язок наукових досліджень з майбутньою професійною діяльністю студентів і ін.
Саме дослідницькі уміння дозволять студентам виявляти велику самостійність і активність в освоєнні навчального матеріалу, виявляти ініціативу і
спритність у пізнавальній діяльності, а це саме ті
якості, що необхідні студентам при індивідуалізованому навчанні.
В умовах інтенсифікації учбово-творчої
діяльності передбачається усвідомлення студентом
чи педагогом самого себе як конкретної творчої індивідуальності, визначення своїх особистісних якостей і здібностей і пошук шляхів для їхнього подальшого удосконалювання. Сучасна система підготовки
фахівців поки мало орієнтує педагогів на використання резервних можливостей особистості студента, оскільки найчастіше обрана педагогами система
методів навчання і виховання не відповідає творчої
індивідуальності того, кого навчають.
На нашу думку інтенсифікувати учбовотворчу діяльність удасться лише в тому випадку,
якщо комплексно використовувати резервні творчі
здібності студентів і нові форми і методи навчання
і, зокрема, проблемне навчання.
В основі проблемного навчання лежить
створення в процесі вивчення предмета визначених
заданих проблемних ситуацій і рішення їхній у процесі спільної діяльності викладачів і студентів при
максимальній самостійності студентів під керівництвом викладача. Від студентів тут потрібно уміння
вести науковий пошук, користатися раніше придбаними знаннями, різними літературними джерелами,
довідниками і т.д.
Таким чином, проблемне навчання можна
розглядати як найважливіший засіб і умова інтеграції
усіх форм навчальних занять в органічно цілісну
систему для освоєння циклу: ціль (виступаюча як
теоретична чи прикладна проблема) - реалізація
мети на практиці (у системі занять, розроблених
спеціально для цього). Цей підхід повинний здійснюватися на рівні внутрікафедральної і міжкафедральної інтеграції.
Висновки.
Виходячи з вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. Питання індивідуалізації навчання завжди привертав пильну увагу педагогів і психологів і
має тривалу історію. Її становлення і розвиток в основному зв’язувалося з урахуванням індивідуальних
особливостей тих хто навчається (стилем і темпом
навчання, індивідуалізацією навчальних завдань,
розумовими здібностями й ін.) і диференціацією
навчання (навчання по різних навчальних планах і
програмам), що далеко не хибністю відбиває сучасні
проблеми вузівського індивідуалізованого навчання,
яке зв’язано з рішенням широкого кола організаційно-педагогічних задач (організація навчання і його
дидактичне забезпечення).
2. Проблема удосконалювання процесу
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придбання знань у вузі стає особливо актуальної в
зв’язку з тим, що індивідуалізація навчання студентів
зв’язана, насамперед, з інтенсифікацією пізнавальної діяльності, що базується на сучасних методах і
технологіях навчання (проблемному, комп’ютерному, цикловому й ін.), що дають можливість студентам не тільки за більш короткий термін одержати
необхідні професійні знання, уміння і навички, але
й успішно сполучити навчання у вузі з іншими видами діяльності (заняття спортом, наукою, бізнесом
і ін.).
3. Навчальна діяльність студентів, як і
більшість педагогічних явищ, являє собою складноструктурне і поліфункціональне утворення і залежить від сформованості всіх її структурних компонентів, що обґрунтовує використання для цього
відповідного підходу. Таку орієнтацію задає системний підхід, відповідно до якого всі елементи системи взаємозалежні і зміна їхніх параметрів впливає
на всю систему в цілому.
Подальші дослідження планується направити на вивчення інших проблем організації навчання в педагогічному вузі.
1.
2.

3.
4.

5.

специальная физическая подготовленность, уровень
подготовленности.
Annotation. Antoshkiv Y.M. Dynamics of a level of the
common and special physical efficiency of cadets of the
Lvov institute of fire safety of the Ministry for extreme
situ ations of Uk raine during 6 semester of training.
Dynamics of a level general and special physical training
of the cadets Fire Safety of Ukraine during 6 semester of
study is analyzed in the given article
Keywords: General physical training, special physical
training, level of training.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку України відбуваються докорінні зміни у нафтовій, газовій,
хімічній та інших вибухо-, пожежонебезпечних галузях промисловості, що, в свою чергу, обумовлює
зростання та якісну зміну характеристик пожеж та
надзвичайних ситуацій. У зв’язку з цим істотно
змінились умови і завдання діяльності фахівців пожежно-рятувальної служби. Вони характеризуються великими фізичними навантаженнями та наявністю стрес факторів підвищеної інтенсивності
(постійна небезпека, жорстка регламентація часу
прийняття рішень та виконання завдань, висока
температура навколишнього середовища, велика
концентрація диму, обмежений простір, наявність
отруйних газів та ін.),які, впливаючи на людину, дезорганізовують її.
Все це примушує по новому переорієнтовувати підготовку фахівців пожежно-рятувальної служби. Беручи до уваги велику значущість розвитку
фізичних якостей та рухових навичок, котрі необхідні для виконання оперативно-рятувальних завдань у кінцевому результаті, маємо потребу у аналізі
динаміки оцінки рівня фізичної підготовленості упродовж 6 семестрів навчання. [ 1 ]
До проблеми аналізу рівня фізичної підготовленості зверталася значна кількість науковців [
2, 3, 4. ]. Визначалися певні тенденції у зміні рівня
фізичної підготовленості упродовж певного періоду навчання, взаємозв’язку між навчальними дисциплінами, котрі передбачені професійно-прикладною фізичною підготовкою курсантів ВНЗ МНС
України [ 1, 3.]. Однак не визначалася динаміка оцінки виконання тестових вправ з ЗФП і СФП упродовж 6 семестрів навчання (усього періоду навчання).
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: полягає у виявленні
особливостей динаміки оцінки рівня загальної та
спеціальної фізичної підготовленості упродовж 6
семестрів навчання курсантів ЛІПБ МНС України
та визначити шляхи підвищення рівня фізичної
підготовленості.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати динаміку рівня фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС
України упродовж 6 семестрів навчання.
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ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ЛІПБ МНС
УКРАЇНИ УПРОДОВЖ 6 СЕМЕСТРІВ
НАВЧАННЯ
Антошків Ю.М.
Львівський інститут пожежної
безпеки МНС України
Львівський державний інститут
фізичної культури
Анотація. В даній статті проаналізовано динаміку рівня
загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України упродовж 6 семестрів навчання.
Ключові слова: загально-фізична підготовленість, спеціально-фізична підготовленість, рівень підготовленості.
Аннотация. Антошкив Ю.М. Динамика уровня общей
и специальной физической подготовленности курсантов ЛІПБ МЧС Украины в течение 6 семестров обучения. В данной статье проанализировано динамику уровня общей и специальной физической подготовленности
курсантов ЛИПБ МЧС Украины на протяжении 6 семестров учебы
Ключевые слова: общая физическая подготовленность,
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2. Визначити шляхи підвищення рівня
спеціальної фізичної підготовленості курсантів ЛІПБ МНС України.
Методика дослідження. В дослідженні взяли участь курсанти (віком від 18 до 21 років) Підвищення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів ВНЗ МНС України триває
упродовж усього періоду навчання. За цей час курсанти розвивають основні фізичні якості та вдосконалюють певний арсенал рухових вмінь та навичок.
Цілком зрозуміло, що в організмі курсанта під час
навчально-тренувального процесу відбуваються
відповідні зміни, які певним чином впливають на
його результат.
Результати дослідження.
Беручи до уваги велику значущість розвитку значимих фізичних якостей та рухових навичок,
котрі необхідні для виконання оперативно-рятувальних завдань у кінцевому результаті, маємо потребу
у аналізі динаміки їх упродовж 6 семестрів навчання. Чотири навчальні взводи курсантів ЛІПБ МНС
України були протестовані з 9 контрольних вправ.
А саме з загальної фізичної підготовки - 6 вправ:
це, пробігання дистанції 100 метрів; пробігання
дистанції 1000 метрів; підтягування на перекладині;
стрибок у довжину з місця; виконання комплексносилової вправи; пробігання човникового бігу 10 х
10 метрів; та з спеціальної фізичної підготовки 3
вправи: подолання 100 метрової смуги з перешкодами для пожежних; підйом по штурмовій драбині
у вікно четвертого поверху; підйом по автодрабині
на висоту 20 метрів. Фіксувалися результати контрольних тестових вправ, а також вираховувалися:
середні значення оцінки виконання; коефіцієнти
варіацій.[ 5. ] Вияви змін упродовж 6 семестрів ілюструються у таблиці 1.

Визначення динаміки змін оцінки виконання тестових вправ з ЗФП та СФП у часовому відображенні характеризує процеси фізичного виховання. Упродовж 6 семестрового навчання курсантів
тестували 6 разів. Ставилося завдання максимально
виконувати тестові вправи по відношенню до залікових вимог. З плином часу зміни у результативності
виконання тестових вправ ставали помітно значимими табл. 1.
З аналізу табл.1. видно, що упродовж 6
семестрового навчання середні значення оцінки виконання тестових вправ помітний прогрес, підтвердженням чого служать значущі зміни в рості оцінки
виконання тестових вправ з ЗФП. Так середнє значення оцінки виконання тестової вправи з ЗФП бігу
на 100 м значимо покращилось між 1 та 6 семестром навчання на 1,56 бала (t - критерій Стьюдента =
6,13) t - критерій Стьюдента (розр.) > t - критерій
Стьюдента (табл. = 2,06 при Р < 0,05); між 1 та 4
семестром навчання на 0,88 бала (t - критерій Стьюдента = 3,20); між 1 та 5 семестром навчання на 1,05
бала (t - критерій Стьюдента = 3,77); між 2 та 4 семестром навчання на 0,78 бала (t - критерій Стьюдента = 2,81); між 2 та 5 семестром навчання на 0,95
бала (t - критерій Стьюдента = 3,38); між 2 та 6 семестром навчання на 1,46 бала (t - критерій Стьюдента = 5,68); між 3 та 5 семестром навчання на 0,63
бала (t - критерій Стьюдента = 2,09); між 3 та 6 семестром навчання на 1,14 бала (t - критерій Стьюдента = 4,10); між 4 та 6 семестром навчання на 0,68
бала (t - критерій Стьюдента = 2,40).
Аналізуючи зміни показників коефіцієнта
кореляції з бігу на 100 м упродовж 6 семестрів навчання визначено зменшення показників кореляції
між 1 та 6 семестрами на 9,76 %, причому, показники середніх значень - зростають.
Проводячи аналіз значимих змін в оцінці

Таблиця 1
Матриця t- критерія Стьюдента оцінки виконання тестових вправ з ЗФП і СФП упродовж 6 семестрів
навчання
1 0 0 м 1 0 х1 0 м 1 0 0 0 м С тр и б о к К С В
П -н я Ш Д
АД
100 м з СП
t1 і2
0 ,4 1
0 ,1 1
0 ,4 4
0 ,0 0
0 ,2 5
0 ,2 7
t1 і3
1 ,5 5
1 ,8 2
1 ,0 7
1 ,4 7
1 ,1 5
2 ,2 6
t1 I4
1 ,8 6
1 ,4 5
3 ,2 0
3 ,6 7
2 ,2 2
3 ,2 1
t1 і5
1 ,7 7
1 ,9 0
3 ,7 7
2 ,3 4
3 ,7 4
3 ,8 0
t1 і6
6 ,1 3
3 ,8 6
4 ,2 3
3 ,7 7
4 ,4 0
2 ,5 9
t2 і3
1 ,1 6
1 ,7 1
1 ,0 7
1 ,2 3
0 ,8 7 0 ,1 3 0 ,5 3
1 ,3 0
3 ,3 3
t2 і4
1 ,7 5
1 ,1 6 0 ,5 4 1 ,2 9
1 ,8 5
2 ,8 1
5 ,2 3
2 ,2 2
2 ,9 8
t2 і5
1 ,7 7
1 ,6 0 0 ,7 9 1 ,2 4
1 ,6 9
3 ,3 8
2 ,2 3
5 ,2 9
3 ,5 7
t2 і6
1 ,9 9
5 ,6 8
3 ,7 4
6 ,0 6
3 ,7 7
4 ,1 9
2 ,2 8 0 ,9 5 1 ,5 8
t3 і4
1 ,5 5
0 ,0 4
1 ,7 3
1 ,1 4
1 ,7 3
0 ,3 0 0 ,4 1 0 ,7 0
0 ,5 8
t3 і5
0 ,4 5
1 ,8 3
0 ,6 8
0 ,7 2 0 ,6 6 0 ,7 0
0 ,4 5
2 ,0 9
2 ,3 2
t3 і6
1 ,8 8
1 ,3 7 0 ,8 2 1 ,0 3
0 ,7 2
4 ,1 0
2 ,4 2
2 ,7 9
2 ,9 7
t4 і5
0 ,5 4
0 ,4 1
0 ,1 3
0 ,4 6
0 ,6 1
0 ,4 1 0 ,2 0 0 ,0 6
0 ,1 2
t4 і6
1 ,8 4
0 ,6 5
1 ,7 4
1 ,3 9
1 ,0 4 0 ,3 7 0 ,3 8
0 ,1 4
2 ,4 0
t5 і6
1 ,8 1
1 ,4 7
0 ,5 0
0 ,8 7
0 ,6 1 0 ,1 7 0 ,3 2
0 ,2 6
2 ,1 8
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виконання тестової вправи з з ЗФП човникового бігу
10х10 м значимо покращився між 1 та 5 семестром
навчання на 0,65 бала (t - критерій Стьюдента = 2,34)
t - критерій Стьюдента (розр.) > t - критерій Стьюдента (табл. = 2,06 при Р < 0,05); між 1 та 6 семестром навчання на 1,01 бала (t - критерій Стьюдента
= 3,86); між 2 та 5 семестром навчання на 0,62 бала
(t - критерій Стьюдента = 2,23); між 2 та 6 семестром навчання на 0,98 бала (t - критерій Стьюдента =
3,74).
Аналіз зміни показників коефіцієнта кореляції з човникового бігу 10х10 м упродовж 6 семестрів навчання визначено зменшення числових
показників кореляції між 1 та 6 семестрами на 11,62
%, причому показники середніх значень - мають
висхідні напрямки.
У тестовій вправі з ЗФП у підтягуванні середнє значення оцінки виконання значимо покращилось між 1 та 6 семестром навчання на 0,95 бала (t критерій Стьюдента = 2,59) t - критерій Стьюдента
(розр.) > t - критерій Стьюдента (табл. = 2,06 при Р
< 0,05); між 2 та 6 семестром навчання на 1,08 бала
(t - критерій Стьюдента = 2,28).
Показники коефіцієнтів кореляції з підтягування упродовж 6 семестрів навчання визначено
зменшення числових показників кореляції між 1 та
6 семестрами на 15,45 %, причому показники середніх значень - мають висхідні напрямки.
У тестовій вправі з ЗФП комплексно-силова вправа середнє значення оцінки виконання значимо покращилось між 1 та 4 семестром навчання
на 0,54 бала (t - критерій Стьюдента = 3,21) t - критерій Стьюдента (розр.) > t - критерій Стьюдента
(табл. = 2,06 при Р < 0,05); між 1 та 5 семестром
навчання на 0,71 бала (t - критерій Стьюдента = 3,80);
між 1 та 6 семестром навчання на 0,95 бала (t - критерій Стьюдента = 4,40); між 2 та 4 семестром навчання на 0,67 бала (t - критерій Стьюдента = 2,98);
між 2 та 5 семестром навчання на 0,71 бала (t - критерій Стьюдента = 3,57); між 2 та 6 семестром навчання на 1,08 бала (t - критерій Стьюдента = 4,19);
між 3 та 5 семестром навчання на 0,31 бала (t - критерій Стьюдента = 2,32); між 3 та 6 семестром навчання на 0,55 бала (t - критерій Стьюдента = 2,97).
Показники коефіцієнтів кореляції з комплексно-силової вправи упродовж 6 семестрів навчання
визначено зменшення числових показників кореляції
між 1 та 6 семестрами на 18,96 %, причому показники середніх значень - мають висхідні напрямки.
У тестовій вправі з ЗФП стрибок у довжину з місця середнє значення оцінки виконання значимо покращилось між 1 та 4 семестром навчання
на 0,35 бала (t - критерій Стьюдента = 2,22) t - критерій Стьюдента (розр.) > t - критерій Стьюдента
(табл. = 2,06 при Р < 0,05); між 1 та 6 семестром
навчання на 0,7 бала (t - критерій Стьюдента = 3,77);
між 2 та 4 семестром навчання на 0,35 бала (t - критерій Стьюдента = 2,22); між 2 та 6 семестром навчання на 0,72 бала (t - критерій Стьюдента = 3,77);
між 3 та 6 семестром навчання на 0,57 бала (t - кри-

терій Стьюдента = 2,79). Показники коефіцієнтів
кореляції з комплексно-силової вправи упродовж 6
семестрів навчання визначено збільшення числових
показників кореляції між 1 та 6 семестрами на 8,35
%, причому показники середніх значень - мають
висхідні напрямки.
Проводячи аналіз значимих змін в оцінці
виконання тестової вправи з СФП біг по штурмовій
драбині у вікно четвертого поверху не значимо покращився між 2 та 6 семестром навчання на 0,35
бала (t - критерій Стьюдента = 0,95.
У тестовій вправі з СФП біг по автодрабині
середнє значення оцінки виконання не значимо покращилось між 2 та 6 семестром навчання на 0,58
бала (t - критерій Стьюдента = 1,58 ) t - критерій
Стьюдента (розр.) > t - критерій Стьюдента (табл. =
2,06 при Р < 0,05).
У тестовій вправі з СФП біг 100 м з перешкодами для пожежних середнє значення оцінки
виконання недостатньо покращилось між 2 та 6 семестром навчання на 0,87 бала (t - критерій Стьюдента = 1,99 ) t - критерій Стьюдента (розр.) > t критерій Стьюдента (табл. = 2,06 при Р < 0,05).
Проте проаналізуємо психофізіологічні механізми забезпечення виконання рухових дій у тестових вправах з ЗФП та СФП.
Основними фізичними якостями, які проявляються при неодноразовому виконанні тестових
вправах з ЗФП та СФП є спритність, бистрота, сила
та спеціальна швидкість. У нашому випадку
швидкісні якості доцільно аналізувати розбивши на
групи: швидкість простої і складної реакції,
швидкість окремих рухових актів, швидкості — як
темпової характеристики.
Отже, можна розглядати швидкісні
здібності курсанта ЛІПБ МНС України у вигляді
формули: V (швидкість) = Vв (відтворення) + Vр
(рухів). Звісно, чим більші значення в правій частині рівняння тим більша швидкість.
Загальна швидкість при виконанні тестових
вправ з СФП залежатиме, перш за все, від особливостей вестибулярного, зорового, динаміки центральних нервових процесів і нервово-м’язових утворень. Проте при неодноразовому повторенні слід
говорити про спеціальну швидкісну витривалість
курсанта ЛІПБ МНС України. Проявом втоми можливо було і сповільнення пробігання останніх метрів
дистанції. Необхідно говорити про втому нервової
системи, яку в свою чергу, спричиняють стомлення
аналізаторів, перш за все вестибулярної системи.
Йдеться не про здатність працювати на висотах в
екстремальних ситуаціях. Це призводить до зниження швидкості виконання оперативно-рятувальних
робіт на висотах та в екстремальних ситуаціях. [7].
Під час тестувань з врахуванням різноманітних чинників впливу на ефективність виконання
оперативно-рятувальних завдань виявлено, що особливий вплив тривалості перерви між навчально-тренувальними заняттями; відсутності позитивного
взаємозв’язку між ЗФП та СФП на рівні розвитку
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ВПЛИВ ОБ’ЄМУ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ
ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА
ПОКАЗНИКИ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ
СКОРОЧЕНЬ У СПОРТСМЕНОК, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ЖІНОЧІЙ ПАРНІЙ
АКРОБАТИЦІ
Бачинська Н.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури та спорту

значимих рухових вмінь та навичок та спеціальних
фізичних якостей; його психофізичного стану. [ 6,
7. ].
Висновки:
1. Проаналізувавши результати тестувань з загальної та спеціальної фізичної підготовки упродовж 6 семестрів навчання, виявлено позитивну динаміку росту рівня загально фізичної
підготовки, але поряд із цим динаміка рівня
спеціальної фізичної підготовленості не має
достатньо висхідного характеру, а саме не досягає табличного значення і не є значущим t розр.
< t табл.
2. Слід переглянути і доповнити існуючу систему
професійно-прикладної фізичної підготовки
курсантів ВНЗ МНС України відповідно до сучасних вимог та завдань які стоять перед пожежно-рятувальною службою. Видається раціональним у навчально-тренувальному процесі
більшу увагу приділити розвитку спеціальної
підготовки шляхом вдосконалення спеціальних
фізичних якостей та специфічних професійних
навичок, моделюванням реальних умов, котрі
покращують ефект стійкості організму людини
до стресових ситуацій та роботі на висотах, задимлених місцях.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем визначення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів.
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Анотація. В статті мовиться про те, що визначення показників частоти серцевих скорочень акробаток може
використовуватися як для оцінки навантажень тренувального заняття, композицій, парних, індивідуальних
елементів, так і для оцінки переносимості навантажень
в процесі поточного контролю.
Ключові слова: менструальний цикл, тренувальні навантаження, тренувальний процес, жіноча акробатична пара.
Аннотация. Бачинская Н.В. Влияние объема и интенсивности тренировочных нагрузок на показатели частоты сердечных сокращений у спортсменок, которые
специализируются в женской парной акробатике. В статье говорится о том, что определение показателей частоты сердечных сокращений акробаток может использоваться как для оценки нагрузок тренировочного
занятия, композиций, парных, индивидуальных элементов, так и для оценки переносимости нагрузок в процессе текущего контроля.
Ключевые слова: менструальный цикл, тренировочные
нагрузки, тренировочный процесс, женская акробатическая пара.
Annotation. Bachinskaya N.V. Influence of volume and
intensity of training loadings on parameters of frequency
of intimate reductions at sportsmen who specialize in female
pair acrobatics. In article is spoken about that estimation
of reaction of frequency of cardiac abbreviations of acrobats
can be used as for estimation of loading of the training
getting busy, compositions, pair, individual elements, so
for estimation of bearable of loading in the process of current
control.
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Вступ.
Найбільша інтенсивність тренувального
заняття спостерігається на етапі безпосередньої
підготовки до змагань [4,6].
Відомо, що зміни, які накопичуються, в
організмі під впливом високих тренувальних навантажень відображаються на його функціональному
стані. При накопиченні стомлення або надмірному
навантаженню воно погіршується.
При надмірних навантаженнях знижується
опірність організму до несприятливих зовнішніх дій,
збільшується частота різних захворювань, знижується навчання і загальна працездатність [2,3,6,7].
Для забезпечення високого рівня підготовленості спортсменок, формуючого досягнення необхідних показників ефективності діяльності змагання, слід вивчити специфічні закономірності
пристосовування спортсменок до фізичних навантажень. Причому, необхідні ті наукові дані і їх упровадження в тренувальний процес, які отримані в
результаті спеціально організованих і проведених
досліджень в конкретному виді спорту, зокрема дані,
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отримані в дослідженнях, проведених на акробатках. Механічне перенесення наукових даних про
особливості пристосовування жінок – спортсменок,
отриманих в суміжних областях знань, не може повною мірою компенсувати дефіцит інформації про
особливості побудови тренувального процесу жіночих акробатичних пар високої кваліфікації з урахуванням біологічної функції жіночого організму.
Аналіз останніх публікацій дозволяє констатувати, що проведені нами дослідження на акробатках в значній мірі узгоджуються з науковими положеннями, висунутими на підставі проведених
досліджень в суміжних видах спортивної діяльності
[2,3,7,8].
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дніпропетровського державного інституту
фізичної культури та спорту.
Формулювання цілей роботи.
Розробка і експериментальне обґрунтовування раціонального розподілу тренувальних навантажень в передзмагальному мезоциклі підготовки з
урахуванням амплуа партнерок і особливостей менструального циклу.
Об’єкт дослідження. Спортсменки високої
спортивної кваліфікації, що займаються парною акробатикою.
Результати досліджень.
Оцінка реакцій організму на тренувальні і
змагальні навантаження по їх величині повинна бути
орієнтована на визначення в процесі поточного і
оперативного контролю функціональної «ціни», ступеня напруги організму при виконанні окремих акробатичних вправ і з’єднань в заняттях. Найефективнішим і доступним для визначення показником
такого типу є частота серцевих скорочень (ЧСС).
Для оцінки загальної навантаженості тренувального заняття показана ефективність вимірювань ЧСС до і після заняття (через 10 хвилин). Також нами проводилося вимірювання показників ЧСС
після кожного виду роботи і між підходами, в так
званий «робочий спокій».
Як у верхніх, так і у нижніх акробаток найбільших величин ЧСС досягає при виконанні тем-

пових композицій і вправ на батуті. У нижніх партнерок в даних видах роботи ЧСС досягає максимальних величин в несприятливі фази МЦ.
В таблиці 1 представлені показники ЧСС
між підходами. Найбільші показники наголошуються між виконанням темпових композицій і вправ на
батуті. Це говорить про відсутність контролю за
функціональним станом спортсменок в тренувальних заняттях. Про готовність спортсменок до повторного виконання вправ тренера судять не по показниках ЧСС, а по суб’єктивних відчуттях і зовнішніх
ознаках спортсменок (ці дані приведені в результатах анкетування тренерів).
Збільшена перед виконанням повторних
спроб ЧСС є однією з умов готовності організму до
майбутньої роботи. За даними фахівців [5,6], в
спортивній гімнастиці оптимальний рівень ЧСС у
спортсменів високої кваліфікації перед повторним
виконанням вправ повинен знаходитися в межах 90
– 108 уд.хвил.
Ці дані важливі при побудові режиму навантаження в тренувальному занятті.
Показник відновлення ЧСС після тренування характеризує ступінь позитивних змін у функціональному стані серцево – судинної системи верхніх
і нижніх акробаток експериментальних груп, які
відбулися в процесі використовування експериментальної методики. Виявлено, що після тренувального
заняття верхні партнерки експериментальної групи
демонструють достовірне (р<0,01) зменшення ЧСС
в порівнянні з даними до експерименту (середні дані
за мезоцикл).
У нижніх акробаток експериментальної групи спостерігається достовірне поліпшення результатів відновлення ЧСС після тренувального заняття
у всі фази МЦ (р<0,001; 0,05; 0,01; 0,01; 0,05 відповідно).
В показниках ЧСС після кожного виду роботи і ЧСС «робочого спокою» також спостерігаються істотні позитивні зміни в організмі акробаток під
впливом експериментальної методики. Вищеперелічені показники ЧСС верхніх і нижніх партнерок
експериментальних груп достовірно краще за попе-

Таблиця 1
Середні значення ЧСС верхніх за передзмагальний мезоцикл як реакція на виконання різних видів роботи
(вимірювання відразу після виконання)
№ В ид роботи
Д о е к с п е р и м е н т у П іс л я е к с п е р и м е н т у
з /п
(Ч С С . у д /х в )
(Ч С С у д /х в і
1 Р о зм и н ка
1 0 4 ,3 3 ± 3 ,1
1 0 1 ,0 7 ± 2 ,7
2 І н д и в ід у а л ь н а р о б о т а
1 1 3 ,1 ± 3
1 0 7 ,5 7 ± 2 ,9 4 *
3 П арні балансові елем енти
1 2 3 ,0 3 ± 3 ,4
1 2 3 ,2 3 ± 3 ,1 4 *
4 П арн і тем пові елем ен ти
1 5 2 ,0 8 ± 2 ,7 7
1 4 5 ,2 3 ± 3 ,4 4 * *
5 Б а л а н с о в і к о м п о з и ц ії
1 6 2 ,9 3 ± 3 ,4
1 5 4 ,5 9 ± 3 ,0 2 * *
6 Т е м п о в і к о м п о з и ц ії
1 8 0 ,6 4 ± 4 ,2 2
1 6 7 ,3 6 ± 3 ,1 2 * * *
7 С тр и б к и н а д о р іж ц і
1 5 7 ,5 8 ± 4 ,3 4
1 4 9 ,3 5 ± 3 ,2 7 *
8 С трибки на батуті
1 9 3 ± 4 ,3 7
1 8 1 ,3 7 ± 3 ,1 2 * *
9 ЗФ П
1 6 0 ,7 3 ± 4 ,1 6
1 5 0 ,6 1 ± 2 ,3 8 * *
Примітка: * - р<0.05; ** - р<0.01; *** - р<0.001
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редні показники.
Для оцінки функціонального стану організму акробаток, а також для оцінки тренованості нами
використовувалася ортостатична проба по В.Стойда [6].
До експерименту нами виявлена ортостатична нестійкість у верхніх і у нижніх партнерок у
виразимому збільшенні ЧСС більш ніж на 25 – 30
ударів в хвилину. На наш погляд, ці дані свідчать
про ознаки накопичення стомлення (перевтомлення) спортсменок у вигляді явищ слідів попередніх
тренувань [6].
Після упровадження методики раціонального розподілу тренувальних навантажень, виявлено
поліпшення показників ортостатичної проби у

На практиці при ортостатичному тесті часто використовують тільки вимірювання приросту
ЧСС після переходу з положення лежачи в положення стоячи. Істотне відхилення цього показника від
нормативів указує на погіршення функціонального
стану, частіше за все викликане нераціональним режимом роботи і відпочинку [1,6].
Для визначення оцінки взаємозв’язку параметрів тренувального навантаження, інтенсивності
тренувального заняття і функціональних показників
організму жіночих акробатичних пар, нами був використаний парний кореляційний аналіз. В результаті проведених досліджень виявлено, що у нижніх
партнерок знайдені значущі кореляційні зв’язки
(a=0,05 при n=4), які представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Кореляційна матриця параметрів тренувальних навантажень і показників ЧСС нижніх (менструальна і
постменструальна фази)
Фази
ОМЦ

II

ЧСС

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Загальна кількість елементів
індекс інтенсивності
ЧСС до тренування
Розминка
індивідуальна робота
Парні балансові елементи
Парні темпові елементи
Балансові композиції
Темпові композиції
Стрибки на доріжці
Стрибки на батуті
ЗФП
Після тренування

3,55
1.2
2,61
- 4,1
-0.5
1.3
-0.5
1,67
0,99
2
1,11
0.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Загальна кількість елементів
Індекс інтенсивності
ЧСС до тренування
Розминка
індивідуальна робота
Парні балансові елементи
Парні темпові елементи
Балансові композиції
Темпові композиції
Стрибки на доріжці
Стрибки на батуті
ЗФП
Після тренування

2.83
-1.1
0,36
1,73
-1.3
0.8
0,73
0.5
-0.3
0,54
-0.2
0.3

2

3

4

5

6

0,87 0,51
0,03
0,06
1.2 1,83
-2.6 -0,9
-0.7 0,03
0.2 -9.4
0.36
-2
0,96 1,53
0,19 2,07
2,8 0,2
0,02 779
0,13 0,74

0.79
0.52
0.68

0,8
0,8
-0,4
-0,8

0,3
0,3
0.02
0.34
-0,2

0.82

0.17 0.65
0,1 0.24
0.63
-0
0,1
0,2
0.21 0,2
1.88 0.84
0 2.57
0.72 0.81
1.06 -0,4
0.13 1.33
0.44 1.53
2.53 0,4

-2,8
0.2
0,51
-4.6
-0.3
0,44
2.2
-1.2
0.6
-1.6
-1

-0.5
0,8
1,6
-0,1
2,8
1,39
-0,2
3,И 1
1,89
0,76
1,85
2,54

спортсменок експериментальних груп (верхні і
нижні партнерки).
Так, в показниках ортостатичної проби за
наслідками вертикального положення тіла, у верхніх
виявлений достовірний приріст при р<0,01; 0,001
протягом передзмагального мезоциклу.
У нижніх акробаток достовірне поліпшення показників переходу з горизонтального положення у вертикальне виявлено у всі фази МЦ (від
р<0,01 до 0,001).
Контрольні групи верхніх і нижніх, що тренуються по старій методиці, показали результати
функціональних показників після експерименту без
істотних (достовірних) змін.

-4.7
0.73 -0,3
1,8 0.84
-0.7 0.25
0.51 0,5
3,34 -1,6
1,2 1.81
1.46 -0,7
0
0

0
0.35
2,4
1.58
0.14
-0,2
-1,7
-0.5
0,9
0.81
0.11
0,1
0.82
-0,2
5,1
1.54
1.63
3.11
1.04

7

8

8

10

11

12

13

-0,6
0.2
0,1 0.18
-1 -0.7
-0,7 -0.3
0.42 0.12
0 0.17
0.56
1.34
1,6
1.1
-2,2 -0.5
0.52
1.1
-1,3 -3,3
-0,4 -1,9

0,64
0,43
0,61
0,25
-0.3
-0.8
0.6
-0.5

0,44
0.1
0,72
0,88
-0.6
0,62
0.7
-0.2
0,02

0.7
0.8
-0.1
-0.5
0,67
0,07
0,25
-0.5
0.3
-0.4

0,48
0,01
0,87
0,58
-0.3
-0.1
0.9
-0.8
0,67
0,56
0,07

0,24
0,07
0,35
0
0
-0.6
0.2
-0.8
0,64
-0.3
0,42
0,57

0.37 0.34
0,2 0.22
0.57 -0.1
0.68
0
0.39 0.79
0.42 -0.1
-0.1
-0,3
1.78
0.2
2.59 -1.6
2.24
0
1.25 0.88
2.56
1.2

-0.2
0.7
0,83
0,34
0,37
0,93
0,66
0.1

0,04
0.6 -0.8
1.8 1,36
1,66 -0.6
-0.2
0.5
0,68
0,47
-0.2
0,61
0,78
-0.6
0,64

1,67
2,37 1,56
5,67 0,78
1,32 4,ї5

0,14
0,94 1,37
0.26
0.3
0,35
0,06
0,55
0,63
0,75
0
0,76
0,62

-0.1
-0.6
0,68
0,22
0,61
0,84
0,53
0,41
0,84
0,36
0,73

2,15
0,75 0,58

-0.1
0.4
0,79
0,78
-0.2
0,46
0,79
-0.5
0,55
0,9
0,35
0,28

Висновки.
Таким чином, можна укласти, що виявлення реакції ЧСС може бути використано не тільки для
оцінки навантаження заняття, композицій, індивідуальних, парних елементів і акробатичних стрибків,
але також для оцінки переносимості навантажень в
процесі поточного контролю. При цьому може використовуватися контроль динаміки ЧСС в стані
спокою і змін серцевого ритму для оцінки змін функціонального стану, викликаних тренувальними навантаженнями. Для такої оцінки у акробаток на практиці може бути використана ортостатична проба
спрощеного типу.
Подальші дослідження передбачається
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провести у напрямку вивчення інших проблем
впливу об’єму та інтенсивності тренувальних навантажень на показники частоти серцевих скорочень у спортсменок, які спеціалізуються у жіночій
парній акробатиці.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

діями і поведінкою учнів, спрямовувати їх на досягнення цілей виховання і навчання. Таке керування
здійснюється значною мірою завдяки методам стимулювання діяльності і поведінки учнів, основними з яких є заохочення і покарання.
В умовах гуманізації та демократизації освіти проблема визначення ролі, місця, форм та обсягу застосування методів заохочення і покарання
стає надзвичайно актуальною. [5] Проте огляд нинішнього стану проблеми показав, що досліджень
щодо сучасної теорії і практики методів заохочення
і покарання недостатньо.
Серед вітчизняних робіт останніх років, в
яких досліджується проблема заохочення і покарання, варто назвати дисертацію З.Палюх «Методи заохочення і покарання у навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи України (20-ті роки ХХ
ст.)» (К.,1999). Окремі питання особливостей застосування методів заохочення і покарання в родинному вихованні висвітлені в працях М.Стельмаховича, статтях Ю.Ашурка, О.Орлова, С.Файнберга.
Психологічні аспекти покарання сформульовані в
працях В.Леві, Ю.Красовського та ін.
У статті розглядається питання з історії розвитку проблеми та її сучасне бачення.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.
Формулювання мети роботи.
Мета роботи: з’ясувати сучасне бачення
проблеми заохочення і покарання та розкрити вимоги до застосування цих методів виховання.
Результати роботи.
Проблема стимулювання має такий же вік,
як і саме людство. Кардинальні способи стимулювання добре відбиті в приказці “батіг і пряник”. Наші
далекі предки, не мудруючи лукаво, переважно використовували “батіг”, тобто різні фізичні й моральні
покарання, що відповідало й суворому укладу життя, й уявленням про людську психологію, у якій нібито переважали злі помисли, змінити які можна тільки
суворістю й жорстокістю. На жаль, вся історія виховання невіддільна від покарань. Про їхнє панування свідчать письмові документи, античні й середньовічні малюнки, де вчитель часто зображений із
ціпком або пучком різок. Зараз навіть важко уявити
ту стихію жорстокості, що панувала в сімейному й
шкільному вихованні; ще в ХІХ столітті фізичні покарання застосовувалися у всіх середніх навчальних
закладах і майже у всіх родинах, включаючи імператорські.
Однак поступове співвідношення “батога”
й “пряника” ставало все більш складним, оскільки в
процесі довгого й поступового нагромадження морального досвіду затверджувалися ідеї великої педагогічної терпимості й м’якості. У ХХ столітті
фізичні покарання в розвинених країнах були майже зжиті, що знаменувало собою нову педагогічну
епоху. [8]
Нинішній етап педагогічного стимулюван-
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ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ І
ПОКАРАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
Бєлікова О.Ф.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Анотація. У статті розглядається питання методів заохочення і покарання, коротко висвітлюється історія розвитку проблеми, розкриваються основні вимоги до застосування даних методів в сучасних умовах.
Ключові слова: заохочення, покарання, стимулювання,
ситуація успіху, фізичне покарання.
Аннотация. Беликова О.Ф. Проблема методов поощрения и наказания в современной педагогике. В статье рассматривается вопрос методов поощрения и наказания,
коротко освещается история развития проблемы, раскрываются основные требования к применению данных
методов в современных условиях.
Ключевые слова: поощрение, наказание, стимулирование, ситуация успеха, телесное наказание.
Annotation. Byelikova O. The Problem of the Methods of
Encouragement and Punishment in Modern Pedagogics. In
the article the question of the methods of encouragement
and punishment is considered; the historical development
of the problem is outlined; the basic demands for the
application of the given methods in modern conditions are
presented.
Key words: encouragement, punishment, stimulation,
situation of success, corporal punishment.

Вступ.
Успіх навчально-виховного процесу багато
в чому залежить від майстерності вчителя керувати
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ня живе в стані постійного протиріччя між звичною,
традиційною педагогічною технікою й більш демократичними вимогами вихованців. Вічна закономірність полягає в тім, що потреба вихованців у
більш гуманному підході завжди випереджає педагогічну практику, інакше кажучи, педагог в очах
дитини завжди більш-менш консервативний. Те поводження педагогів, що представлялося б нашим
предкам верхи гуманності, може здаватися сучасній
дитині жорстким і несправедливим. Із цієї закономірності випливає постійна необхідність в удосконалюванні методів стимулювання.
Аналіз наукової літератури показав, що в наш
час принаймні в теорії переважають методи позитивного підкріплення, оскільки вони є більш гуманними
та ефективними. Це обумовлюється, з одного боку,
прогресом етики, а з іншого, — даними психологічної науки. Останні показали, що віра в себе й прагнення до досягнень як результат заохочення є більш
плідним, ніж страх перед покаранням. [7]
На практиці виявляється, що коло заохочень
у масовій шкільній практиці досить обмежене, найчастіше це привітний погляд і посмішка педагога або
похвала у формі слів типу “молодець”, “дуже добре”,
“чудово” і т.п.; іноді це – подяка, надання почесних
прав та/або обов’язків, преміювання. Однак не слід
думати, що існуючі заохочення неефективні, що вони
“не працюють”. Навіть позитивна мімічна реакція
педагога або лаконічне схвалення — це зовсім немало, тому що посмішка й тепле слово ніколи не набридають. Привітне й доброзичливе обличчя педагога —
це насправді педагогічний внесок.
Що стосується похвали, то вона повинна
базуватися на певних принципах, інакше може виявитися ведмежою послугою або бути непедагогічною. Спробуємо назвати основні з них.
- Хвалити треба, в основному, за прикладені зусилля, а не за те, що дано дитині від природи:
здатності або зовнішні дані. Незаслужена похвала
викликає заздрість товаришів і підбурює їх проти
вихователя.
- Оцінюватись і схвалюватись повинні не
тільки результати, а і мотиви, старанність, способи
діяльності, поведінки. Треба привчати дитину цінувати сам факт схвалення, а не вагомість нагороди.
- Не треба прилюдно хвалити вихованця за
те, що не підтримується групою, навіть якщо це
зовсім правильне, з погляду педагога, поводження.
Така похвала породжує вже не заздрість, а агресію.
Так, якщо тільки один учень із класу підготувався
до уроку, похвала на його адресу, як правило, протиставляє його групі, хоча він, звичайно ж, ні в чому
не винуватий. У цьому випадку краще похвалити
його наодинці. Разом з тим заохочення тільки тоді
дає педагогічний ефект, коли воно справедливе, заслужене і підтримується колективом.
- Треба дотримуватися міри в заохоченні
(надмірне заохочення одних і тих людей знижує виховний ефект методу, може призвести до формування у школяра підвищеної самооцінки, завище-

ного рівня вимог, недоброзичливого ставлення однокласників).
- У кожній групі завжди є неформальна
ієрархія, коли вважається, що одні більше заслуговують на похвалу, ніж інші. Наполегливо хвалити
“офірних цапів” - справа досить небезпечна для них
самих і для відношення групи до педагога. Це не
значить, що їх не можна хвалити - саме їх потрібно
підтримувати, але мотивовано, поступово змінюючи відношення до них групи.
- Заохочувати треба всіх без винятку вихованців.
- Заохочення повинно бути різноманітним,
мати різні форми прояву. [2;6]
Ми також вважаємо дуже важливим принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей при застосуванні заохочень. Так, наприклад, гладження по голівці цілком сприйнятливе
для дитини молодшого шкільного віку, а от у підлітка
це може викликати щонайменше здивування.
Існує ще один метод позитивного
підкріплення, який прийнято називати створенням
ситуації успіху. Він спрямований на зміцнення віри
дитини в себе, але жадає від педагога більших зусиль, ніж просте використання якого-небудь заохочення. Це може бути особлива допомога учневі в
підготовці уроків, надання виграшного матеріалу для
виступу на уроці (реферату, доповіді), попередня
підготовка учня до сприйняття складної теми, організація допомоги з боку сильного учня тощо. Головна мета цього прийому – змусити учня (а разом з
ним і весь клас) повірити в свої сили, знання,
здібності.
Таким чином, загальна тенденція полягає в
тім, що вищевказані методи позитивного підкріплення стають переважним засобом стимулювання поведінки та діяльності. Визнання подібного факту,
звичайно, викликає задоволення, однак за всім цим
ховається строката картина педагогічної реальності,
де методи негативного підкріплення, тобто різні
покарання дуже повільно здають свої позиції. І хоча
мова йде, як указувалося вище, не про фізичні покарання (які, між тим, бувають інколи навіть корисними у сімейному вихованні [1;3]), досить сильним
“батогом” для сучасного школяра можуть бути й
моральні негативні впливи, якими найчастіше є зауваження, догани, докори, застереження, погрози,
іронічні репліки, саркастичні інтонації тощо.
Хоча термін “покарання” стає все менш популярним у педагогічній літературі, і вже почувається, як він здобуває антипедагогічне, якесь лиховісне
звучання, однак варто визнати, що методи негативного підкріплення, в цілому, ще не пішли в минуле й
тому потрібно використати їх найбільш грамотно й з
найменшою педагогічною шкодою, а не робити вигляд, що їх не існує. Форм використання методів негативного підкріплення в масовій практиці порівняно
небагато. Найпростішим і педагогічно прийнятним
методом є негативна мімічна реакція педагога, наприклад, докірливий погляд, нахмурені брови, погой17

дування головою й т.п. Існують також такі негативні
підкріплення, як зауваження, позбавлення або обмеження прав, надання додаткових обов’язків, які й становлять найпоширенішу, типову форму шкільного покарання. Інші форми, скажімо, видалення із класу,
виклик батьків, виключення зі школи або не вітаються адміністрацією шкіл, або є рідким або крайнім заходом. [6]
Подивимося, яких основних умов слід дотримуватися, щоб педагогічні покарання були, по
можливості, найбільш ефективними.
- Покарання, безумовно, повинно бути справедливим, тобто застосовуватися не під впливом
поганого настрою педагога, а за умови повної впевненості у винності учня. Якщо такої впевненості
немає, карати не слід.
- Покарання припустимі переважно за різні
види нечесності, відвертого егоїзму, агресивності й
активної зарозумілості стосовно товаришів, що
приймає форму знущання над ними. Покарання за
лінощі і неуспішність менш етичні й діючі, оскільки ці недоліки найчастіше є наслідком вольового
недорозвинення дитини. У цих випадках потрібні не
покарання, а допомога. Звичайно, агресивність і зарозумілість також пов’язані з якими-небудь зовнішніми для людини факторами, однак на даному етапі
свого розвитку суспільство не може зняти з індивіда провину за подібне поводження. Повна відповідальність стосується дорослих, а в дитини завжди
варто намагатися відокремити вплив зовнішніх обставин від внутрішньої, морально негативної мотивації вчинків, що піддається корекції. [4]
- Особливу категорію залишають випадки
конфронтації учнів з педагогами, так називані конфлікти відносин, коли учні стають у навмисну опозицію, “роблю на зло”. Це дуже складний клас ситуацій, що стосується здебільшого підлітків і
старшокласників. Ідеальним варіантом, мабуть, була
б “нульова реакція” педагога на зухвалі витівки або
іронію таких учнів, але вимагати цього від сучасних педагогів просто нереально. У таких випадках
покарання доречні при наявності “складу злочину”,
тобто брутальності, явної непокори, а на образливі
для педагога підтексти потрібно намагатися відповісти мудрим і спокійним ігноруванням або більш
тонкою іронією, але не відвертим озлобленням. Радикальним виходом служить усунення конфлікту,
примирення, поліпшення відносин з підлітком.
- Не можна будувати покарання на критиці
фізичних недоліків або яких-небудь особистісних
особливостей учня, що виставляють його в невигідному світлі, наприклад, незграбної ходи, дефектів
мови й т.п. На жаль, педагоги іноді не можуть утриматися від спокуси підкреслити смішні особливості
дитини. Неприпустима дискредитація в очах дитини його батьків.
- Караючи учня, педагог повинен якимось
чином показати, що його особисте відношення до
дитини не змінюється й що дитина має можливість
відновити свою добру репутацію.

- При використанні покарань варто враховувати суспільну думку групи. У тих випадках, коли
колектив вважає покарання, накладене на того чи
іншого учня, несправедливим, – воно втрачає свою
позитивну роль, породжує недовіру до вихователя і
призводить часом до „кругової поруки” – спільного
приховування учнями поганих вчинків товариша.
[4,298]. В іншому випадку, якщо покараний “знедолений” або “цап-відбувайло”, група може виявити
зловтіху й погіршити положення дитини, що потребує моральної підтримки. Тут принцип справедливості й рівного відношення до всіх повинен бути
трохи потіснений принципом гуманності.
- При визначенні міри та форми покарання
необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості вихованців.
- За одну провину неможна карати двічі. Якщо
провин багато, покарання може бути суворим, але
лише одне. І не слід позбавляти дитину похвали,
нагороди, яких вона заслуговує. [2;7]
Важко передбачити всі педагогічні помилки при використанні покарань, оскільки вони тісно
пов’язані з індивідуальними психологічними особливостями педагогів. Найкраще, якщо покарань взагалі буде менше.
Висновки.
Підсумовуючи, треба зазначити, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки широко
використовуються методи заохочення учнів, які найчастіше мають прояви мімічного схвалення вчинків
(посмішка, лагідний погляд тощо), усної похвали або
подяки. Багато уваги приділяється створенню ситуації успіху як методу заохочення. Всі ці методи позитивного підкріплення будуть успішними, якщо
відповідатимуть певним вимогам, а саме щодо їх
справедливості, міри, різноманітності, врахування
вікових та індивідуальних особливостей і т.п. Методи негативного підкріплення, тобто покарання, застосовуються набагато рідше та виключають фізичне покарання у шкільному вихованні. Частіше за все
ці методи мають форму зауважень, морального засудження вчинків, позбавлення певних прав. Обов’язковими вимогами до використання покарань є
аналіз ситуації та мотивів вчинку, справедливість,
відсутність шкоди для фізичного та психічного здоров’я, врахування думки колективу.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку більш детального вивчення історичного досвіду з використання методів заохочення і покарання з метою визначення їх позитивних та
негативних рис і можливого застосування в сучасних умовах.
1.

2.

3.
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які стояли біля її витоків, їх учнів і послідовників,
які і зараз продовжують успішно розвивати цю легкоатлетичну дисципліну. Аналіз передового досвіду показав, що проблема удосконалення технічної
майстерності стрибунів високої кваліфікації є найменш вивченою ланкою в системі спортивного тренування, як і раніше базується, практично, на особистому досвіді й інтуїції тренерів і самих
спортсменів.
Вивчення теоретичної спадщини та узагальнення передового досвіду підготовки спортсменів
високої кваліфікації дозволили виділити основним
об’єктом досліджень проблему формування технічної майстерності. Досвід закордонних фахівців доводить, що сьогодні без використання сучасної апаратури, що дозволяє реєструвати біомеханічні
характеристики змагальної діяльності, без новітніх
технологій підготовки спортсменів не можливо удосконалювати технічну майстерність і досягати високих спортивних результатів. Останнім часом у світі
все більшого поширення в дослідженнях і практиці
науково-методичного забезпечення підготовки
спортсменів високої кваліфікації набувають відеоаналізуючі системи, що дозволяють проводити як
ручну оцифровку відеозображень оператором, так і
їх автоматичну оцифровку з використанням контрастних відображальних маркерів і датчиків інфрачервоного випромінювання, закріплених у центрах
обертання суглобів великих біоланок тіла спортсмена [10]. Координати останніх розпізнаються аналізуючою системою, яка автоматично вимірює і вводить в комп’ютер. До найсучасніших
високопродуктивних систем у даний час належать
системи аналізу рухів у двох, трьох площинах
«TAKEL» (Японія), «VICON-370» (Великобританія)
«PEAK 3D» (США–Канада–Німеччина). Фірма
«Motion analysis» випускає аналогічні модулі, високочастотні відеокамери і відеомагнітофони, що мають високий дозвіл до 240 кадр·с–1 тощо [10].
Автоматизована система обробки відеограм
АСОВ, яка використовувалась нами в дослідженнях,
дозволила не тільки відслідковувати та оцифровувати переміщення біоланок тіла спортсмена у стрибках у висоту, але й виконувати на базі розроблених
комп’ютерних програм широкий спектр математико-статистичних процедур.
Таким чином, ми зробили припущення, що
подальше удосконалення технічної майстерності
стрибунів у висоту повинне базуватися на новітніх
технологіях і здійснюватися на підставі урахування
раціональної системи організації змагальної вправи, що може формуватися за допомогою застосування багатофункціональних біомеханічних моделів
рухових дій, які забезпечують досягнення заданих
спортивних результатів; технології оперативного
біомеханічного моделювання, яка дозволяє проектувати структуру рухів.
Дослідження виконано згідно плану НДР
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТРИБКУ У
ВИСОТУ
Володимир Бобровник, Олена Козлова
Національний університет фізичного
виховання і спорту України
Анотація. В статі викладено перспективи удосконалення технічної майстерності стрибунів у висоту високої
кваліфікації, які базуються на новітніх технологіях, урахуванні раціональної системи організації змагальної
вправи та формуються за допомогою застосування багатофункціональних біомеханічних моделей рухових
дій, що забезпечують досягнення заданих спортивних
результатів і технології оперативного біомеханічного
моделювання.
Ключові слова: техніка, модель, технологія оперативного моделювання.
Аннотация. Бобровник Владимир, Козлова Елена. Перспективы усовершенствования технического мастерства
в прыжке в высоту. В статье изложены перспективы совершенствования технического мастерства прыгунов в
высоту высокой квалификации, базирующиеся на современных технологиях, учете рациональной системы
организации соревновательного упражнения, которые
формируются с помощью использования многофункциональных биомеханических моделей двигательных действий, обеспечивающих достижение заданных спортивных результатов и технологи и операти вного
биомеханического моделирования.
Ключевые слова: техника, модель, технология оперативного моделирования.
Annotation. Bobrovnik Vladimir, Kozlova Elena. Prospects
of improvement of technical skill in a high jump. In the
article analysis prospects of technique skills improvement
of highly-qualified high-jumpers, based on up-to-date
technologies, are states; competitive exercises of rational
system organization are taken, into account, and they are
formed nith the help of using multifunctional biomechanical
motor activity models that provide achievements fixes sport
results and technology of efficient biomechanical modelling.
Key words: technique, model, technology of efficient
modelling

Вступ.
У вітчизняній теорії та методиці спортивного тренування і практиці підготовки спортсменів
високої кваліфікації наявні багаторічні традиції [17,
18]. Протягом багатьох десятиліть вітчизняна школа стрибка у висоту була однією з провідних у світі,
її престиж пов’язаний з іменами видатних вчених і
тренерів (В.М. Д’ячков, Н.Г. Озолін, В.А. Лонський),
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ної майстерності легкоатлетів-стрибунів у процесі
багаторічної підготовки”.
Формулювання цілей роботи.
Удосконалення технічної майстерності в
стрибках у висоту за рахунок використання сучасних біомеханічних технологій (біомеханічне моделювання, технологія оперативного моделювання).
Методи дослідження.
- аналіз науково-методичної літератури і передового практичного досвіду;
- біомеханічна відеозйомка з подальшим аналізом
зображення на відеокомп’ютерному комплексі
аналізу рухів (АСОВ);
- біомеханічне моделювання;
- методи математичної статистики (кореляційний,
регресійний аналізи).
Результати дослідження.
Технічна майстерність є результатом розробки ефективної техніки конкретного виду спорту
й успішного проведення педагогічного процесу власне технічної підготовки. Тому розглянемо досвід ба-

гатьох поколінь фахівців, щодо аналізу техніки
стрибка у висоту.
Стрибок у висоту складається з чотирьох
фаз: розбігу, відштовхування, польоту і приземлення [11]. За своєю значимістю фази не рівноцінні.
Резервні можливості для досягнення результатів
рівня 2,50 м у чоловіків і 2,15 м у жінок фахівці зв’язують з розвитком спеціальних рухових якостей і
удосконаленням техніки розбігу і відштовхування
[15, 23].
Розбіг. Цій частині стрибка приділяється
визначальна роль в реалізації під час відштовхування досягнутого рівня підготовленості, розвитку максимальної потужності і вертикальної швидкості переміщення ЗЦМ тіла: кількість бігових кроків, їх
довжина, швидкість розбігу, темп, – підпорядковані
вирішенню даного завдання [15]. Розбіг умовно поділяється на дві частини: стартовий розгін і підготовка до відштовхування. Кінематичні характеристики
розбігу в стрибку у висоту представлені в табл. 1.
У найсильніших стрибунів світу, як прави-

Таблиця 1
Кінематичні характеристики розбігу в стрибку у висоту способом «фосбюрі-флоп»
Темп,
Автор,
Спортсмен
Кількість Горизонтальна
шаг·с -1
бігових
швидкість,
джерело
кроків
м·с -1
Стрибуни високої кваліфікації
В.І Бобровник,
9–15
–
4,80–5,00
С.І. Бобровник
[8]
Стрибуни високої кваліфікації
В.М. Дьячков,
9–11
7,5–7,8
4,20–4,40
А.П. Стрижак
[11]
М айстри спорту
9–11
6,6–6,8
3,70–4,50
В.М . Зациорский,
І.В. Лазарєв,
Н.Г. Михайлов
Н.А. Якунин
[2]
А.П. Стрижак
Стрибуни високої кваліфікації
4,80–5,00
[21]
чоловіки
9–15
8,0–8,5
5,00–5,50
жінки
А. Стрижак,
В. Папанов
Авдеєнко
–
8,0
4,5–4,75
[20]
G.-P. Bruggeman,
Костадинова
–
7,3
–
M . Loch
Бабакова
–
7,0
–
[25]
Хенкель
–
7,1
–
J.B. Fraley
Стрибуни високої кваліфікації
[28]
10–12
–
–
H. Homel
Сотомайор
–
–
4,10
[29]
Конвей
–
–
4,50
Авдеєнко
–
7,8
–
W . Ritzdorf
Конвей
–
7,2
–
А. Conrad
Поварницин
–
7,8
–
[30]
Ш еберг
–
7,9
–

G. Tidow
[32]

Костадинова
Ріттер
Бикова
Андонова
Стрибуни високої кваліфікації

20

–
–
–
–

7,6
6,9
6,4
6,8

–
–
–
–

8–12

8,7

–

ло, довжина розбігу складається з 9–11, рідше 12–
13 бігових кроків [21]. У рідких випадках розбіг
досягає 14–15 бігових кроків, хоча зустрічаються
варіанти з 17 бігових кроків [19], але це є виключенням, тому що використання в розбігу більш 11
бігових кроків не завжди можливе через обмежені
розміри стрибкового сектора і не завжди виправдане. Хоча, за припущенням фахівців, у майбутньому
це стане можливим, оскільки досягнення спортивних результатів рівня 2,50 м у чоловіків і 2,15 м у
жінок зажадає нового, принципово високого рівня
спеціальної підготовленості стрибунів у висоту і
нових умов його реалізації. Довжина розбігу залежить від рівня спеціальної фізичної підготовленості
і технічної майстерності стрибуна, психологічної
установки на виконання стрибка, сформульованої
тренером [15].
Розбіг у стрибку у висоту починається під
кутом 65–90є відносно стрибкового сектора та у середньому складає 9–11 бігових кроків. Перші 4–6
кроків спортсмен виконує по прямій, а останні 3–5
по дузі, підбігаючи до планки під кутом 30–40є [15,
19].
Біг по дузі є характерною рисою сучасної
техніки стрибка у висоту способом «фосбюрі-флоп».
З цих позицій доцільно розглянути, який вплив він
здійснює на подальші дії стрибуна. Біг по дузі, поперше, сприяє створенню відцентрової сили під час
відштовхування, що протидіє природній тенденції
нахилу спортсмена до планки і створює доцентрову
силу.
Величина впливу відцентрової сили залежить від радіуса дуги, що, у свою чергу, визначається рівнем спеціальної фізичної підготовленості стрибунів, їх координаційними здібностями. Величина
впливу відцентрової сили також залежить від кута
відштовхування стосовно проекції планки, характеру виконання махових рухів. По-друге, біг по дузі
служить для утворення обертання до початку фази
відштовхування, дозволяючи використати максимальні зусилля у фазі відштовхування [19].
Для сучасної техніки стрибка у висоту характерна висока швидкість розбігу. Так, у кращих
стрибунів світу вона досягає своїх максимальних
величин до кінця розбігу і коливається в діапазоні
7,5–8,5 м·с-1, у сртибунів-жінок 6,0–7,0 м·с-1 [4, 31].
Висока швидкість розбігу підвищує потужність відштовхування, і початкову швидкість
вильоту. Як правило, стрибуни високої кваліфікації
мають високу реактивність нервово-м’язового апарату, що дозволяє їм виконувати розбіг швидше [11].
Однією з важливих характеристик стрибка
у висоту є темп останніх кроків розбігу. За рахунок
його збільшення провідні стрибуни світу розвивають в розбізі найбільшу швидкість до моменту виконання відштовхування. Так, темп бігу у стрибунівжінок високого класу при зрості 195–200 см досягає
4,8–5,0 крок·с-1, у стрибунок при зрості 180–185 см
– 5,0–5,5 крок·с-1, причому на останніх трьох кроках він виражено збільшується за рахунок приско-

рення на 1–1,2 крок·с-1 [21].
Існують три варіанти зміни темпу кроків
наприкінці розбігу: наростаючий, убутній, змішаний
[19]. Відмінною рисою сучасної техніки стрибка у
висоту ведучих стрибунів світу є поступове
збільшення темпу протягом усього розбігу, а перед
відштовхуванням прискорене, трьохкрокове. Воно
істотно впливає на внутрішнє настроювання стрибуна і на виконання відштовхування з максимальною потужністю [15].
Умовним показником, що характеризує
ефективність виконання останнього кроку розбігу,
є коефіцієнт бігової активності [15]. У стрибунів, які
досягли високого рівня спортивної майстерності,
коефіцієнт бігової активності складає 1,8–2,5 ум. од.
[21], що сприяє ефективності відштовхування за
рахунок максимального поступального руху.
Особливий інтерес викликають відомості
про динаміку довжини кроків, що дає повне уявлення про особливості виконання розбігу. За даними
А.П. Стрижака [21], при правильній підготовці до
відштовхування довжина трьох останніх кроків розбігу в цілому збільшується на 5–10 см, що створює
сприятливі умови (з погляду кінематики руху) для
максимального використання у відштовхуванні рухового потенціалу стрибуна. При сталості довжини
кроків зберігається тривалість опорних фаз (у межах 0,193–0,203 с) і зменшуються польотні фази.
Дослідження, проведені G-P. Bruggemann, A.
Arampatzis [24], свідчать про зменшення довжини
останнього кроку розбігу порівняно з попереднім у
більшості фіналістів чемпіонату світу 1997 р. Так, у
стрибку у висоту на 2,38 м у чоловіків довжина передостаннього кроку коливається в межах 2,25–2,35
м, останнього –1,95–2,18 м. У жінок також, як у чоловіків, передостанній крок розбігу довше за останній. Хоча зустрічаються виключення, наприклад
у Стефки Констадинової під час встановлення світового рекорду (2,09 м) довжина передостаннього кроку склала 1,76 м, останнього – 2,01 м.
Таким чином, для підвищення спортивних
результатів у стрибку у висоту у чоловіків і жінок
важливе значення мають показники максимальної
швидкості розбігу і її динаміки, темпу і характеру
його наростання до моменту відштовхування.
Відштовхування. У відштовхуванні відбувається переведення горизонтальної швидкості розбігу у вертикальну швидкість вильоту, створюються передумови для оптимального переходу через
планку. Кінематичні характеристики відштовхування стрибунів у висоту високої кваліфікації представлені в табл. 2.
У кращих стрибунів світу час відштовхування коливається в межах 0,150–0,200 с [22]. Слід зазначити, що більш короткий час відштовхування і
висока швидкість переміщення ЗЦМ тіла стрибуна
– це результат спеціальної фізичної підготовленості
й ефективної структури руху при виконанні підготовчих дій до відштовхування й безпосередньо у
відштовхуванні.
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Таблиця 2
Кінематичні характеристики відштовхування у стрибку у висоту
Автор,
джерело

В.Д. Кряжев
та співавтори
[13]
І. Лазарєв
[14]
В. Мансвєтов
[16]
G.-P.
Brьggemann,
M. Loch
[25]

Спортсмен

Спортивний результат,
м

Горизонтальна
швидкість, м·с-1

Вертикальна
швидкість, м·с-1

Кут
вильоту,
град.

Час відштовхування,
с

Коефіцієнт
бігової активності, ум.
од.

Костадинова
Бикова

2,06
2,02

на
початку
відштовхування
7,1
5,8

Стрибуни високої
кваліфікації
Паклін

–

5,8–7,25

–

2,6

–

2,34

–

–

–

–

2,38
2,36
2,36
2,36
2,34
2,31

7,3
7,2
7,0
6,7
7,0
7,0

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

4,38
4,39
4,52
4,43
4,41
4,06

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

2,05
1,98
1,96
1,93
1,96

7,1
6,5
7,0
7,3
6,1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

3,81
3,78
3,52
3,71
3,28

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Чоловіки
Астін
Сотомайор
Конвей
Грант
Кемп
Шеберг
Жінки
Хенкель
Єлесіна
Бабакова
Костадинова
Холуб

наприкінці
відштовхування

наприкінці
відштовхування

4,2
3,2

на
початку
відштовхування
–
–

–
–

–
–

0,150
0,160

–
–

47–53

0,120–
0,192
0,190–
0,200

1,3–1,8

Сучасна техніка стрибка у висоту характеризується раціональними значеннями кутів згинання в колінному і кульшовому суглобах [2].
У різних авторів значення цих характеристик істотно відрізняються. Так, J. Dapena [27] вважає, що кут згинання поштовхової ноги в колінному суглобі у чоловіків, які мають спортивний
результат вище 1,98 м, буде оптимальним у діапа-

–

ми в техніці стрибка у висоту. Відштовхування стало більш швидким, що вимагає меншої амплітуди
згинання ноги в колінному суглобі. Зміни кутових
характеристик у колінному суглобі при виконанні
відштовхування кращими стрибунами світу за результатами закордонних досліджень [26, 31] представлені в табл. 3.
Чим вищий рівень спортивної майстерності

Таблиця 3
Зміна кутових характеристик у колінному суглобі поштовхової ноги при виконанні відштовхування стрибунів у висоту високої кваліфікації (A. Conrad, W. Ritzdorf [26])
А м о р ти за ц ія ,
С п о р т см е н
С п о р т и в н и й П о с та н о в к а н о г и
А ктивне
н а м ісц е
р е зу л ь та т ,
гр ад.
в ід ш то в х у в а н н я ,
в ід ш то в х у в а н н я ,
м
гр ад.
гр ад.
Ч о л о в ік и
172
140
172
2 ,3 8
А вдеєн ко
171
130
155
К онвей
2 ,3 4
172
136
163
П оварни ци н
2 ,3 1
172
139
169
Ш е б ер г
2 ,3 4
171
141
164
М ег е н б у р г
2 ,3 4
168
143
176
Т ренхард
2 ,3 4
166
134
174
П а кл ін
2 ,3 4
Ж ін к и
141
179
2 ,0 3
156
Р и тт ер
177
159
166
К о с та д и н о в а
2 ,0 1
174
139
166
1 ,9 6
Б и ко в а
176
143
163
1 ,9 3
А ндонова
169
168
131
А с та ф е й
1 ,9 3
зоні 126–140°. Результати біомеханічного аналізу
цього показника закордонними фахівцями свідчать,
що його величина складає 170° [31]. За даними І.В.
Лазарєва [14] оптимальна величина згинання поштовхової ноги у колінному суглобі –141–148°, а
В.М. Д’ячков і А.П. Стрижак [11] вказують на величину x =162°, s=2°. Такі істотні розходження в
показниках кута згинання поштовхової ноги в колінному суглобі пояснюються, з одного боку, похибками виміру кутових характеристик, а з іншої, зміна-

стрибуна, тим менше у процесі відштовхування
змінюються кутові характеристики в суглобах [15],
що пов’язане зі зменшенням амортизаційної фази
відштовхування за рахунок збільшення твердості в
колінному і кульшовому суглобах. Тому незмірно
зростає роль амплітуди і кутової швидкості згинання гомілкового суглоба. У кращих стрибунів світу
ці показники в 1,5–2 рази вище, ніж у кваліфікованих спортсменів, оскільки у процесі відштовхування відбувається своєрідний перерозподіл значимості
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момент закінчення відштовхування. Висота вильоту забезпечується потужнім відштовхуванням за рахунок концентрації значних зусиль за відносно короткий час. Висоту вильоту можна збільшити за
рахунок швидкості і кута вильоту. Можливості
збільшення висоти вильоту за рахунок зміни кута
вильоту обмежені через меншу варіативність останнього. У зв’язку з цим стає можливим збільшення
висоти вильоту за рахунок збільшення швидкості
вильоту. Швидкість вильоту кращих стрибунів світу
при виконанні стрибків на рівні 2,28–2,38 м коливається в межах 4,85–5,27 м·с-1 [32].
За даними наукових досліджень у спортсменів, які стрибають способом «фосбері-флоп» і
виконують мах прямою ногою, величина ударних
зусиль у відштовхуванні коливається в межах 400–
500 кг, а при масі зігнутою ногою – менше за тривалістю і величиною зусиль – 250–400 кг (табл. 5 )
[21].
Перехід через планку. Сучасну техніку переходу через планку у стрибку у висоту можна охарактеризувати, як сальто назад з обертанням [27].
Обертання, в основному, залежить від кутової швидкості ОЦМ тіла стрибуна. Вона не може змінитися
під час польоту, тому повинна бути отримана до закінчення відштовхування. Це є необхідною передумовою для правильного обертання. Кутову
швидкість відштовхування розглядають в ортогональній системі координат [19]. Стрибуну вигідно
збільшити обертання навколо осі Z. У цьому випадку він розвертається з положення боком у положення спиною до планки і до осі X, що збільшує обертання навколо планки, але зменшує обертання
навколо осі Y. Висота вильоту ЗЦМ тіла стрибуна
над опорою може бути більш 250 см при перевищенні висоти планки на 2–12 см і вище, що, у свою
чергу, свідчить, про неекономічну техніку і виражається у виді пасивного переходу через планку,
який виконується навіть без активного руху тазом
нагору, що створює прогин у поперековій області й
умови для подолання більшої висоти. Однак у ряді
випадків висота перевищення планки може бути
нульовою і навіть негативною [27]. У момент переходу через планку зростають вимоги до вестибулярних відчуттів. У польоті спортсмен за допомогою
махових рухів змінює позу і положення тіла у просторі. На підставі відчуттів вестибулярного і зорового аналізаторів контролюється і коректується положення тіла у просторі.
Приземлення. Стрибуни приземлюються
плечами на поролонові мати з наступним перекидом назад через голову.
У спорті, якщо не прагнути до досягнення більш високих спортивних результатів, пропадає сенс спортивної діяльності, її мотив. Тому В.Г.
Попов [3] рекомендує розглядати спортивну техніку переважно не з погляду її структурної організації, а через тенденції змін біомеханічних параметрів з ростом результату, статистичними,
прогностичними й індивідуальними оцінками пла-

рухів у різних суглобах і роботі м’язів, що беруть
участь у створенні вертикальної швидкості вильоту
[23]. Зі збільшенням висоти стрибка зростають вимоги до стану м’язів гомілки і їхніх швидкісних властивостей. Це пов’язане з тим, що в умовах укороченого часу м’язи, які беруть участь у роботі
кульшового і колінного суглобів, протидіють реактивним силам і не дозволяють використовувати велику амплітуду в названих суглобах. Тому основною
розганяючею ланкою є м’язи стопи. Кут згинання в
кульшовому суглобі у стрибунів у висоту високої кваліфікації коливається в діапазоні 135–156° [8].
Оптимальний кут вильоту, за даними різних
авторів, у стрибках у висоту складає 40–62° [11, 31].
Горизонтальна швидкість на початку фази відштовхування у стрибунів високої кваліфікації – 5,8–7,3
м·с-1, а наприкінці відштовхування зменшується до
2,3–4,5 м·с-1, при цьому вертикальна швидкість вильоту досягає 3,6–4,5 м·с-1 [32].
За даними фахівців [4, 8, 13], потужність
відштовхування світової рекордсменки Стефки Констадинової при виконанні вдалого стрибка на висоті
2,06 м склала 7594,5 Вт, а у групі спортсменок
майстрів спорту (10 осіб) середня величина цього
показника значно нижча – x =3130,4, s=401,4 Вт..
Отримані фахівцями результати дають можливість
простежити тенденції зміни спортивного результату залежно від кваліфікації спортсмена. Зі зростанням кваліфікації значно збільшуються показники
потужності відштовхування.
При виконанні відштовхування махові рухи
рук і ноги активні. Вони беруть участь у розвитку
максимально можливої потужності відштовхування,
відіграють важливу роль у протидії впливу відцентрової сили і створюють умови для досягнення вертикальної швидкості вильоту ЗЦМ тіла в момент
закінчення відштовхування. Від ефективності їх виконання залежить швидкість переміщення і висота
ЗЦМ тіла наприкінці фази відштовхування. У цілому махові рухи виконують провідну роль у координації рухів стрибуна у процесі відштовхування [15].
У сучасній техніці стрибка у висоту найбільша зміна
спостерігається у швидкості центра ваги (ЦВ) махової ноги. На початку відштовхування швидкість
ЦВ махової ноги має максимальне значення від 7,2
до 13,5 м·с-1. У момент проходу махової ноги повз
опорну її швидкість знижується, і до кінця відштовхування швидкість руху дорівнює 45–50 % максимальної величини [2].
Досягнення високих спортивних результатів
забезпечується висотою підйому ЗЦМ тіла спортсмена, що складається з висоти положення його ЗЦМ
тіла в момент закінчення відштовхування і висоти
вильоту. Кінематичні характеристики фази польоту
при виконанні стрибка у висоту способом «фосбюріфлоп» представлені в табл. 4.
Висота вильоту ЗЦМ тіла спортсмена визначається довжиною тіла стрибуна, кутом відштовхування, ступенем розгинання опорної ноги у всіх
суглобах, висотою положення рук і махової ноги в
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Таблиця 4
Кінематичні характеристики фази польоту при виконанні стрибка у висоту способом «фосбюрі-флоп»
А вто р ,
д ж ер е ло
В . Д . К р яж ев,
А .П . С тр и ж ак,
І.Г . П о п о в,
В .І. Б о б р о в ник
[1 3 ]
В . М ан свє то в,
[1 6 ]
J. V ita salo ,
O . A u ra,
P . L u hta n en ,
[3 3 ]
G . T ido w
[3 2 ]
А вто р ,
д ж ер е ло
G .-P . B rь gg e m a n n,
M . L o ch
[2 5 ]

C o n ra d
W . R itzd o rf
[3 0 ]

Н,
м
2 ,0 8
2 ,0 6
2 ,0 4
2 ,0 2
2 ,0 2
2 ,0 0

Н 1,
м
1 ,3 6
1 ,3 8
1 ,3 4
1 ,3 4
1 ,3 5
1 ,3 4

Н 2,
м
–
–
–
–
–
–

Н 3,
м
2 ,0 9
2 ,1 1
2 ,0 6
2 ,0 5
2 ,0 8
2 ,0 6

Н4
м
–
–
–
–
–
–

П акл ін
К ва ліф іко ва ні
ф інсь кі с тр и б у н и

2 ,3 4
2 ,0 0 –
2 ,1 0

–
1 ,2 4 9 ±
0 ,0 8 7

1 ,0 5
0 ,7 2 4 ±
0 ,0 7 9

–
2 ,0 6 ±
0 ,0 5 4

–
-0 ,0 3 3 ±
0 ,0 0 5

С тр и б ун и
ви со ко ї кв ал іф іка ц ії
С по р тсм ен

–

1 ,4 0

–

2 ,4 0

–

Н,
м

Н 1,
м

Н 2,
м

Н 3,
м

Н4
м

2 ,3 8
2 ,3 6
2 ,3 6
2 ,3 6
2 ,3 4
2 ,3 1

1 ,4 7
1 ,4 8
1 ,3 8
1 ,3 9
1 ,3 8
1 ,4 9

0 ,9 8
0 ,9 8
1 ,0 4
1 ,0 0
0 ,9 9
0 ,8 4

2 ,4 5
2 ,4 6
2 ,4 2
2 ,3 9
2 ,3 7
2 ,3 3

0 ,0 7
0 ,1 0
0 ,0 6
0 ,0 3
0 ,0 3
0 ,0 3

2 ,0 5
1 ,9 8
1 ,9 6
1 ,9 3
1 ,9 3
1 ,9 0
1 ,9 0

1 ,4 0
1 ,3 2
1 ,3 9
1 ,3 3
1 ,3 6
1 ,2 3
1 ,3 0

0 ,7 4
0 ,7 3
0 ,6 3
0 ,7 0
0 ,6 3
0 ,6 5
0 ,6 3

2 ,1 4
2 ,0 5
2 ,0 2
2 ,0 3
1 ,9 9
1 ,9 4
1 ,9 3

0 ,0 9
0 ,0 7
0 ,0 6
0 ,1 0
0 ,0 6
0 ,0 4
0 ,0 3

2 ,3 8
2 ,3 4
2 ,3 1
2 ,3 6
2 ,3 4
2 ,3 4
2 ,3 4
2 ,3 4

1 ,4 3
1 ,3 0
1 ,4 2
1 ,4 1
1 ,3 2
1 ,3 9
1 ,4 1
1 ,3 1

–
–
–
–
–
–
–
–

2 ,5 0
2 ,5 6
2 ,5 0
2 ,5 0
2 ,4 3
2 ,4 4
2 ,4 2
2 ,5 0

–
–
–
–
–
–
–
–

2 ,0 3
2 ,0 1

1 ,2 3
1 ,1 9

2 ,1 1
2 ,0 8

1 ,9 6
1 ,9 6
1 ,9 3
1 ,9 3
1 ,9 0
1 ,9 0

1 ,2 3
1 ,2 4
1 ,1 7
1 ,2 3
1 ,2 5
1 ,1 8

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

С по р тсм ен
К о стад ин о ва
Б и ко в а

Ч о л о в іки
А с тін
С о то м айо р
К о нв е й
Г р ант
К ем п
Ш еб ер г
Ж ін ки
Х енке л ь
Є ле сіна
Б а б ако в а
К о стад ин о ва
Б и ко в а
К о ва ч
Н о ва ко ва
Ч о л о в іки
А вд е єн ко
К о нв е й
П о ва р ни ц и н
Ш еб ер г
С ан д ер с
М ег енб у р г
Т р ен ха р д
П акл и н
Ж ін ки
Р іттер
К о стан д и н о ва
Б и ко в а
Т ур ч а к
А ндо но в а
А с таф ей
С те н то н
Д ев іс

2 ,0 3
2 ,0 2
1 ,9 3
2 ,0 5
1 ,9 9
1 ,9 6

Примітка. Н – висота планки, м; Н1 – висота підйому ЗЦМ тіла спортсмена під час відштовхування, м; Н2 –
висота вильоту ЗЦМ тіла спортсмена, м; Н3 – висота ЗЦМ тіла спортсмена у вищій точці траекторії польоту,
м; Н4 – відстань між вищою точкою ЗЦМ тіла стрибуна і планкою, м.
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Таблиця 5
Величини сили реакції опори при виконанні відштовхування стрибунами в висоту високої кваліфікації
Результуюча
Вертикальна складова Максимал
Автор,
Горизонтальна
сила реакції
ьна сила
джерело
складова сили реакції сили реакції опори, Н
опори, Н
реакції
опори, Н
опори, Н
В.М. Зациорський,
І.В. Лазарєв,
Н.Г. Михайлов,
Н.А. Якунін
[2]
В. Д'ячков,
А. Стрижак
[11]
А.П. Стрижак,
О.І. Олександров,
С.П. Сидоренко,
В.П. Петров
[15]
А.П. Стрижак
[21]
J. Vitasalo,
O. Aura,
P. Luhtanen,
[33]

1471,5 –
3531,6

784,8–
2256,3

3276,5

3,629

–

–

–

2800–
3500

–

–

2256–
4000

2452–
3500

–

–

–

–

–

2500–4000
4000–5000*

–

–

6,950±
1,519

900–1300

667–
1172

686–981

700–800
1200–1400
–

–

–

Примітка.* – вертикальне зусилля при масі прямою ногою.
нованої результативності.
У процесі спортивного тренування об’єктом
безпосереднього керування є організм людини –
надзвичайно складна багатофункціональна система.
Тому метод моделювання в сучасній науці знайшов
широке застосування. Разом з цим моделі розглядаються як головний інструмент у керуванні складними системами [1]. У мисленні людини завжди наявні тою чи іншою мірою моделі результату
діяльності, однак у процесі керування складними
системами з якими зустрічається людина, цих суб’єктивних моделей явно недостатньо. Зокрема, у
кожного тренера завжди є певна модель техніки
спортсмена, до якої він прагне наблизити свого підопічного у процесі спортивної підготовки. Однак,
моделюючі можливості людського мозку обмежені,
а, крім того, вони ще і суб’єктивні, спотворюють
відбивану дійсність залежно від психічного стану
людини. Бернштейн [5] вказував, що «у мисленні
людини завжди існує деяке неусвідомлене свавілля,
що змушує його приймати бажане за дійсне». Щоб
уникнути цих недоліків розумовооглядового моделювання, створюються різні моделі результатів
діяльності [1].
Для удосконалення технічної майстерності
використовують моделі змагальної діяльності. У
результаті багаторічних досліджень, розробки спеціальних комп’ютерних програм і методології, які
знайшли відображення у численних публікаціях [6,
7, 8, 9, 12], побудовано багатофункціональні біоме-

ханічні моделі рухових дій, що забезпечують досягнення заданих спортивних результатів у стрибку у
висоту: чоловіки – 2,15–2,55 м, жінки –1,90–2,25 м.
Такі моделі, свого роду, є прогностичною оцінкою
процесу підготовки з орієнтацією на перевищення
світового та олімпійського рекорду, що здійснюється на підставі інформативних біомеханічних показників змагальної діяльності. Залежно від змін цих
біомеханічних показників змінюється спортивний
результат і методика удосконалення технічної майстерності. На рисунку представлені зміни кількісних
характеристик біомеханічних моделей рухових дій
залежно від зростання спортивних результатів у
стрибку у висоту в чоловіків і жінок.
За приклад були обрані інформативні показники, що роблять найбільший внесок у досягнення
високих спортивних результатів.
Багатофункціональні біомеханічні моделі
рухових дій – це і напрямок, і шлях удосконалення
технічної майстерності, і об’єктивні орієнтири досягнення заданих спортивних результатів. Вони є
тим системоформуючим чинником, що визначає
структуру і зміст процесу підготовки. Однак, вони
були побудовані на загальному матеріалі виконання
стрибка у висоту кваліфікованими спортсменами.
У практиці спорту добре відомий той факт,
що узагальнені моделі змагальної діяльності не завжди придатні для спортсменів найвищого класу, що
прагнуть не тільки поліпшити особисте досягнення, але й перевищити світовий рекорд [18]. Індиві25
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7,03

6,82

7,68

7,74

7,8
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Потужність відштовхування
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Рис. Кількісні характеристики біомеханічних моделей рухових дій, які забезпечують досягнення заданих
результатів в стрибках у висоту у жінок (а) і чоловіків (б)
дуальність виконання стрибка у висоту дозволяє їм
виходити за межі узагальнених даних і творчо знаходити рішення рухової задачі, не порушуючи координаційної структури руху. Створення таких моделей забирає не мало часу, тоді, як процес підготовки
має безперервний характер з постійними змінами під
впливом тренувальних навантажень, які впливають
на технічну майстерність спортсмена залежно від
його стану, рівня спеціальної підготовленості, етапу річної підготовки, попередньої роботи тощо. Тому
було розроблено технологію оперативного моделювання, що є автоматизованою системою одержання
і вибору кількісних біомеханічних характеристик
змагальної діяльності та її аналізу, яка ґрунтується
на об’єктивних закономірностях раціональної організації змагальної вправи [6]. Розроблена технологія
дозволяє миттєво задавати різні кількісні характеристики для конкретного спортсмена з урахуванням
його індивідуального стилю виконання стрибка у
висоту і реально визначити за рахунок чого можна
поліпшити спортивний результат. Вона дає мож-

ливість не тільки вимірювати і контролювати біомеханічні характеристики змагальної діяльності, але
і створювати найбільш ефективні (з погляду критеріїв витрат гравітаційної енергії) кількісні моделі
рухових дій; прогнозувати різні варіанти розв’язання складних рухових завдань і коректувати біомеханічну структуру рухових дій стрибунів у висоту
згідно вибору оптимального варіанту для кожного
конкретного спортсмена.
Використання у практиці технології оперативного біомеханічного моделювання значно полегшує уявлення про раціональну організацію стрибка
у висоту, удосконалення технічної майстерності конкретного спортсмена. Наприклад, щоб досягти рівня
світових рекордів у стрибку у висоту в чоловіків
(2,45 м), змінюючи тільки потужність відштовхування, при початковому рівні 5,51 кВт (спортивний
результат 2,15 м), необхідно розвити потужність у
відштовхуванні до 18,9 кВт. У жінок при початковому рівні потужності відштовхування 4,5 кВт, що
відповідає спортивному результату 1,90 м, необхід26

но її збільшити до 14,5кВт (рекорд світу – 2,09 м).
Однак, на практиці досягти зміни цього показника до таких значень не завжди можливо. Тому
відбувається проектування різних варіантів,
найбільш сприятливих для кожного конкретного
спортсмена, з урахуванням індивідуальних особливостей виконання змагальної вправи, рівня спеціальної підготовленості, фактичного спортивного результату, його сильних і слабких сторін. Наприклад, кут
вильоту ЗЦМ тіла стрибуна високої кваліфікації
53,7є, при цьому його спортивний результат 2,15 м.
Якщо стрибуну збільшити кут вильоту ЗЦМ тіла на
5є до 58,7є, то спортивний результат зросте на 8 см
і буде дорівнювати 2,23 м. Середня повна енергія
спортсменки при досягненні 1,90 м складає 1,82
кДж, збільшивши її до 2,00 кДж, спортивний результат підвищиться на 2 см до 1,92 м. У процесі проектування може бути змінений один, два і більше показників. Виходячи з того, що варіантів може бути
безліч, доцільно орієнтуватися на індивідуальні
особливості спортсмена, чинники змагальної діяльності, що не лімітовано генетично, які можуть успішно удосконалюватися у процесі цілеспрямованої
тренувальної і змагальної діяльності. Також важливо враховувати тривалість формування визначених
характеристик. Такий підхід дозволяє раціонально
організувати спільну діяльність тренера і спортсмена в досягненні заданих спортивних результатів.
Висновки.
Стрибок у висоту виконується в умовах гравітації з правильно організованою біомеханічною
геометрією рухів, де спортивний результат залежить
від швидкості розбігу; висоти підйому ЗЦМ тіла
спортсмена в момент відриву від опори; величини
імпульсу сили відштовхування, що визначає вертикальну швидкість злету і тим самим висоту підйому
ЗЦМ тіла; потужності відштовхування; висоти положення ЗЦМ тіла над планкою в момент переходу
через неї.
Одним з перспективних напрямків удосконалення технічної майстерності варто визнати створення біомеханічних моделей рухових дій, що забезпечують досягнення заданих спортивних
результатів у стрибку у висоту в чоловіків і жінок,
моделювання можливого рекорду спортсмена на
підставі визначення характеристик змагальної діяльності і вимог, що будуть висуватися до його органів
і систем, рівня розвитку рухових якостей.
На загальному тлі засобів, традиційно використовуваних для ефективності процесу формування технічної майстерності, вигідно виділяються
потенційні можливості використання технології оперативного моделювання, яка ґрунтується на об’єктивних закономірностях раціональної організації
стрибка у висоту, що дозволяє за допомогою спеціальних комп’ютерних програм проектувати, прогнозувати найбільш доцільні варіанти техніки рухів конкретного спортсмена і на цьому підґрунті
індивідуалізувати процес його підготовки.
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different biogeochemical zones of Transcarpathia. The issue
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show reliable interconnection and interdependence of
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Вступ.
Особливу проблему не лише в Україні, але
й у всьому світі, представляють йоддефіцитні стани
і захворювання, які раніше об’єднувались терміном
«ендемічний зоб», адже у зоні йодного дефіциту
проживає майже 1,5 млрд. людей, тобто 28,9% населення світу [1].
Значна частина України також відзначається нестачею йоду в довкіллі. За таких умов зростає
імовірність захворювань, спричинених дефіцитом
йоду в організмі [8]. На сьогодні спостерігається
стійка тенденція до зростання патології щитоподібної залози. До основних причин цього насамперед
слід віднести йодну недостатність в навколишньому середовищі (воді, ґрунті, продуктах харчування)
та дисбаланс мікроелементів. Погіршення екологічної ситуації посилює нестачу йоду і, таким чином,
створює умови для зростання поширеності тиреоїдної патології [4].
Закарпатська область належить до територій із значною йодною недостатністю за географічним положенням і біогеохімічними особливостями довкілля. У жителів йоддефіцитних регіонів
спостерігається зміна концентрації тиреоїдних гормонів. Щитоподібна залоза разом з нервовою та
імунною системами приймає участь в координації і
регуляції діяльності всіх інших систем організму,
дозволяючи останньому адекватно реагувати на умови зовнішнього і внутрішнього середовища, що постійно змінюються [6].
Загальновідомо, що функція щитоподібної
залози нероздільно пов’язана з йодною забезпеченістю організму, а отже, залежить від його вмісту в
зовнішньому середовищі і потрапляння з їжею. В
біогеохімічних регіонах, де його мало, у біооб’єктів
розвивається йодна недостатність. Вона проявляє
свою дію як у людей, так і у всьому тваринному світі.
Недостатнє поступлення йоду в організм активізує
процеси, які спрямовані на його збереження, і
збільшує ефективність його використання, в той час
як надлишок йоду гальмує активність залози [9].
Завдяки цим процесам організм пристосовується до
різних умов постачання йоду із зовнішнього середовища і зберігає активність щитоподібної залози
на фізіологічному рівні. Однак це можливо лише до
певної межі, нижче якої виникає патологія щитопо-
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дібної залози. У людей, які живуть в цих регіонах,
порушений синтез тиреоїдних гормонів, що проявляється у вигляді гіперплазії щитоподібної залози
[7]. Оскільки проблема йоддефіцитних захворювань
не є суто медичною, ми вважаємо, що тільки спільними зусиллями фахівців з фізичного виховання та закладів охорони здоров’я можна досягти значного зниження напруги зобної ендемії в області.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
свідчать про великий інтерес спеціалістів до вивчення ролі гормонів щитоподібної залози в перебудові
обмінних процесів при різних видах фізичних навантажень. Це обумовлено важливою роллю тиреоїдних
гормонів в регуляції енергетичного і пластичного
обміну, а отже, росту і розвитку організму [2], а також великим значенням адаптації організму до м’я-
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Рис.1. Залежність показників фізичного розвитку і будови тіла студентів від тироксину (Т4)
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зової діяльності [3, 5]. Автори роблять висновок про
те, що зниження активності щитоподібної залози є
пристосувальною реакцією організму у відповідь на
вплив максимального фізичного навантаження, що
пов’язано з функціональною витратою залози. Однак,
все ж недостатньо налічується робіт, присвячених
вивченню функціональних особливостей щитоподібної залози при фізичних навантаженнях, особливо
при недостатньому постачанні йоду в організм. Ця
проблема, однак, є надзвичайно актуальною.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення
кореляційних взаємозв’язків між показниками фізичного стану та рівнем тироксину.
Результати дослідження.
Між рівнем тироксину та складовими фізичного стану був проведений кореляційний аналіз.
Всього аналізувалося 47 показників, що відображали фізичний розвиток, фізичну підготовленість,
фізичну працездатність та функціональні можливості організму студентів. В попередніх роботах
нами були наведені дані про вміст тироксину в сироватці крові у студентів (юнаків) з різних біогеохімічних зон Закарпаття. В результаті важливі параметри функціональної активності щитоподібної
залози у юнаків гірської зони знаходяться на більш
низькому рівні, ніж у їх одноліток з низинних районів області. Кількість тироксину (Т4) в крові у студентів з гірських районів в 1,4 рази менше, ніж у
студентів з низинних районів (72,66 нмоль/л і 102,99
нмоль/л); (р < 0,01).
Результати кореляційного аналізу показали,
що в низинних районах виявилось 26 показників, з
якими корелює тироксин, та 20 показників в гірських
районах, які залежать від вмісту Т4 в крові (рис. 1.).
Так, в низинних районах Т4 корелює із масою тіла (r = 0,666), довжиною тіла (0,52), обсягом
зап’ястя (0, 442), обсягом таза (0, 427), обсягом передпліччя (0,409), курсом навчання (0,402), обсягом
гомілки (0,402). Середній зв’язок виявлений між Т4
та віком (0,39), обсягом талії (0,383), обсягом шиї
(0,365), обсягом стегна (0,336), PWC170, Вт (0,315),
обсягом грудної клітки у спокої (0,290), ОГК на видиху (0,290), тестом “Частота постукування” (0,283),
ОГК на вдиху (0,267), товщиною шкірно-жирової
складки гомілкового м’яза (0,256), підтягуванням
(0,232), висом на зігнутих руках (0,229), товщиною
шкірно-жирової складки над клубовою кісткою
(0,219), динамометрією кисті (0,214), затримкою
дихання на видиху (0,208) та становою силою (0,192)
– мінімальний зв’язок. Потрібно зауважити, що Т4
від’ємно корелює з PWC170, Вт/кг (-0,292) та бігом
на 3000м (-0,260), тобто зменшення кількості Т4 призводить до зниження результату.
Подібна тенденція кореляційних зв’язків
спостерігається і в гірських районах. Так, тироксин
корелює з масою тала (r = 0,840), довжиною тіла

(0,760), обсягом талії (0,654), обсягом таза (0,629),
обсягом плеча (0,622), обсягом гомілки (0,616), обсягом стегна (0,611), обсягом передпліччя (0,594),
ОГК у спокої (0, 568), обсягом шиї (0,556). Середній
зв’язок виявлений між ОГК на видиху (0,442), обсягом зап’ястя (0,415), частотою постукування (0,370),
між віком (0,275), PWC170, Вт (0,215) та затримкою
дихання на видиху (0,200) простежується мінімальний зв’язок. Так само, як і в низинних районах, Т4
від’ємно корелює з PWC170, Вт/кг (-0,489), нахилом
вперед (-0,370) та бігом на 3000м (-0,198). Отже, ми
бачимо, що при гіперплазії щитоподібної залози у
студентів з гірських районів Т 4 витрачається на
підтримку життєдіяльності організму.
Результати кореляційного аналізу показують
достовірний взаємозв’язок і взаємозалежність тироксину із будовою тіла, фізичним розвитком і фізичною працездатністю.
Висновки.
Показники вмісту тироксину в сироватці
крові свідчить про більш низький рівень гомеостазу тиреоїдних гормонів у студентів з гірських районів в порівнянні зі студентами з низинних районів,
що має велике пристосувальне значення в умовах
йодного дефіциту. При гіперплазії щитоподібної залози у студентів з гірських районів Т4 витрачається
на підтримку життєдіяльності організму. Результати кореляційного аналізу свідчать про наявність
лінійної залежності між вмістом тироксину і будовою тіла, фізичним розвитком і фізичною працездатністю юнаків.
Подальші дослідження будуть направлені на
удосконалення теоретичних та науково-методичних
концепцій в даній галузі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Борейко Н.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

важливим, невід’ємним компонентом і матиме професійну направленість. Видатний діяч у сфері фізичного виховання П.Ф.Лесгафт про ідею використання засобів фізичної культури під час підготовки
людини до праці писав: «Упроваджуючи фізичну освіту до професійної школи, ми маємо на увазі досягнути мистецтва в ремеслі» [10].
Науковці в галузі професійно-прикладної
фізичної підготовки В.Волков, В.Гончаров, Б.Романов, В. Юшки, Р.Раєвський, В.Філінков та ін. [3, 5,
13, 15] констатують зниження рівня здоров’я абітурієнтів і студентів, зокрема, помітно зріс рівень
захворювань серцево-судинної, дихальної, нервової
систем, низькі показники і психофізичної готовності
до праці. Це відбувається на фоні втрати в студентської молоді соціально-культурних цінностей і привабливості фізичної культури. Негативні наслідки
посилюються зниженням можливостей у студентів
повноцінного харчування, нераціональним розкладом навчальних занять, відсутністю дієвої профілактики медичного обслуговування, необхідністю додаткового заробітку для забезпечення прожиткового
бюджету, зниженням рівня матеріально-технічного
забезпечення навчального й навчально-тренувального процесів та ін. негативними факторами. Як результат випускник вищого технічного закладу (їх
стан здоров’я, психофізична підготовленість, рівень
професійної надійності і працездатності і особистісні якості) не відповідає потребам суспільства
(за даними нашого опитування викладачів вищих
шкіл та керівників підприємств – тільки 40 – 50%
випускників відповідають вимогам виробництва за
цими показниками).
Для вирішення означених проблем нами
була поставлена задача організувати в вищому технічному навчальному закладі фізичне виховання з
професійною направленістю, яке реалізується в
спеціальному розділі: «Професійно-прикладна
фізична підготовка» дисципліни «Фізичне виховання», у відповідності сучасним реаліям та врахує вектор майбутнього розвитку виробництва (змін, які
супроводжують НТП). Для вирішення цієї проблеми ми використали системний підхід.
Проблемам фізичного виховання студентів
присвячена велика кількість наукових досліджень [3,
16, 17 і ін.]. Зокрема, не втратили своєї актуальності
проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП), які є предметом досліджень багатьох
науковців [2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15 та ін.]. Аналізуючи, ми умовно поділили їх роботи на дві групи: одна
- присвячена загальній теорії ПППФП [4, 5, 8, 9],
інша - розглядає окремі питання методики ППФП
для конкретних спеціальностей. І.В.Верблюдов [2],
розглядає особливості ППФП для студентів педагогічних вузів, А.К. Ганзюк [4] – для студентів інститутів штучного інтелекту, М.О.Петраков [11] - для
спеціалістів сільхозгосподарства, В.І. Філінков [15]
- спеціалістів автомобільно будівельного виробництва. Але треба визначити, що зараз, відсутні дослідження організації цілісної системи ППФП для сту-
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Вступ.
Головним завданням вищої школи, сьогодні,
є покращення якості професійної підготовки. Критеріями якості є не тільки професійні знання, уміння і навички випускника (акцент, на які робить існуюча система навчання), а і стан здоров’я, рівень
розвитку психічних, фізичних, емоційно-вольових і
особистісних якостей, рівень надійності і працездатності, а також професійні ціннісні орієнтації. Для
виконання такого завдання потрібно створити єдину
системи професійної підготовки, з метою формування особистості фахівця, в якій фізичне виховання є
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дентів вищих технічних навчальних закладів.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Формулювання цілей роботи.
На основі теоретичного аналізу досліджень, присвячених ППФП і аналізу її організації в
практиці вищих шкіл, визначити особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
вищих технічних навчальних закладів, що є умовою для складання цілісної системи ППФП. Для
досягнення визначеної мети використовувались
наступні методи дослідження: аналіз професіограм
інженерів, анкетування, тестування, моделювання
та спостереження.
Результати дослідження.
Теорії формування професійно-прикладної
фізичної підготовки мала свою багаторічну історію.
Проблемам розкриттю сутності ППФП присвячені
праці великої кількості науковців. З кінця 60-х до
90-х років ХХст. були розроблені і впроваджені в
практику роботи вищих шкіл програми ППФП для
студентів багатьох професій, одночасно з цим, на
підприємствах організовується система професійної
фізичної культури, також розроблена система – «Готов к труду та обороні» (ГТО), які разом створювали єдину систему – підготовки студента до праці та
подальшої його реалізації в професійній діяльності.
Значний вклад в визначенні сутності ППФП та її
організації в вищих навчальних технічних навчальних закладів внесла робота Р.Т. Раєвського «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов» [14].
Віддаючи належне значному вкладу дослідників в розробку основних положень ППФП і аналізуючи практичну її організацію вважаємо необхідним визначити недоліки існуючої системи ППФП:
1. Не можливість врахувати усі варіанти професійної діяльності, та якісно підготувати до професійної діяльності.
2. Не відповідність ППФП корінним змінам, які
відбулись за останні десятиріччя. Зміни в умовах, характері професійної діяльності сучасного інженера та потребують вдосконалення
системи ППФП.
3. Відсутність розробленої технології організації
професійно-прикладної фізичної підготовки.
Система взаємодії викладача і студента не була
предметом досліджень в ППФП.
4. Низький мотиваційний потенціал розроблених
програм та практичних занять ППФП.
5. Вузьке розуміння мети та завдань ППФП –
формування психофізичної готовності. Фізичне виховання має великі можливості професійної підготовки: розвитку психологічних, особистісних, емоційно-вольових якостей,
формування ціннісних орієнтацій та ін. компонентів моделі майбутнього інженера.
6. Відсутність особистісного підходу – існуючи
програми не враховують інтерес, мотивація,

ціннісні орієнтації, індивідуальні здібності
студента, рівень його підготовленості.
Відсутність врахування суб’єктивного досвіду кожного студента. Студент є об’єктом в процесі ППФП, тобто головними організаторами
та керівниками цього процесу є викладач в
інституті, інструктор чи майстер - на виробництві, сам студент виконує роль пасивного
виконавця. Відсутність діалогу викладача і
студента.
7. Відсутність вибору. Як підкреслює Т.О.Дмитренко: «Довгі роки існування адміністративно-командного управління привели, зокрема,
до того що, один із найважливіших актів
людської діяльності – вибір – практично залишився поза увагою в освіті.» [6,С.15]. Студент
був усунутий від вибору засобів, методів і
форм навчання.
8. Відсутність варіативності методик.
9. Низький рівень або відсутність методичного
забезпечення процесу ППФП.
10. Низька мобільність розробленої системи
ППФП. Високі темпи розвитку виробництва,
виникнення нових професій, зміни умов і характеру праці та не можливість швидкого удосконалення програм.
Для усунення цих недоліків необхідно переглянути організацію ППФП в вищих технічних
навчальних закладів з позицій концепції гуманізації,
і організовувати навчання впроваджуючи особистісно орієнтований підхід, тому що значні зміни в
країні і, природно, у вищій школі можуть відбутися
тільки завдяки процесам переосмислення, перегляду концепції розвитку вітчизняної системи вищої
освіти. При цьому дуже важливим завданням стає
створення освітнього середовища, яке забезпечує не
тільки формування певного рівня знань, умінь, навичок, розвиток здібностей і інших компонентів готовності до професійної діяльності, але, як визначає Єрмаков С.С. [8,С.130] й формування потреб і
готовності до самостійних занять. Результатом професійної підготовки кожного студента є створення
індивідуальної траєкторії розвитку – розуміння своєї
індивідуальної сутності, на основі якої створюється
персонал-технологія професійної підготовки (професійна фізична культура – компонент особистості
фахівця, фізичне виховання засіб в цієї технології).
Нова концепція ППФП, потребує іншого підходу до
визначення моделі ППФП, і нової варіативна програми, яка дозволить врахувати усі фактори, які
впливають на досягнення мети ППФП кожним студентом. Варіативну система ППФП для студентів
вищих технічних закладів, це «піраміда», на вершині, якої модель фахівця, а в основі два рівні, перший рівень – базовий (узагальнений, єдиний для всіх
інженерних спеціальностей), створений на основі
узагальненої моделі інженера і в якому надаються
основи ППФП; до нього, може бути додаток, для
спеціальностей в яких існують додаткові несприятливі умови праці (загазованість, радіація та ін.), які
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потребують формування особливої стійкості до несприятливих факторів, другий рівень - варіативний,
який враховуючи особистісні мотиви, індивідуальні
особливості студента, дозволяє створити індивідуальну програму ППФП. Ця програма, з одного боку,
враховуючи вимоги професійної діяльності, а з іншого боку, виходячи з потреб, мотивів, інтересів,
здібностей та рівня розвитку особистості студента
готує студента до професійної діяльності та створює передумови для подальшого професійного вдосконалення фахівця засобами фізичного виховання.
Для реалізації такої програми потрібно широке застосування поза навчальних форм ППФП: самостійних занять, ранкової зарядки, фізкультурних пауз
та ін.
У розробці ППФП системоутворюючим
фактором є модель майбутнього фахівця. Модель
спеціаліста – узагальнений образ до конкретної професії, що визиває об’єктивні вимоги до майбутньої
діяльності. Сучасний інженер – це фахівець, що володіє високою технологічною культурою, добре знає
сучасну техніку і технологію, економіку й організацію виробництва, вміє користуватися евристичним
методом при вирішенні інженерних завдань. Важливі для нього технічні здібності: технічна спостережливість, технічне мислення, просторова уява.
Конкретні форми праці інженера і професійні вимоги залежать від того, до якої професійної групи
він належить. Умовно можна виділити чотири такі
групи: 1) конструктор (розробляє конструкцію приладу, устаткування та ін.); 2) технолог (розробляє
процес обробки виробу або продукту); 3) економіст
(здійснює економічний аналіз і планування шляхів
досягнення певних економічних результатів); 4)
організатор праці (адміністративно-господарська
діяльність). Праця інженера є творчою. У будь-якій
сфері справжній інженер має діяти самостійно,
ініціативно, творчо. Часто інженер виступає в ролі
керівника певного колективу людей, це вимагає прояву організаторських здібностей. Велике значення
для інженера має почуття відповідальності, тому що
від його роботи, здібностей, організованості часто
залежить раціональне використання фондів, техніки, робочої сили.
Проаналізував сутність і зміст професіограм спеціалістів інженерних професій, назвемо основні узагальнені вимоги до сучасного фахівця –
інженерного профілю: високий рівень здоров’я, високий рівень професійної працездатності; високий
рівень функціонування і надійності серцево-судинної і дихальної систем, системи терморегуляції, м’язової системи; здатність точно відчувати і дозувати
невеликі по об’єму силові напруження, статична
витривалість м’язів тулуба, гарна реакція (вибіркова, спрямована на об’єкт, що рухається), швидкі й
точні рухи рук, пальців рук, гарна рухливість у їхніх
суглобах, здатність швидко опановувати новими рухами, а також. Інженерам необхідні стійкість до тривалої гіпокинезії, гіподинамії, температурних змін
(температура взимку та влітку може коливатися до

10-15 градусів), постійного психофізичного напруження, великого навантаження на органи зору.
Також інженерні спеціальності вимагають
постійного прояву таких якостей: психологічних достатній обсяг і стійкість уваги, вміння її розподіляти, довгострокову і оперативну пам’ять, оперативне мислення, спритність в прийомі і обробці інформації, розумову витривалість, емоційну стійкість;
вольових якостей - цілеспрямованості, дисциплінованості, ретельності, ініціативності, самостійності,
наполегливості, сміливості, рішучості, витримки,
самовладання, стійкості (здатності долати в процесі
виробничої діяльності великі труднощі); особистісні
якості – спостережливість, дисциплінованість,
відповідальність, управлінські, комунікативні,
організаційні та ін. Важливо інженеру, як керівнику, мати приємні манери і зовнішність, бути пунктуальним і чесним, вміти організовувати власне дозвілля і дозвілля своїх підлеглих з користю для
здоров’я. Безпосередні контакти з людьми вимагають витримки, рішучості, сміливості, навичок і
умінь передбачати поведінку і вчинки конкурентів.
Часті екстремальні ситуації вимагають приймати
рішення в стислі проміжки часу, а також швидко реабілітуватися після нервово-емоційних станів при
перенапруженні у роботі.
Реалізувати свій творчий технічний потенціал, підвищувати кваліфікацію інженер може в тому
разі, якщо матиме міцного здоров’я, високу працездатність, стійкість до негативних факторів професійної діяльності. Ідеальний фахівець має високий
потенціал соціальної віддачі, професійної надійності
і дієздатності. Нині, коли від однієї людини можуть
залежати життя великої кількості людей, професійна надійність є однією з головних вимог до фахівця.
Вона визначається, як стійкість та здатність людини виконувати покладені на неї функції в будь-яких,
зокрема, несприятливих, агресивних умовах праці.
Також, для інженерів необхідне прагнення
постійного удосконалення знань, умінь і навичок для
успішнішого здійснення професійної діяльності.
Оскільки в процесі діяльності він часто має справу
з нестандартними ситуаціями, то йому необхідне
творче ставлення до виконання своїх професійних
завдань, уміння спостерігати, помічати, порівнювати, прогнозувати особливості і зміни в ситуації. Крім
загальнотеоретичних і конкретно-практичних знань,
професіонал повинен бути кмітливим, спритним,
швидко адаптуватися до ситуації. Високий самоконтроль і швидке реагування на зміни в ситуаціях мають велике значення для успішного здійснення професійної діяльності фахівців інженерів. Означене
орієнтує нас на вирішення нижченаведених завдань:
– ППФП визначає шляхи удосконалення і
коректування професійно важливих якостей (психологічних, психофізіологічних,
психомоторних, стійкості до несприятливих умов праці, стресових факторів тощо);
– ППФП студентів повинна бути насичена
фізичними вправами із різних видів
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спорту, а також використовувати оздоровчі, корегуючи, релаксаційні методики,
які допомагають вирішити усі завдання
ППФП та повністю задовольнять інтереси, потреби студентів);
– у процесі навчання (і в майбутньому - в
професійній діяльності) необхідно використовувати індивідуальну програму
ППФП.
Виходячи з цієї моделі інженера розробляється базовий рівень ППФП, який можна розширити розглядам можливих додаткових несприятливих умов праці, в деяких галузях високий рівень
шуму, радіація та ін. Великої уваги на базовому рівні
приділяється теоретичній та методичній підготовці.
Під час проходження базового рівня студент оволодіває основами ППФП, діагностує свій рівень готовності до праці, оволодіває різними методиками
ППФП, після чого за допомогою викладача створює
індивідуальну програму ППФП, яка спонукає його
до самостійних занять.
Висновки.
Поєднання інтелекту, фізичних і духовних
сил високо цінувалося людством протягом усієї
історії розвитку людини. Вищі навчальні заклади
повинні забезпечити набуття студентом високих
професійних якостей, важлива роль в цьому процесі
повинна належати ППФП.
Успішне опанування базовим рівнем і вихід
на індивідуальну програму ППФП допоможе кожному студенту вищого технічного навчального закладу в майбутньому досягти поставленої професійної мети, і розглядати ППФП як значну частину
механізму своєї професії, що відповідає за збереження здоров’я та його високу працездатність і
надійність.
Визначення особливостей ППФП студентів
вищих технічних навчальних закладів є передумовою для створення цілісної системи ППФП і ефективної її реалізації кожним студентом в практичній
професійній підготовці.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів.
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ЗАГАЛЬНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ
ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Бріскін Ю.А.
Львівський державний інститут
фізичної культури
Анотація. У статті представлено періодизацію Паралімп ійськи х ігор на основі комплексного ана лізу
кількості та нозологічного складу їх учасників, кількості
та співвідношення спортивних дисциплін.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, періодизація.
Аннотация. Брискин Ю.А. Общая периодизация развития паралимпийских игр. В статье представлена периодизация Паралимпийских игр на основе комплексного анализа количества и нозологического состава их
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ку Паралімпійських ігор на основі їх комплексного
аналізу.
Результати роботи.
Сучасні Паралімпійські ігри, де зма—-гаються і спортсмени з пошкодженнями опорно-рухового апарату, і спортсмени з вадами зо—-ру, у деяких з котрих (1996-2000рр.) брали участь
спортсмени з вадами інтелекту, виникли завдяки
діяльності Людвіга Гуттманна та Міжнародної Федерації Сток-Манде—-вільських ігор, що провела в
Англії перші змагання для спортсменів-спинальників. Одночасне проведення ігор XIV Олімпіади у
Лондоні у 1948 р. і перших змагань зі стрільби з лука
для інвалі—-дів з параплегією у Сток-Мандевілі
наштовхнуло на ідею проведення комплексних змагань для інвалідів, якими стали Сток-Мандевільські
ігри, що вперше відбулися у 1952 р і стали прообразом сучасних Паралімпійських ігор. Нині проводяться літні (з 1960 р.) та зимові (з 1976 р.) Паралімпійські ігри.
За аналогією із періодизацією ігор Олімпіад, при визначенні періодів розвитку такого суспільного явища, як Паралімпійський спорт, слід орієнтуватися на сукупність чинників суспільного,

участников, количества и соотношения спортивных дисциплин.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, периодизация.
Annotation. Brisk in Y.A. General periodization
development Paralympic games. In the article the division
into the periods of Paralympic games is represented on the
ba sis of complex ana lysis of amount a nd nosology
composition their participants amounts and correlations of
sporting disciplines.
Key words: Paralympic games, division into periods.

Вступ.
Паралімпійський спорт є повноцінною складовою сучасного Міжнародного олімпійського руху
[9], для вивчення якої доцільно застосовувати підходи, що використовуються у вивченні Олімпійського
спорту [5, 6]. Проте, у сучасній науково-методичній
літературі окремі питання розвитку Паралімпійських
ігор, зокрема їх періодизацію, представлено або досить обмежено [1], або як опосередкований результат аналізу окремих чинників [2, 7, 8].
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.
Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є виявлення періодів розвит4000
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Рис.1. Динаміка кількості учасників Паралімпійських ігор
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організаційного та власне спортивного характеру.
Постійне зростання значення та авторитету
Паралімпійських ігор ілюструє динаміка кількості
їх учасників - країн та спортсменів (Рис 1.), а також
кількості нозологічних груп спортсменів-паралімпійців.
Так, якщо у І Паралімпійських іграх взяло
участь 400 спортсменів з 23 країн, то у ХІ літніх Паралімпійських іграх кількість країн-учасниць
збільшилася понад уп’ятеро і склала 127 офіційних
та 1 незалежну команду, а спортсменів збільшилася

ійно спортсмени цієї нозології змагалися у Паралімпійських іграх 1996-2000 рр.
Одним з найважливіших компонентів Паралімпійського спорту є програма Паралімпійських
ігор. Програма Паралімпійських ігор не була сталою,
змінювалася протягом існування ігор. Види спорту
та спортивні дисципліни включалися до програми
Паралімпійських ігор та вилучалися з неї під впливом різноманітних чинників. Змінювалася кількість
та співвідношення спортивних дисциплін, комплектів нагород тощо (Табл.1-2).
Таблиця 1

Спортивні
дисципліни
Багатоборства
Спортивні
ігри
Одноборства
Складно
координаційні
Ш видкісносилові
Ц иклічні
Всього
дисциплін

Спортивні дисципліни у програмах літніх Паралімпійських ігор
Роки проведення П аралімпійських ігор
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992
1
3
6
9
25
24
20
14
7

1996
7

2000
8

14

15

22

28

50

55

57

55

44

45

48

3

6

9

11

14

26

24

20

21

23

22

8

11

14

15

24

27

56

32

23

25

30

25

36

46

44

121

142

227

148

98

100

116

62

69

90

82

209

308

574

461

298

316

326

113

140

187

189

444

582

958

729

491

517

550

Таблиця 2
В иди
пр ограм и
Зміш ані
Ж іночі
Ч оловічі
Всього

Кількість комплектів нагород у літніх Паралімпійських іграх
Роки пр оведенн я П аралімпій ських ігор
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992
1
1
1
1
1
12
15
3
16
52
58
86
84
167
237
395
224
159
60
81
100
104
275
333
548
502
316
113
140
187
189
444
582
958
729
491

майже удесятеро і склала 3843 учасники, а у ХІІ склала 136 країн і 3969 спортсменів. Подібна, хоча й
менш вражаюча тенденція спостерігається і у зимових Паралімпійських іграх - від 250 спортсменів 14
країн до 580 учасників 36 країн [1, 4, 9].
Нозологічний склад учасників Паралімпійських ігор змінювався [1,3,9]. Так, якщо у Паралімпійських іграх 1960-1968 рр. брали участь
лише спортсмени з пошкодженнями хребта та спинного мозку, то вже з Паралімпійських ігор 1972 р.
починається як демонстраційна, так і офіційна
участь спортсменів інших нозологій - з вадами зору
(у 1972 р. - демонстраційна, а з 1976 р. офіційна
участь), з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату (з 1976 р., окрім Паралімпійських ігор
1980 р.), ампутаціями та церебральним паралічем
(з 1980 р.).
Спортсмени усіх зазначених нозологій змагалися у Паралімпійських іграх 1984 р., хоча й у
різних містах (Нью-Йорк та Сток-Мандевіль), а з наступних ігор у Сеулі (1988 р.) - у єдиних комплексних змаганнях. Демонстраційна участь спортсменів
з порушеннями інтелекту відбулася у 1992 р. Офіц-

1996
29
173
315
517

2000
43
187
320
550

Аналіз зазначених чинників дає підстави виділити періодизацію Паралімпійських ігор. Періоди відрізняються кількістю країн та спортсменів, що
брали участь у Паралімпійських іграх, кількістю
видів спорту та спортивних дисциплін, розіграних
комплектів нагород, класифікаційних груп та нозологічним складом учасників, функціонуванням
організаційних структур спорту інвалідів тощо [1,
2, 7].
Отже, основними періодами розвитку Паралімпійських ігор є:
· Сток-Мандевільський період - 1952-1959 рр. (ІVІІІ Сток-Мандевільські ігри)
· Перший Паралімпійський період - 1960-1972
рр. ( I-IV Паралімпійські ігри);
· Другий Паралімпійський період -1976-1988 рр.
(V-VІІІ Паралімпійські ігри);
· Третій Паралімпійський період - з 1992 р. (з ІX
Паралімпійських ігор).
Слід зауважити, що межі періодів розвитку Паралімпійських ігор є досить умовними. Наприклад, незважаючи на те, що нам виявляється
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більш доцільним відраховувати початок третього
Паралімпійського періоду з 1992 р. - ІX Паралімпійських ігор, тобто перших, що проведені під
егідою Міжнародного Паралімпійського Комітету,
є певні підстави взяти за точку відліку 1989 р. момент його створення.
Також необхідно відзначити, що у різних
інформаційних джерелах відомості про кількісний
склад учасників Паралімпійських ігор, кількість
видів спорту та спортивних дисциплін тощо дещо
відрізняються. Це зумовлено, перш за все, відсутністю, особливо в перших періодах розвитку Паралімпійських ігор, уніфікованої системи обліку зазначених показників.
Висновки
1. Вивчення Паралімпійського спорту як соціального явища доцільно здійснювати на основі
підходів, аналогічних прийнятим у Олімпійському спорті.
2. Виявлення періодів розвитку Паралімпійських
ігор доцільно здійснювати на основі їх комплексного аналізу.
3. Основними періодами розвитку Паралімпійських ігор є Сток-Мандевільський період - 1952-1959 рр. (І-VІІІ Сток-Мандевільські
ігри); Перший Паралімпійський період - 19601972 рр. ( I-IV Паралімпійські ігри); Другий
Паралімпійський період -1976-1988 рр. (V-VІІІ
Паралімпійські ігри); Третій Паралімпійський
період - з 1992 р. (з ІX Паралімпійських ігор).
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем загальної періодизації розвитку паралімпійських ігор.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ЗА
ПОКАЗНИКАМИ ЧСС У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Вовченко І.І.
Житомирський державний
університет імені І.Я.Франка
Анотація. У статті представлена номограма для визначення рівня фізичного здоров’я у молодших школярів,
межі тренуючої ЧСС для різних рівнів здоров’я.
Ключові слова: номограма, ЧСС, молодші школярі,
рівень фізичного здоров’я.
Аннотация. Вовченко И.И. Определение уровня здоровья по показателям ЧСС у детей младшего школьного
возраста. В статье представлена номограмма для определения уровня физического здоровья у младших школьников, границы тренирующей ЧСС для разных уровней здоровья.
Ключевые слова: номограмма, ЧСС, младшие школьники, уровень физического здоровья.
Annotation. Vovchenko I.I. The defining of the health level
according to the indices of the frequency of the systoles
among junior school children. The nomogram for defining
the level of physical health of the junior school children is
submitted for confederation in the article. The author also
analyses the limits of training frequency of the systoles for
different health levels.
Keywords: nomogram, the frequency of the systoles, junior
school children, the level of physical health.

Вступ.
Екологічна ситуація в Україні, дефіцит рухової активності, відсутність необхідного тренувального навантаження гальмують нормальний фізичний
розвиток і погіршують стан здоров’я молодших
школярів. Потреба в русі, підвищена рухова активність є найважливішими біологічними особливостями дитячого організму. Під активним руховим
режимом розуміють регламентоване за інтенсивністю фізичне навантаження, яке сприяє зміцненню
здоров’я. Відновлення дефіциту руху в повній мірі
за допомогою дозованих фізичних вправ і правильної організації всього рухового режиму є найважливішим завданням фізичного виховання дітей з низьким і нижче середнього рівнем фізичного здоров’я.
Підвищення оздоровчих заходів у молодшій школі
є нагальним.
Оздоровча ходьба як природна форма руху
має позитивний вплив на організм дитини. Під час
ходьби активно працюють різноманітні м’язові групи ніг, тулуба, рук. Ходьба може забезпечити порівняно високе функціональне навантаження, тренування і зміцнення серцево-судинної й дихальної
систем.
На основі отриманих в ході досліджень даних 34,6% дітей, яких обстежували, відносяться до
низького рівня фізичного здоров’я і вони не в змозі
виконати деякі тести, зокрема тест на витривалість
– 28,3% школярів отримали незадовільні оцінки [3].
Використання кросового бігу в урочних
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формах занять для роботи з даною групою дітей і
виконання обов’язкових тестів Державної програми без застосування тренувальних програм шкідливо для їх здоров’я і може призвести до зриву адаптаційних можливостей. Тому саме програму
оздоровчої ходьби рекомендували дітям молодшого
шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я. На її виконання відводилось 10-12 хвилин
уроку [2].
Мінімальний тренувальний ефект від виконання роботи помірної інтенсивності (при ЧСС до
150 уд/хв) спостерігається на заняттях тривалістю
не менше 10-15 хвилин [1, 4].
Програма занять оздоровчою ходьбою на
уроках фізичної культури, яку рекомендували, враховує рівень фізичного здоров’я кожної дитини.
Рухова активність найбільш сприяє позитивному впливу тоді, коли навантаження адекватне
функціональним можливостям дитячого організму.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Житомирського державного університету імені
І.Я.Франка.
Формулювання цілей роботи.
Завдання дослідження: визначити тренуючу ЧСС для кожного рівня фізичного здоров’я та
розробити номограму для визначення рівня фізичного здоров’я.
Результати дослідження.
В дослідженні брали участь школярі молодших класів віком від 7 до 10 років м. Коростишева
Житомирської області (n=182).
В результаті досліджень виявлено значний
кореляційний взаємозв’язок фізичного здоров’я з
показниками ЧССсп (r от –0,657 до –0,852). Особливо сильний кореляційний зв’язок відмічається у
хлопчиків всіх вікових груп і у дівчаток 8 і 10 років.
Тренуючий пульс для кожної дитини був
розрахований за методикою розрахунку тренуючого ЧСС для дітей 7-16 років [5].
В ході досліджень обґрунтовані межі тренуючих режимів ЧСС для різних рівнів фізичного
здоров’я: низького, нижче середнього, середнього,
вище середнього, високого.
Побудована номограма [6] для визначення
рівня фізичного здоров’я в залежності від ЧССсп і
ЧССтр (рис.1). Для побудови номограми рівня здо-

ров’я визначали залежність відповідно ЧССтр від
ЧССсп, тобто функція ЧССтр (ЧССсп) у вигляді
рівняння регресії відповідно 3-го порядку (лінійних
у відношенні до коефіцієнтів).
ЧССтр = 190,285 - 0,082385 * ЧССсп -0,0132419 *
(ЧССсп)2 + 0,0000632233 * (ЧССсп)3
За цим рівнянням знаходили значення ЧССтр
для номограми і будували праву нерівномірну шкалу відповідно до рівномірної шкали ЧССсп. Потім
у точці перетину ліній, які з’єднують максимальні
(1 точка) і мінімальні (2 точка) значення ЧССсп і
ЧССтр для номограми (табл. 1), знаходили позначення рівнів (низького, нижчого від середнього, середнього, вищого від середнього, високого) на лініях
рівня здоров’я .

Рис. 1. Номограма для визначення рівня здоров’я
в залежності від ЧССсп і ЧССтр.
Таблиця 1

Межі значень ЧССсп і ЧССтр для побудови шкали рівня здоров’я
1 п р ям а
Р ів ень зд о ро в’я

2 прям а

ЧСС сп

Ч С С тр

ЧСС сп

Ч С С тр

M ax

M in

M in

M ax

1 (низь ки й)

96

117

-

-

2 (ниж ч е сер ед н ьо го )

83

130

81

129

3 (сер ед н ій)

78

135

75

134

4 (вищ е серед н ь ог о)

73

141

72

140

5 (висо ки й)

69

142

-

-
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Висновки:
1. Обґрунтовані межі тренуючих режимів ЧСС для
дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем
фізичного здоров’я.
2. Розроблена номограма для визначення рівня
фізичного здоров’я молодших школярів залежно від
показників ЧСС у спокої і ЧСС тренуючого.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем здоров’я
дітей молодшого шкільного віку.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Вступ.
Постановка наукової проблеми передбачає
розкриття сутності інтенсивних освітніх технологій;
розкриття нелінійної структуризації процесу економічного навчання та його етапів; обґрунтування ролі
дидактичної системи інтенсивного навчання; узагальнення ролі і місця комунікативних ситуацій в
навчальному процесі та його економічного спрямування [1-5].
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
Формулювання цілей роботи.
Мета статі – дослідити роль менеджменту в педагогічний діяльності, визначити аспект управління пізнавальною діяльністю через збір, систематизацію та передачу наукової економічної
інформації у процесі професійної підготовки студентів.
Авторська ідея. Дослідник виходив з того,
що процес навчання двоєдиний: з одного боку, він
породжує педагогічне середовище, є для нього
стрижнем, який об’єднує в єдине ціле всі його різноякісні компоненти, а з іншого – процес навчання є
функцією системних характеристик педагогічного
середовища, його властивостей, що впливають на
формування економічної свідомості студентів факультетів фізичної культури.
Сутнісний зміст: теоретично обґрунтовуються та порівнюються педагогічні явища, які стосуються економічної освіти; аналізуються основні
напрямки цих явищ у контексті різних підходів до
розв’язання даної проблеми; використовуються поняття економічний інтерес, ринкові відносини, роль
грошей та їх впливу на свідомість особистості.
Результати дослідження.
Модульно-пізнавальний аспект. Економічні знання в досвіді людства стрімко зростають
як в плані приросту абсолютного обсягу, так і в плані
їх поглиблення. В той же час терміни вузівського
навчання внаслідок низки об’єктивних причин (матеріальні витрати суспільства, фізіологічні та психологічні періоди в розвитку людини та ін.) явно
мають тенденцію до стабілізації. Виникає необхідність активного пошуку шляхів і способів
інтенсифікації процесу навчання.
У процесі дослідження ми виходили з того,
що процес навчання двоєдиний: з одного боку, він
породжує педагогічне середовище, є для нього
стрижнем, який об’єднує в єдине ціле всі його різноякісні компоненти, а з іншого – процес навчання є
функцією системних характеристик педагогічного
середовища, його властивостей, що виникають в результаті руху Середовища у часовому просторі. Під
педагогічним середовищем нами розуміється генеруєма учасниками процесу навчання системна освіта, пронизана специфічними, характерними саме для
цієї освіти взаємодіями, у склад до якої входять:
а) система економічних знань, умінь та навичок;
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНТЕНСИВНИХ
ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАСВОЄННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ
Войнаровський А.М.
Волинський державний
університет імені Лесі Українки
Анотація. В ході наукової пошукової роботи виявили,
що інтенсивні освітні технології сприяють формуванню економічного мислення особистості, дозволяють
розвивати у студентів професійні якості, які необхідні
для практичної діяльності.
Ключові слова: економічне освіта, дидактична технологія, професійна підготовка.
Аннотация. Войнаровский А.Н. Исследование роли
интенсивных образовательных технологий в усвоении
экономических знаний студентами. В процессе научноисследовательской работы установили, что интенсивные образовательные технологии улучшают экономическое мышление личности, помогают развивать у
студентов профессиональные качества, которые необходимы для практической деятельности.
Ключевые слова: экономическое образование, дидактическая технология, профессиональная подготовка.
Annotation. Voinarovskii A.N. Research of a role of
intensive educational technologies in mastering economic
knowledge by students. In the process of the scientific
resea rch work it has been revealed, tha t intensive
educa tional technologies promote the formation of
economic thinking of a personality, permit to develop
students’ professional qualities, which are necessary for their
practical activities.
Key words: economic education, didactic technology,
vocational training.

39

б) пізнавальний та культурний потенціал;
в) форми та методи самостійної роботи.
У ході констатуючого експерименту встановили, що дидактичні системи “учбова ситуація”, з
яких складається процес навчання, включають: зміст
навчання (учбове завдання), системи взаємодій викладача та студентів, дії (внутрішні і зовнішні) студентів і викладача, педагогічне середовище. Процес
навчання – це цілісна сукупність учбових ситуацій,
які поступово змінюють одна другу в часі, вирішення яких і припускає цілеспрямоване здійснення і
закріплення змін і знань студентів (включаючи сферу розумових та практичних дій), у їхніх настановах, поведінці та розвитку.
Процес навчання, як нелінійний, має властивість розгалуження на підпроцеси, до яких відносяться процеси діяльності – викладання і учіння;
психі чні процеси – розумові, мотиваці йні,
емоційні; процеси самоорганізації і саморегуляції
та ін. В контексті інтенсивних освітніх технологій
особливий інтерес представляють ті механізми дидактичного процесу, впливом на які можна досягти істотного підвищення ефективності та якості
фахової підготовки.
Наукове поняття “учіння” трактується нами
як детермінований педагогічним середовищем процес надбання (зміни тих, що вже є), закріплення і
застосування для вирішення учбових завдань способів пізнавальної діяльності студентів. Найважливішими принципами процесу учіння є: принцип
мотивації, принцип усвідомленості (присвоювання
цілі діяльності), принцип програмування діяльності,
принцип оцінки рівня засвоєння діяльності, принцип активності.
До числа істотних положень, які визначають сутність інтенсивних освітніх технологій, відносяться:
– інтенсифікація навчання по суті полягає в
ефективності професійно-економічної підготовки
особистості;
– до ведучих факторів інтенсифікації процесу навчання належать: система принципів процесу навчання, структура і зміст учбового матеріалу
економічного спрямування, організаційна структура процесу навчання, методи й засоби навчання,
інтегративні фактори педагогічного середовища;
– якісні і кількісні характеристики процесу
навчання базуються на оцінках продуктивності
пізнавальної діяльності студентів;
– комплексний підхід до інтенсифікації процесу навчання зв’язаний з проблемою оптимізації
цього процесу як цілісної системи.
Проводячи науково-дослідну роботу ми переконалися, що організація процесу навчання в суворій відповідності з системою його принципів є
необхідною умовою інтенсифікації цього процесу.
Сформульована в цьому твердженні закономірність
означає, що порушення вимог будь-якого з названих
вище принципів не тільки виключає можливість
інтенсифікації навчання, але й робить сам процес

навчання щонайменше неповноцінним, який не дозволяє досягти мети навчання.
Ми виявили, що структура процесу засвоєння студентами факультету фізичної культури логіко-інформаційного матеріалу включає, на наш погляд, чотири фази: 1) фаза сприйняття і розуміння –
отримання інформації, селективне сприйняття, розуміння, короткочасне запам’ятовування; 2) фаза
осмислення та запам’ятовування – включення інформації до системи знань, яка склалася, і переведення
у довгочасну пам’ять; 3) фаза застосування, пошук,
відтворення, практичне використання; 4) фаза контролю, контроль здійснюється паралельно першим
трьом фазам.
Проведені нами експериментальні дослідження показали, що, по-перше, запам’ятовування
нової інформації протікає паралельно з процесами
поглибленого аналізу об’єктів, що вивчаються (встановленням причинно-слідчих зв’язків, залежностей,
вичленуванням сутності, тобто осмисленням); по
друге, без операції осмислення не спостерігається і
довгочасне запам’ятовування; по-третє, витрати учнями часу на складності еквівалентні витратам часу
на осмислення та запам’ятовування. Звідси витікає
досить складний для теорії інтенсифікації навчання
дидактичний наслідок, який стосується планування
часових витрат студентами на засвоєння нового матеріалу на аудиторних заняттях і поза розкладом.
Справа в тому, що складаючи тематичний (календарний) план проведення занять, ми виділяємо час
на вивчення нового матеріалу в рамках розкладу
занять, нерідко достатній лише на виконання студентами двох операцій – сприйняття і розуміння.
Очевидно, такий підхід до організації навчання є повністю виправданим, тому що при раціональному
розподілі бюджету часу на аудиторну і самостійну
роботу поза рамками розкладу, він надає студентам
можливість засвоювати знання в значних обсягах.
Ми встановили – коли учбове завдання економічного спрямування має проблемний характер,
структура засвоєння студентами змісту учбового
матеріалу дещо інша: 1) фаза сприйняття матеріалу
та його попереднього аналізу; 2) фаза вироблення
інструментальної гіпотези вирішення проблеми; 3)
фаза перевірки гіпотези та її коректування; 4) фаза
узагальнення способу дії; 5) фаза переносу узагальненого способу дії на клас ізоморфних проблемних
завдань. У даному випадку пари операцій сприйняття – розуміння та осмислення – запам’ятовування
реалізуються в процесі проходження відповідно фаз
1-3 та 3-5.
Аналіз розумової діяльності студентів
фізичної культури у процесі вирішення проблемних
економічних завдань, дозволяє висунути припущення про те, що в цьому процесі використовуються
складні інтегровані системи розумових дій. Під
інтегрованою системою дій не просто велика
кількість відомих людині базових розумових операцій (абстрагування, узагальнення, упорядочення
тощо), а деяка нова складна розумова дія, яка вклю40

чає в якості елементів, зокрема і базові.
З поглибленням знань ці інтегративні системи розумових дій безперервно зазнають змін у бік
подальшого узагальнення і зростання. Кожного разу,
коли студенту доводиться освоювати інформацію
проблемного характеру, він створює для її перероблення спеціальний інструментарій, основу якого
складають набуті раніше інтегровані системи розумових дій.
У процесі дослідження виникло питання:
яким чином індивід, зіштовхнувшись з необхідністю оволодіння новою інформацією, керує процесом формування складних розумових дій. Ми переконалися, що тут найбільш загальним є підхід, коли
дана проблемна ситуація розбивається на простіші,
вирішення яких ґрунтується на використанні типових ситуацій застосування розумових дій та їх системних утворень. Під типовою ситуацією застосування розумових дії нами розуміється деяка велика
кількість ознак з області можливого використання
цієї дії. Ці ознаки накопичуються індивідом в міру
оволодіння ним новими знаннями та розумовими
діями і формуються в мисленні у термінах накопиченого знання типових ситуацій, нерідко мають дуже
і дуже умовний характер.
В плані інтенсивних освітніх технологій
вкрай важливим є напрямок, пов’язаний з формуванням у студентів раціональних пізнавальних дій.
Такі дії належать до числа інтегративних систем
розумових дій, покликаних забезпечити професійно-економічними знаннями майбутніх вчителів
фізичної культури:
– засвоєння учбового матеріалу на
мінімальній численності факторів, які розкривають
досить повно його сутність;
– реальну можливість активно генерувати
нові професійно-економічні знання на основі засвоєної інформації;
– економне, яке включає будь-які перевантаження використання потенційних можливостей
логічного мислення та пам’яті;
– виникнення твердої впевненості в тому,
що учбовий матеріал засвоєний.
Теоретичні шукання та одержані дані констатуючого експерименту дозволяють виділити такі
умови формування у студентів раціональних пізнавальних дій: 1) приведення у відповідність змісту
предмета та методів його викладання зі стадією оволодіння учнями розумовими діями (виклад змісту
предмета мовою внутрішніх психічних структур
учнів); 2) виконання вимог процедури згортання
розумових дій; 3) зв’язане, системне уявлення нових знань, яке припускає їх засвоєння учнями у згорнутому вигляді; 4) розробка достатнього обсягу та
різноманітність тренувальних вправ на вироблення
розумових дій; 5) оптимальний розподіл у часі тренувальних вправ на закріплення розумових дій.
У ході дослідження ми постійно додержувалися тези, що процес навчання належить до числа нелінійних. Тому йому іманентно притаманні вла-

стивості галуження, самоорганізації та саморозвитку. Названа властивості є наслідком функціонування найбільш тонких, глибинних структур процесу
навчання. Розкрити ці структури – означає встановити механізми, впливаючи на які можна досягти
найвищої ефективності у навчання та вихованні
учнів.
Проведений вище аналіз процесу навчання
вказує на особливу дидактичну роль властивості
нелінійності дидактичних форм засвоєння економічних знань студентами фізичної культури. Суть основної вимоги цієї властивості полягає в наступному: не порушуючи цілісності процесу навчання,
структурувати його таким чином, щоб він розпадався природним чином на підпроцеси, кожний з яких
у найповнішій мірі відповідав особистісним особливостям (розумовим, психічним, фізіологічним та
ін.) конкретного учня. Нижче ми детально розглядаємо один з можливих шляхів реалізації цієї вимоги на прикладі методу нелінійного структурування
процесу навчання з учбового предмету.
Механізми реалізації властивостей самоорганізації та саморозвитку процесу навчання по суті
розкриваються у вимогах відомого принципу дидактики свідомості та активності студентів фізичної
культури у процесі професійно-економічної підготовки. Неважко побачити, що умови активізації
пізнавальної діяльності майбутніх вчителів найтіснішим чином пов’язані з умовами успішного протікання фаз навчання. Тому до цих умов ми відносимо такі чотири: 1) формування в учнів навичок
аналізу учбової інформації (завдання); 2) формування в учнів навичок самоуправління процесом навчання; 3) формування в учнів мотивів діяльності;
4)організація процесу навчання на основі його нелінійного структурування.
Проводячи дослідження ми переконалися,
що реалізація освітніх інтенсивних технологій вимагає адекватних комплексних дидактичних засобів.
Цілком очевидно, що ці засоби повинні належати
до числа складноструктурованих систем, які включають у якості елементів різні приватні психологодидактичні засоби, результативний вектор яких
тільки й може привести до інтенсифікації процесу
навчання.
Ми виявили, що одним з основних дидактичних засобів управління процесом навчання є учбовий матеріал. Вибір структури та ведучих елементів змісту учбового матеріалу багато в чому
визначає не тільки інтенсивність формування способів пізнавальної діяльності, але і в цілому ефективність протіканні процесу професійно-економічної підготовки студентів фізичної культури.
Спираючись на багаточисленні психолого-педагогічні дослідження професійної діяльності викладачів вузу, прийшли до висновку, що учбовий матеріал, який пропонується студенту, повинен вимагати
від нього відкриття та освоєння в результаті пізнавальної діяльності загального способу (принципу, закономірності) вирішення відносно широкого кола те41

оретичних проблем і конкретно-практичних завдань
економічного спрямування.
Висновки
1. Під педагогічним середовищем нами розуміється генеруєма учасниками процесу навчання система економічної освіти, пронизана специфічними, характерними саме для цієї освіти
взаємодіями.
2. Процес навчання, як нелінійний, має властивість розгалуження в напівпроцеси до яких
відносяться дидактичні процеси діяльності –
викладання і учіння; психічні процеси – розумовий, мотиваційний, емоційний, процеси самостійного засвоєння економічних знань.
3. До числа істотних положень, які визначають
сутність інтенсивних освітніх технологій, відносяться:
– система принципів процесу, принципів
навчання, структура і зміст навчального матеріалу
економічного спрямування, організаційна структура процесу навчально-пізнавальної діяльності, методи і засоби навчання, інтегративні фактори педаголгічного середовища.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем дослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у засвоєнні економічних знань студентами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

будущих специалистов физической реабилитации в процессе изучения дисциплин медико-биологического цикла.
Ключевые слова: специалисты физической реабилитации, профессиональная компетентность, медико-биологическая подготовка.
Annotation. Voloshko L.B. Organizational - pedagogical
conditions of formation of professional competence of the
future experts on physical rehabilitation during medical and
biologic preparation. Organizational and pedagogical
conditions of development of the professional competence
of prospective physical rehabilitation specialists in medicalbiological training process. The article deals with the
organizational and pedagogical conditions in developing
of the professional competence of prospective physical
rehabilitation specialists.
Keywords: physical rehabilitation specialists, professional
competence, medical-biological training.

Вступ.
Сучасний процес входження України до
європейського освітнього і наукового простору пов’язаний із зростанням вимог до рівня професійної
компетентності майбутніх фахівців, зокрема, з фізичної реабілітації, від якості знань і умінь яких значною мірою залежить рівень розвитку ринку реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих послуг.
В Україні на сьогоднішній день інститут
фахівця з фізичної реабілітації знаходиться на етапі
свого формування. Його функціонування ускладнюється відсутністю єдиного галузевого стандарту
спеціальності, невизначеністю статусу фізичних реабілітологів у суспільстві. Аналіз наукових досліджень свідчить, що окремі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації були
предметом досліджень В.Г. Григоренко, В.О. Кукси,
Ю.О. Лянного, О.І. Міхеєнко, В.П. Мурзи, В.М.
Мухіна, С.М. Попова, Л.П.Сущенко [2] т. ін. Однак
проблема формування професійної компетентності
майбутніх реабілітологів ще залишається недостатньо розробленою у теорії та практиці професійної
освіти.
Результати психолого-педагогічних досліджень доводять, що формування професійної компетентності студентів, які опановують професії типу
„людина – людина”, найповніше реалізується у процесі суб’єкт – суб’єктних стосунків, в умовах посилення діалогізації професійного навчання, реальної
міжособистісної взаємодії та спілкування (М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович, Є.О. Климов, Л.І. Марисова, А.К. Маркова, О.Г. Ярошенко т. ін.). У зв’язку з
цим досліджувана нами проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації розглядається в контексті пріоритету професійно спрямованої групової навчальної
діяльності студентів відповідно до вимог відповідної освітньо-професійної програми.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Інституту вищої освіти АПН України.
Формулювання цілей роботи.
Практика засвідчує, що формування професійної компетентності студентів спеціальності
„Фізична реабілітація” здійснюється засобами всіх

Література:
Абрамова А.И. Экономическое образование и воспитание
учащихся. - М.: Высшая шк., 1986. - 150 с.
Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання.-К.: ІСДО, 1993.-220 с.
Амонашвіллі Ш. Д. Психологічні основи педагогіки
співробітництва. -К.: Освіта, 1991.-110 с.
Андрущенко В. П., Михаліченко М. І. Сучасна соціальна
філософія. -К., Генеза, 1993. -Т. 1. -246 с.
Андрущенко В. П., Михаліченко М. І. Сучасна соціальна
філософія. -К.,: Генеза , 1993. - Т. 2. -317 с.
Аналіз стану розвитку підприємництва в Україні. - К.:
Венчур, 1993. -24 с.
Ананєв В. П. Людина як предмет пізнання. - М. : Политиздат, 1969.-С.137.
Надійшла до редакції 04.10.2005р.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В
ПРОЦЕСІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Волошко Л.Б.
Інститут вищої освіти АПН України
Анотація. У статті обґрунтовуються організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення медико-біологічних дисциплін.
Ключові слова: фахівці з фізичної реабілітації, професійна компетентність, медико-біологічна підготовка.
Аннотация. Волошко Л.Б. Организационно-педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по физической реабили тац ии в п роц ессе медико-би ологич еской
подготовки. В статье раскрыты педагогические условия формирования профессиональной компетентности
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дисциплін навчального плану, розподілених за різними циклами підготовки. Зокрема, до фундаментальних дисциплін відносяться медико-біологічні дисципліни, що мають високу професійну значимість.
Однак, особливості медико-біологічної підготовки
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, визначення умов її спрямованості на ефективне виконання
ними професійних функцій ще не стали предметом
спеціальних досліджень. У зв’язку з цим метою
статті є обґрунтування організаційно-педагогічних
умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі
медико-біологічної підготовки.
Результати дослідження.
Медико-біологічну підготовку ми характеризуємо як спеціально організований процес оволодіння медико-біологічними знаннями, уміннями,
навичками та на цій основі формування професійно
значущих якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності в оздоровчо-реабілітаційній
сфері [1]. На нашу думку, медико-біологічні дисципліни є невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації,
тому що:
–
концентрують змістовно-логічне ядро тієї
наукової інформації, що становить фундаментальний компонент фахової компетентності;
–
розкривають внутрішню логіку розгортання
процесу реалізації цілей і завдань реабілітаційної
практики “ відновлення (компенсація) втрачених
функцій, оздоровлення організму людини шляхом
застосування комплексу методів і засобів фізичної
реабілітації на основі ґрунтовних знань особливостей будови, функцій органів і систем в умовах фізіологічної норми, патології, під час занять фізичною
культурою і спортом.
Нами визначено організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх реабілітологів:
–
систематичне застосування в ході медико-біологічної підготовки групової навчальної діяльності
студентів (організаційна умова);
–
орієнтація студентів на самооцінку досягнутого рівня професійної компетентності (аксіологічна умова);
–
подолання монодисциплінарного характеру
професійної підготовки завдяки реалізації інтегративно-диференційованого підходу до вивчення медико-біологічних дисциплін (методична умова).
Реалізація першої педагогічної умови передбачає: віднесення групової навчальної діяльності
студентів спеціальності „Фізична реабілітація” до
систематичної форми організації навчального процесу; комплектування навчальних мікрогруп з урахуванням показників групової динаміки, соціальнопсихологічних особливостей міжособистісної
взаємодії студентів; забезпечення відповідальної
взаємозалежності та звітності між студентами
мікрогрупи.
У процесі вивчення дисциплін медико-біо-

логічного циклу, на нашу думку, доцільне застосування різних видів професійно спрямованої групової навчальної діяльності студентів. Зокрема, навчальні мікрогрупи можуть бути: за часом
функціонування – пролонговані та локальні; за
рівнем навчальних можливостей студентів – гомогенні та гетерогенні; за особливостями розподілу навчальних завдань – однорідні, диференційовані, кооперовані, індивідуально-групові, парні; у
залежності від динаміки навчального спілкування –
відкриті, фіксовані, гнучкі.
Реалізація другої педагогічної умови вимагає систематичного застосування в умовах групового навчання процедур самооцінювання та взаємооцінювання, які повинні зорієнтувати професійну
самооцінку студента на об’єктивні критерії, звільнити її від надмірного суб’єктивізму. На наш погляд,
що без застосування процедури самооцінювання
неможливо діагностувати рівень професійної самосвідомості студента. Самооцінка, як вид судження,
дозволяє визначити міру відповідальності студента,
відображає ступінь оволодіння ним культурою професійної діяльності.
Нами розроблено різний інструментарій
самооцінювання та експертного оцінювання –
відповідні оціночні листки, картки, анкети. Зокрема, передбачено застосування: поелементної самооцінки засвоєних знань, сформованості навчальних
умінь і навичок; самооцінки процесуального аспекту власної діяльності у мікрогрупі; підсумкової самооцінки загальної академічної успішності, діагностичної оцінки діяльності навчальної мікрогрупи.
Мета роботи з різним формами само- та взаємооцінки – розвивати у майбутніх реабілітологів свідоме,
критичне відношення до своїх здібностей, досягнутих результатів, перетворити усталену схему навчально-професійної діяльності на предмет власної
критики. Пропоновані способи оцінки не носять
виключно контролюючий характер, а спрямовані на
професійний розвиток студентів, зокрема, на формування мотивів самореалізації та самоствердження.
Реалізація третьої педагогічної умови формування професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації передбачає застосування інтегративно-диференційованого підходу в
ході медико-біологічної підготовки студентів.
Сутність інтегративно-диференційованого підходу
до вивчення медико-біологічних дисциплін полягає
у:
–
визнанні медико-біологічних знань фундаментальною основою теорії та практики фізичної
реабілітації, процесу формування фахової компетентності студентів, оскільки вони є наскрізними, тобто пронизують зміст усіх професійно орієнтованих
дисциплін у системі підготовки майбутніх реабілітологів;
–
посиленні інтеграції змісту медико-біологічних і професійно орієнтованих дисциплін;
–
застосуванні процедур динамічного структу43

рування та інтегрування елементів медико-біологічних знань;
–
диференціації медико-біологічної підготовки
з урахуванням індивідуальних навчально-пізнавальних можливостей студентів.
Під структуруванням медико-біологічних
знань ми розуміємо виділення їх основних базових
елементів і визначення логічних взаємозв’язків між
ними за рахунок горизонтальної (внутрішньодисциплінарної) та вертикальної (міждисциплінарної) інтеграції з професійно орієнтованими дисциплінами.
Інтегрування елементів медико-біологічних
знань включає: 1) виділення наскрізних ідей медико-біологічних дисциплін та їх подальше теоретичне та практичне підтвердження при вивченні професійно орієнтованих дисциплін; 2) генералізацію
професійно важливих медико-біологічних понять
(наприклад: система, функція, норма, патологія, гомеостаз, адаптація, відновлення тощо); 3) використання структурно-логічних схем як каркасного елементу запам’ятовування та відтворення навчального
матеріалу студентом, його деталізації під час вивчення наступних дисциплін.
У процесі медико-біологічної підготовки
структурно-логічні схеми можуть застосовуватись у
різних методичних формах: 1) студенти користуються готовими схемами, розробленими викладачем; 2)
спільна з викладачем розробка структурно-логічних
схем при узагальненні та систематизації навчального матеріалу; 3) самостійна побудова структурнологічної схеми студентами, в якій відтворюється
зміст теми або її окремого фрагмента; 4) використання незаповнених структурно-логічних схем, що
потребують вписування необхідних понять за принципом ієрархічної підпорядкованості елементів
знань.
Застосування диференційованого підходу
вимагає врахування наступних вимог: 1) застосування завдань, диференційованих за обсягом і змістом:
типові (репродуктивні, стандартні), традиційні (видозмінені, розширені), творчі (ексклюзивні); 2) зміст
завдань повинен відповідати навчальним можливостям студентів на конкретному етапі засвоєння знань
та враховувати етап розвитку групових суб’єктів
навчальної діяльності; 3) їх обсяг повинен бути
співвіднесений із часом, відведеним на групову роботу студентів.
Здійснене впровадження організаційно-педагогічних умов у формуючому експерименті забезпечило суттєві позитивні зміни щодо рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації експериментальної
групи, у порівнянні з контрольною.
Висновки.
Розроблено та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації в процесі вивчення медико-біологічних дисциплін. Ефективність запропонованих
умов доведена статистично достовірним підвищен-

ням рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.
До перспективних напрямків подальших
досліджень відносимо вивчення особливостей формування професійної компетентності майбутніх реабілітологів у процесі опанування професійно спрямованих дисциплін реабілітаційного та
фізкультурно-спортивного циклів.
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4.
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Анотація. У цій статті досліджується і обґрунтовується
пріоритет системи гнучкого керівництва діяльністю
студентів, його перевага над системою жорсткого авторитарного керівництва.
Ключові слова: соціологічні, педагогічні і психологічні
фактори, мотивації навчання.
Аннотация. Воронко Л.А., Колеватова Н.Н. Педагогическое руководство как проблема успешной деятельности студентов. В этой статье исследуется и обосновыва ется п риоритет системы ги бкого руководства
деятельностью студентов, его преимущество над системой жесткого авторитарного руководства.
Ключевые слова: социологические, педагогические и
психологические факторы, мотивации обучения.
Annotation. Voronko L.A., Kolevatova N.N. Pedagogical
management as a problem of successful activity of students.
System priority of students activities pliable guidance, its
advantage over a firm authoritarian system guidance is
investigated and grounded in this artick.
Key words: sociological, pedagogical and psychological
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Вступ.
На сучасному етапі нема досліджень і усталеного визначення про перевагу і пріоритет системи гнучкого керівництва діяльністю студентів над
системою жорсткого авторитарного керівництва.
Ефективність навчання та діяльність студентів можуть значно підвищитись, якщо використовувати систему гнучкого керівництва.
У даній статті ми беремо на себе відповідальність стверджувати, що гнучка система керівництва діяльністю студентів має ряд переваг перед
розповсюдженою системою авторитарного керів44

ництва. Така позиція є вирішальним фактором розвитку і саморозвитку особистості. Таке ствердження викликає, звичайно, логічне запитання: у чому
перевага гнучкої системи керівництва діяльністю
студентів, чому вона ефективніша? Цьому і буде
присвячена дана стаття.
Одним з напрямків удосконалення системи
вищої освіти може стати перехід від системи жорсткого авторитарного керівництва до системи гнучкого керівництва, направленого на послідовний перехід студентів до позиції суб’єктів пізнавальної
діяльності.
Як стверджує Слєпкань З. у своєму дослідженні: «…на активність студентів-першокурсників
впливають філософський, біологічний, соціологічний та психолого-педагогічний аспекти». [4; с.65]
Євдокімов О.В. звертає увагу на те, що
«Сьогодні студенти так і не стали «головними» у вузі.
Орієнтація на директивно заданий норматив призводить до того, що реальний живий студент немов зникає, розчиняється в педагогічному процесі. Все це
вимагає особливої моделі навчання з альтернативною педагогічною технологією, яка максимально
врахувала б гуманістичну спрямованість сучасної
освіти. У цьому зв’язку в навчальному процесі, в
прогнозуванні різних педагогічних технологій навчання велику роль треба відводити виявленню особистісного сенсу учіння та емоційного задоволення
від нього [2; с.162]
Стратегія педагогічного керівництва повинна при цьому враховувати усю сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів для створення найбільш
ефективних умов для самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Критерієм ефективності педагогічного керівництва може виступати
результативність навчання. Згідно з термінами керівництва академічну успішність можна оцінити як
ступінь співпадання реальних результатів навчальної успішності студентів із запланованим. Критеріями навчальної успішності, як правило, виступає
академічна успішність, що відбивається у бальній
оцінці, рівень навчальних досягнень, а також якість
і засоби розумової роботи (активність, напруженість,
темпи, тривалість, систематичність, співвідношення орієнтовних і виконавчих дій, раціональні і нераціональні способи роботи).
В результаті індивідуально-психологічних
відмінностей у структурі навчально-пізнавальної
діяльності одні студенти досить швидко і легко досягають високих результатів навчання, інші – порівняно повільно, а деякі з труднощами можуть до
них наблизитися. Ці особливості психічного розвитку характеризуються такими показниками, як навченість або вихованість, під якими розуміється набута під впливом освіти внутрішня готовність до
різних психологічних перебудов і перетворень згідно
з новими програмами наступного навчання [1]. Ці
показники виступають певною мірою орієнтирами
при конструюванні викладачем навчального процесу. Навчальна результативність характеризує інтен-

сивність особистого зростання студентів.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
Формування цілей статті.
Метою статті є ствердження, що гнучка система керівництва діяльністю студентів має перевагу над авторитарною системою керівництва.
Результати дослідження.
Навчальна успішність як узагальнена форма репрезентації та оцінки психологічних результатів навчання має багатоступеневу або поліфакторну обумовленість, що дозволяє значною мірою
варіювати технології навчання до різних груп студентів залежно від їхньої успішності. Нами було проведено ряд досліджень на факультеті фізвиховання
Чернігівського державного педуніверситету і ми
виявили слідуюче. Як правило, аналізуючи фактори
успішної діяльності студентів, виділяють три різнорівневих блоки факторів: соціологічні, педагогічні
та психологічні. Спробуємо їх проаналізувати, виходячи з моделювання системи керування навчанням.
До соціологічного блоку факторів успішності входять такі як: соціальний стан і походження, місце проживання, рівень і якість довузівської
підготовки, статево-вікові відмінності, тощо.
Зіставлення соціально-демографічних характеристик із успішністю навчання у вищому навчальному закладі виявили, що вплив віку, соціального походження, тривалої перерви в навчанні після
закінчення загальноосвітньої школи, - помітний
лише протягом першого року навчання у вищому
закладі освіти. Так студенти, що мають трудовий
стаж, швидше і легше адаптуються до умов студентського життя, в той час, як вчорашні школярі – до
навчальної роботи. Крім того, успішність першокурсників знаходиться в прямій залежності від рівня
загальноосвітньої шкільної підготовки студентів.
Середня оцінка атестату є досить високою прогнозуючою функцією відносно рівня майбутньої академічної успішності студентів-першокурсників.
Процес адаптації відбувається на кількох
рівнях як пристосування до нової системи навчання
так і суттєвою перебудовою психічних, фізіологічних станів студентів. У зв’язку з цим, період адаптації, пов’язаний зі зламом попередніх стереотипів,
спершу обумовлює і порівняно низьку успішність
студентів, і труднощі під час спілкування.
В одних студентів формування нового стереотипу відбувається стрибкоподібно, в інших –
рівномірно. Найбільш оптимальною стратегією навчання на цьому етапі виступає техніка включення
студентів до нових видів діяльності, нового кола
спілкування, у нові варіанти сумісної з викладачем
діяльності, ситуації співробітництва. Це дозволяє, в
значній мірі, зробити процес адаптації рівним і психологічно комфортним.
До блоку педагогічних факторів успішної
діяльності студентів можна віднести такі аспекти,
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формуються в процесі навчання у вищому закладі.
Провідними мотивами навчальної діяльності у слабких студентів є бажання утриматися на
факультеті, отримати стипендію, вивчати предмети
тільки в межах навчального плану і програми. Цим
пояснюється і велика залежність навчальних результатів студентів від особливостей викладання навчальних дисциплін і ступеня важкості їх засвоєння, тобто від зовнішніх факторів. Ситуативний
характер мотивації цієї групи студентів дозволяє
використовувати технології навчання, що направлені
на організацію таких умов навчальної діяльності, які
підвищують рівень активності і самоорганізації студентів. Таким чином, для підвищення успішності
слабких студентів в перші роки навчання необхідно
удосконалювати викладачами дисципліни різних
сторін навчального процесу, а лише потім переходити на психологічний рівень керування.
Відсутність суттєвих розбіжностей у рівні
інтелекту у сильних і слабовстигаючих студентів
підтвердила залежність успішності від особливостей мотивації студентів. Вплив інтелектуального
потенціалу особистості виявляється під час навчання різним дисциплінам [3].
Студенти з високим інтелектом, перш за все
його вербальною складовою, вміють легко і швидко
структурувати вербальний матеріал, утворювати асоціації. Студенти зі слабкою успішністю відрізняються помітно зниженою здатністю до аналізу і синтезу, мовленнєвою та інтелектуальною ригідністю,
стереотипністю і наявністю мовних штампів, репродуктивним характером актуалізації знань. Усе це,
врешті-решт, визначає різницю у технології засвоєння знань, умінь і навичок.
З мотиваційних факторів, які впливають на
успішність в оволодінні знаннями виділяються такі:
оцінка членами групи досягнутого ними рівня знань,
значення і місце отриманих знань в реалізації особистих планів, самооцінка своїх здібностей.
Висновки.
Встановлено, що індивідуальні досягнення
в оволодінні знаннями визначаються як особливостями групової атмосфери, так і психологічним кліматом навчального колективу. Були виділені також основні мотиваційні орієнтації: широкі соціальні
мотиви (усвідомлення суспільної і професійної необхідності знань; орієнтація на отримання оцінок з
предмету, орієнтація на реалізацію пізнавальних
потреб в загальному інтелектуальному та культурному розвитку.
Різке співвідношення індивідуально-типових характеристик навчально-пізнавальної діяльності свідчить про різноманітність безпосередніх
джерел і факторів успішності або відставання у навчальній роботі студентів, що свідчить про необхідність гнучкого педагогічного керівництва пізнавальною діяльністю. Диференційований та
індивідуальний підходи в навчанні дозволять сформувати індивідуальний стиль пізнавальної діяльності, становлення якого, на думку В.С.Мерліна,

як: загальна організація навчального процесу, його
навчально-матеріальна база, наявність засобів навчання і, нарешті, рівень професійної майстерності
викладачів.
Розбіжності, що існують в організації навчання у вищій та середній школі, недостатній розвиток у випускників школи вмінь і навичок самостійного керівництва власною діяльністю –
негативно відбиваються на результативності студентів протягом перших років навчання. До другого курсу, зазвичай, майже усі студенти адаптуються
до форм, методів та способів роботи у вищій школі.
Ці результати свідчать про необхідність уже в старших класах середньої школи поступово вводити
організаційні форми навчання вищої школи. Залежність успішної діяльності студентів від майстерності викладачів, виявляється в їхньому вмінні
організувати самостійну пізнавальну діяльність.
Краще встигають студенти у тих викладачів, які
вчать не знанням, а методам пізнання.
До блоку психологічних факторів успішної
діяльності студентів, як правило, відносять інтелект,
орієнтації навчальної мотивації, загальні та спеціальні здібності, здатність до навчання; індивідуальний стиль діяльності, психологічний склад особистості в цілому. Кінцеві результати навчальної
діяльності визначаються динамікою взаємозв’язків
в її структурі об’єктивних і суб’єктивних факторів.
Вищі навчальні досягнення можливі лише при високих рівнях сформованості структури власної навчальної діяльності студентів та їхньої позитивної
мотивації.
Структура навчальної мотивації виявила
різні мотиваційні орієнтації в різних групах студентів.
Так, сильним студентам притаманне прагнення стати висококваліфікованими спеціалістами, вчитися на
“відмінно”, отримувати інтелектуальне задоволення.
Їхня навчальна мотивація більшою мірою спрямована на досягнення кінцевих цілей навчальної діяльності, що сприяє відповідно їхній більш стійкій професійній направленості. Крім того, висока система
мотивації забезпечує і більш високий рівень самоорганізації студентів. Сильні студенти в порівнянні зі
слабовстигаючими однокурсниками оцінюють вище
значимість навчального предмета для загальної професійної підготовки. Вони більш ніж слабкі студенти
задоволені якістю викладання, в результаті чого у
сильних студентів значно занижена інтенсивність суб’єктивного переживання міри важкості засвоєння навчальних дисциплін. Для цієї групи студентів можливості підвищення успішності можуть бути
забезпечені керуванням мотиваційної сфери і самостійною діяльністю.
У слабовстигаючої групи студентів спостерігається різке зниження професійної направленості,
що пов’язано з так званим синдромом “розчарування” у виборі професії, який виникає в результаті неузгодженості первісного професійного очікування,
що має місце при вступі, із більш реальними уявленнями про характер обраної спеціальності, які
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“дійсно виступає як результат компенсаторних утворень” [3].
Технології навчання повинні бути більшою
мірою направлені на стимулювання найбільш розвинутих сторін особистості учнів, відображаючи
їхній індивідуально-психологічний склад. така технологія керівництва навчанням дозволяє підвищувати успішність діяльності студентів за рахунок компенсування недостатнього рівня сформованості
одних якостей особистості домінуванням інших позитивних сторін і особистих якостей.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем педагогічного керівництва як проблема успішної діяльності
студентів.
1.
2.

3.
4.

Молодь є основою нашої нації. Ось чому
необхідно турбуватися про здоров’я молоді, майбутнє напряму залежить від неї. У віці від 14 до 23
років формується організм людини, закладаються ті
чи інші фізичні якості. Тому школярам і студентській
молоді необхідно замислитися над значенням свого
здоров’я для нації.
За даними Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН України: близько 90% дітей, учнів
та студентів мають відхилення у стані здоров’я, понад 50 % з них мають незадовільний стан фізичної
підготовленості, лише 25 % юнаків можуть бути
визнані готовими до військової служби [1].
Здоров’я дітей, підлітків і молоді ослаблене ще й тому, що вони не привчені опікуватися ним.
Педагоги, медичні працівники і батьки повинні допомагати молоді пізнати свій організм і навчити їх
підтримувати його в нормі [4].
Медичні дослідження в області масової
фізичної культури направлені на рішення кардинального питання – ефективного використання фізичних
вправ для профілактики захворювань, поліпшення
здоров’я при наявності патології і підвищення працездатності населення.
Одна із головних задач – це визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціональних
можливостей людини з метою вирішення питання
про допуск до занять фізичним вихованням [2].
В останні роки керівництво країни, науковці, педагоги відзначають значне погіршення стану здоров’я та збільшення негативних явищ серед
дітей та молоді, слід також відмітити несприятливий екологічний стан, що впливає на організм молодої людини, призводить до погіршення її фізичного розвитку і зменшення рівня здоров’я.
Хоча науковці відмічають, що об’єднувати
поняття „фізичний розвиток” і стан здоров’я немодна. Фізичний розвиток по відношенню до стану здоров’я і навпаки – стан здоров’я по відношенню до
фізичного розвитку – є „стигматами”, тобто паралельними лініями [5].
У зв’язку з цим держава розглядає систему
фізичного виховання в закладах освіти як сферу, що
відіграє важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я підростаючого покоління як
найбільш економічно-вигідного та ефективного засобу профілактики захворюваності населення,
зміцнення її генофонду [1].
Багаторазові дослідження свідчать про корисний вплив регулярних занять фізичними вправами на здоров’я і фізичний стан людини різного
віку. При цьому в різні вікові періоди ці заняття переслідують різні цілі. В молодому віці повинні бути
направлені на удосконалення фізичної підготовленості, фізичного розвитку і фізичної працездатності,
забезпечення готовності до праці, профілактику захворювань, які можуть розвинутись в біль старшому
віці [3].
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького національного університету.
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СТАН ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ ДО
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
СТУДЕНТІВ ЗНУ
Горбуля В.О., Горбуля В.Б.
Запорізький національний університет
Анотація. У статі досліджується стан здоров’я, стан
фізичної підготовленості студентів Запорізького національного університету, та відношення студентів ЗНУ до
занять фізичним вихованням.
Ключові слова: здоров’я, фізична підготовленість,
фізичне виховання, студенти.
Аннотация. Горбуля В.А., Горбуля В.Б. Состояние здоровья, физической подготовленности и мотивация занятий физическим воспитанием студентов ЗНУ. В статье и сследуется состоян ие здоровья, состоян ие
физической подготовленности студентов Запорожского
национального университета, и отношение студентов
ЗНУ к занятиям физическим воспитанием.
Ключевые слова: здоровье, физическая подготовленность, физическое воспитание, студенты.
Annotation. Gorbulja V.A., Gorbulja V.B. State of health,
physical readiness and motivation of occupations by
physical training of students of the Zaporozhye national
university. In clause the state of health, a condition of
physical readiness of students of the Zaporozhye national
university, and the relation of students ZNU to occupations
by physical training is investigated.
Key words: health, physical readiness, physical training,
students.

Вступ.
Здоров’я це безцінний здобуток не тільки
кожної людини, а й усього суспільства.
Здоров’я – це перша і важливіша
потрібність людини, що визначає здатність її до
праці і забезпечення гармонічного розвитку особистості.
47

Формулювання цілей роботи.
Методи та організація дослідження:
Виходячи зі сказаного перед нами було поставлене завдання:
1. Визначити і порівняти стан здоров’я студентів ЗНУ.
2. Визначити і порівняти стан фізичної підготовленості студентів ЗНУ.
3. Визначити мотивацію студентів при заняттях фізичним вихованням.
Для вирішення завдань застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз журналів проходження медичного огляду, анкетування студентів 1-3 курсів, аналіз
результатів тестування фізичної підготовленості (державні тести), методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Дослідження журналів проходження медичного огляду студентами ЗНУ проходило у період з
1.02.2005 по 1.03.2005року, були оброблені данні
3602 студентів ЗНУ.
Розглядаючи динаміку розподілення студентів ЗНУ до медичних груп: основної, підготовчої, спеціальної та звільнених від занять з фізично-

го виховання ми бачимо наступні результати.
До основної медичної групи віднесено 57,9
%, до підготовчої групи 7,6 %, до спеціальної медичної групи 26,9 %, звільнені від занять з фізичного виховання 7,4 % студентів. Якщо об’єднати студентів віднесених до підготовчої, спеціальної
медичних груп та звільнених ми отримаємо 42,1 %.
Різниця між студентами які не мають відхилень у
стані здоров’я і тими що мають відхилення склала
15,8 %. Слід також відзначити, що серед студентів
яких віднесли медичні працівники до основної групи є такі які мають обмеження фізичного навантаження (звільнення від бігу на довгі дистанції,
звільнення від силових вправ, звільнення від вправ
на гнучкість, звільнення від стрибків).
Якщо розглянути показники розподілу до
медичних груп веред курсів то слід відмітити високий показник у студентів 1 курсу: основна медична
група 75,3 %, підготовча група 3,5 %, спеціальна
медична група 16,4 %, звільнені 4,8 %. Об’єднавши
студентів підготовчої, спеціальної медичної групи і
звільнених ми отримаємо 24,7 %, різниця з основною групою дорівнює 50,6 %. Слід також відмітити
що більшу частину студентів основної медичної гру-

Таблиця 1
Результати проходження медичного огляду студентами ЗНУ станом на 1.03.2005 року

1

Пройшли
медичний
огляд
925

2

960

535

73

271

81

3

865

445

89

263

68

4

852

410

81

286

75

Усього

3602

2087

275

971

269

В % відношенні

100 %

57,9+0,1

7,6+0,1

26,9+0,1

7,4+0,1

Усього

3602

2087

1515

В % відношенні

100 %

57,9+0,1

42,1+0,1

Курс

Основна
група

Підготовча
група

Спеціальна
група

697

32

151

Звільнені від
занять фізичним
вихованням
45

Таблиця 2
Результати проходження медичного огляду студентами 1 курсу ЗНУ
станом на 1.03.2005 року
Пройшли
медичний
огляд
925

Курс
1

100 %
В % відношенні

Основна
група

Підготовча
група

Спеціальна
група

697

32

151

75,3+0,1

3,5+0,1

16,4+0,1

75,3+0,1

Звільнені від
занять фізичним
вихованням
45
4,8+0,1

24,7+0,1

Таблиця 3
Результати проходження медичного огляду студентами 2 курсу ЗНУ
станом на 1.03.2005 року
Курс
2

Пройшли
медичний
огляд
960
100 %

В % відношенні

Основна
група

Підготовча
група

Спеціальна
група

535

73

271

Звільнені від
занять фізичним
вихованням
81

55,7+0,1

7,6+0,1

28,3+0,1

8,4+0,1

55,7+0,1

44,3+0,1
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пи які мають обмеження фізичного навантаження
складають студенти 1 курсу.
Як видно з таблиці 3 у студентів 2 курсу
показники погіршилися: основна група 55,7 %,
підготовча 7,6 %, спеціальна медична 28,3 %,
звільнені від занять 8,4 %. Студенти підготовчої,
спеціальної медичної, звільнені склали 44,3 %.
Різниця склала 11,4 %.
На третіх курсах ЗНУ стан здоров’я студентів ще гірший, про це говорять показники таблиці 4.
До основної медичної групи віднесено 51,4
%, до підготовчої групи 10,3 %, до спеціальної ме-

дичної 30,5 %, звільнені від занять 7,8 %. Об’єднавши студентів підготовчої, спеціальної медичної групи і звільнених ми маємо 48,6 %, різниця складає
2,8 %.
Найгірші показники проходження медичного огляду мають студенти 4 курсів ЗНУ. До основної
групи віднесено 48,1 %, до підготовчої 9,5 %, до
спеціальної медичної групи 33,6 %, звільнені від
занять 8,8 %. Об’єднавши підготовчу, спеціальну
медичну, звільнених ми маємо 51,9 %, різниця з основною складає 3,8 %.
Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів ЗНУ проходило в два етапи. Перший
Таблиця 4

Результати проходження медичного огляду студентами 3 курсу ЗНУ
станом на 1.03.2005 року
Пройшли
медичний
огляд
865

Курс
3

100 %
В % відношенні

Основна
група

Підготовча
група

Спеціальна
група

445

89

263

Звільнені від
занять фізичним
вихованням
68

51,4+0,1

10,3+0,1

30,5+0,1

7,8+0,1

51,4+0,1

48,6+0,1

Таблиця 5
Результати проходження медичного огляду студентами 4 курсу ЗНУ
станом на 1.03.2005 року
Пройшли
медичний
огляд
852

Курс
4

100 %
В % відношенні

Основна
група

Підготовча
група

Спеціальна
група

410

81

286

Звільнені від
занять фізичним
вихованням
75

48,1+0,1

9,5+0,1

33,6+0,1

8,8+0,1

48,1+0,1

51,9+0,1

Таблиця 6

Курс
1
2

Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів ЗНУ (І етап)
Рівень фізичної підготовленості
Кількість
Нижче
Вище
Абсолютна
студентів Низький середнього Середній середнього Високий успішність,
1 бал
3 бали
5 балів
2 бали
4 бали
%
982
93
44
185
356
304
86,05
958
75
42
252
329
260
87,79

Якісна
успішність,
%
67,21
61,48

3

840

75

24

238

320

183

88,21

59,88

Всього
У%
відношені

2780

243

110

675

1005

747

87,3

63,02

100

8,7

3,9

24,2

36,1

26,8

87,3

63,02

Таблиця 7
Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів ЗНУ (ІІ етап)
Курс
1

Кількість
Нижче
Низький
студентів
середнього
1 бал
2 бали
995
81
84

Рівень фізичної підготовленості
Вище
Абсолютна
Середній
Високий
середнього
успішність,
5 балів
3 бали
%
4 бали
330
320
180
83,42

Якісна
успішність,
%
50,25

2

943

64

49

367

295

168

88,02

49,1

3

820

44

51

336

277

112

88,41

47,44

Всього
У%
відношені

2758

189

184

1033

892

460

86,48

49,02

100

6,8

6,6

37,4

32,3

16,6

86,48

49,02
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етап проходив з 15.03 по 31.03.2005 року, другий
етап пройшов з 10.05 по 25.05.2005 року.
На першому етапі досліджувалась фізична
якість сила: тести на силу м’язів рук, силу м’язів ніг,
силу м’язів тулуба (державні тести).
Порівнюючи показники рівня фізичної підготовленості на першому етапі ми бачимо що найвищі
показники у студентів 1 курсу, якісна успішність
67,21%, далі йдуть студенти 2 курсу – 61,48 %, студенти 3 курсу мають показник 59,88 %. Порівнюючи
рівні фізичної підготовленості ми відмічаємо: рівень
вище середнього – 36,1 %, високий рівень – 26,8 %,
середній рівень – 24,2 %, низький рівень – 8,7 %,
рівень нижче середнього – 3,9 %.
На другому етапі досліджувались фізичні
якості: гнучкість, спритність, швидкість, витривалість (державні тести).
Порівнюючи дані рівня фізичної підготовленості на другому етапі ми знову відмічаємо високі показники студентів 1 курсу – якісна успішність
50,25%, у студентів 2 курсу 49,10 %, у студентів 3
курсу 47,4 %, рівень вище середнього 32,3 %, високий 16,6 %, низький 6,8 %, нижче середнього 6,6 %.
Якщо порівняти показники 1 і 2 етапів, то
необхідно відмітити що показники силової підготовки студентів ЗНУ вище ніж показники витривалості,
швидкості і спритності, якісна успішність на першому етапі складає 63, 02%, на другому етапі – 49,02 %.
В анкетуванні проведеному нами прийняло
участь 623 студента 1-3 курсів, із них 369 дівчат і
254 юнаків. В анкеті було 8 запитань. Відповіді на
запитання давались у вільній формі:
1. Як ви ставитесь до занять фізичним вихованням у ВУЗі?
2. З якою метою ви відвідуєте заняття з фізичного виховання?
3. Яку кількість занять на протязі тижня ви
визначаєте для себе достатньою?
4. Як часто ви не відвідуєте заняття з фізичного виховання? Які причини неприсутності?
5. Якими видами спорту ви займаєтесь у
вільний час?
6. В якій фізкультурній групі ви займалися у
школі?
7. Чи отримуєте ви задоволення від занять
фізичним вихованням?
8. Чи займаються фізичним вихованням і
спортом ваші батьки?
Результати анкетування показали, що
більшість студентів ЗНУ відносяться до занять
фізичним вихованням в загалом з повагою (відповіді
були наступні: позитивно, добре, відмінно, з повагою, чудово, дуже добре, життєво необхідними) –
72,9 %. Є категорія студентів які відповіли наступним чином – нормально, але лінь займатися; нормально; так собі – 24,3 %. Але є студенти які негативно відносяться до занять фізичним вихованням
– 2,8 %.
На питання з якою метою ви відвідуєте за-

няття з фізичного виховання відповіді були наступні:
серед юнаків підтримки спортивної форми – 41,3
%, для зміцнення здоров’я – 30,8 %, з оздоровчою
метою – 24,2 %, з метою отримання заліку – 3,7 %;
серед дівчат – для підтримки фігури у формі – 36,2
%, з метою покращення здоров’я і бути весь час у
формі – 28,7 %, щоб гарно виглядати – 23,5 %, для
підвищення фізкультурних кондицій організму – 8,7
%, з метою отримання заліку – 2,9 %.
На питання №3 – яку кількість занять на
протязі тижня ви визначаєте для себе достатньою –
відповіді були наступні: юнаки – 1 раз – 7,5 %, 2
рази – 54,8%, 3 рази – 20,3 %, 4 рази – 9,2 %, 5 разів
– 3,4 %, 6 разів – 0,9 %.
На питання №4 – як часто ви не відвідуєте
заняття з фізичного виховання, які причини неприсутності – були наступні відповіді: юнаки – не часто, у зв’язку з хворобою – 69,3 %, ніколи – 12,7 %,
нечасто, ліньки – 6,5 %, часто запізнююсь – 11,5 %;
дівчата – один раз на місяць, погане самопочуття –
61,7%, ніколи – 3,4 %, тільки по поважній причині –
9,3 %, нечасто, ліньки – 9,3 %, запізнююсь – 11,6 %,
не указана причина – 4,7 %.
На питання якими видами спорту ви займаєтесь у вільний час відповіді були такими: юнаки –
футбол (футзал) – 19,4 %, баскетбол – 10,2 %, волейбол – 10,1 %, легка атлетика – 6,3 %, атлетична
гімнастика – 19,5 %, іншими видами – 11, 2 %, ніяким – 23,3 %; дівчата – фітнес, аеробіка, ритмічна
гімнастика – 27,6%, волейбол – 12,7 %, баскетбол –
11,3 %, легка атлетика – 7,2 %, інші види – 15,6 %,
ніяким – 25,6 %.
На питання в якій фізкультурній групі ви
займалися у школі відповіді були наступні: юнаки –
в основній – 51,3 %, в підготовчий – 1,8 %, в спеціальній медичній – 32,8 %, займались в загальній
групі, а бо були присутні на заняттях – 14,1 %, дівчата
– в основній – 53,1 %, в підготовчий – 2,3 %, в спеціальній медичній – 34,1 %, не виділялись медичні
групи у 10,5 %.
На питання чи отримуєте ви задоволення від
занять фізичним вихованням опитувані відповіли
наступним чином: юнаки – велике задоволення – 5,9
%, отримую – 69,1 %, коли як – 10,8 %, в спортивних залах „так”, на стадіоні „ні” – 14,2 %; дівчата –
„так” – 65,9 %, коли отримую, коли і ні – 13,8 %, в
спортивних залах „так”, на стадіоні „ні” – 20,3 %.
На питання чи займаються фізичним вихованням і спортом ваші батьки відповіді були наступні: юнаки – „так” – 31,3 %, батько „так” – 6,3 %,
мати „так” – 3,4 %, інколи займаються – 12,1 %, інколи зарядка – 2,7 %, не займаються – 44,2 %; дівчата
- „так” – 29,8 %, батько „так” – 5,1 %, мати „так” –
6,14 %, інколи займаються – 9,2 %, інколи зарядка –
3,1 %, не займаються – 46,7%.
Висновки.
Проведені нами дослідження стану здоров’я студентів ЗНУ їх фізичного розвитку і анкетування показали, що ми маємо:
1. Проблему погіршення здоров’я студен50

тської молоді, чим старшими стають юнаки і дівчата, тим гірше стан здоров’я. Пояснити це можна таким чином, що збільшується навчальне навантаження, зменшується кількість вільного часу,
збільшується кількість стресових випадків, а своєму здоров’ю, тобто фізичній культурі і спорту приділяється менше уваги, самостійно ще не всі готові
займатись фізичним вихованням. Крім цього медики відмічають тенденцію до погіршення здоров’я
дітей, школярів, студентської молоді.
2. Другою проблемою є зниження фізичної
підготовленості студентів, пояснення цієї проблеми
ті ж самі – збільшення навчального навантаження,
стресів, зменшення уваги до фізичного виховання і
свого здоров’я.
3. Більшість студентів відноситься до занять
фізичним вихованням позитивно, але є такий контингент студентів, що негативно відносяться до занять фізичним вихованням.
4. Таке відношення студентів до занять
фізичним вихованням слідство негативного відношення до фізичного виховання у сім’ї, дитячому
садку та школі.
1.
2.
3.

4.

of educate work by facilities of physical culture is given.
Especially actual is present research of readiness of teachers
of physical culture to professional activity as complex, the
іntegrativnogo states, that closely connects theoretical and
practical preparation of specialists.
Key words: methods, professional readiness, educate work,
activity.

Вступ
Досвід людства укладений у формах суспільної свідомості, але власний практичний досвід
люди здобувають у процесі різноманітної діяльності.
Щоб опанувати узагальненим досвідом людини,
необхідно засвоїти філософські, соціальні, моральні,
естетичні й інші ідеї, погляди, норми й правила поведінки, починаючи з побуту й кінчаючи участю в
різноманітній діяльності [1, 2, 3, 6].
Методи цілеспрямованого педагогічного
впливу з метою підвищення професійної підготовленості майбутніх учителів до виховної роботи визначалися нами як найбільш ефективні шляхи й способи взаємозалежної діяльності педагога й студентів
[4, 5].
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Вибір методів підготовки майбутніх учителів здійснювався виходячи зі змісту виховної діяльності, з вікових й індивідуальних особливостей студентів, рівня їхньої готовності до виховної роботи,
а також педагогічної майстерності педагогів. У цьому складному комплексі діяльності вихователя й
вихованця кожен метод виступав як інструмент, за
допомогою якого ми, впливаючи на свідомість, почуття й поведінки студентів, забезпечували чітке
керівництво їхньою різноманітною діяльністю, спонукаючи до самовиховання, стимулюючи розвиток
особистості [2, 5].
При достатній розмаїтості запропонованих
методів виховання ми в основному акцентували свою
увагу на наступних групах методів: по формуванню
світогляду особистості (розповідь, бесіда, лекція,
диспут, показ наочних приладдів, кіно- і відеофільмів
й ін.); по організації пізнавальної й практичної діяльності студентів (доручення, завдання, вправи, проектування ситуацій, що виховують, і ін.); по стимулюванню діяльності й формуванню характеру студентів
(змагання, заохочення, осудження й ін.).
Методи переконання служили меті виховання моральної свідомості й переконання. Переконання майбутніх учителів складалися під впливом всієї
системи виховання, свідомого життя й суспільної
практики. Практичний досвід виховуючих здобувався в діяльності, особливо організуючий і направляючий у виховних цілях.
Виховання в майбутніх педагогів моральної
свідомості насамперед здійснювалося через навчально-виховний процес. Студенти в процесі навчання
опановували науковими знаннями, що сприяло формуванню їхнього гуманістичного світогляду. Оснащення студентів різноманітною – моральною, есте-
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МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ГОТОВНОСТІ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Данилко М.Т.
Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація. У статті дається характеристика методів виховної роботи засобами фізичної культури. Особливо
актуальними є дослідження готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності як комплексного, інтегративного стану, що тісно поєднує теоретичну
і практичну підготовку фахівців.
Ключові слова: методи, професійна готовність, виховна робота, діяльність.
Аннотация. Данилко Н.Т. Методы достижения профессиональной готовности к воспитательной работе средствами физической культуры. В статье дается характеристика методов воспитательной работы средствами
физической культуры. Особенно актуальными являются исследования готовности учителей физической культуры к профессиональной деятельности как комплексного, інтегративного состояния, что тесно соединяет
теоретическую и практическую подготовку специалистов.
Ключевые слова: методы, профессиональная готовность, воспитательная работа, деятельность.
Annotation. Danylko M.T. Methods of achievement of
professional readiness to educate work by facilities of
physical culture. In the article the description of methods
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тичною, фізкультурно-спортивною інформацією
було спрямовано на формування в майбутніх педагогів патріотичних, інтернаціональних і гуманістичних ідей і поглядів, усвідомлення норм загальнолюдської моральності. Цю же ціль переслідували
лекції, доповіді, диспути, колективні й індивідуальні
бесіди, читання й обговорення науково-популярної
й художньої літератури, проведення різних зборів,
вечорів, зустрічей зі знатними людьми, новаторами
й передовиками виробництва й т.ін.
Результати дослідження
Виховання професійної готовності майбутніх
учителів до своєї педагогічної діяльності проходить
складний і тривалий шлях, починаючи із засвоєння
ними найпростіших понять і кінчаючи виробленням
цілісної системи поглядів. Отже, і методи переконання, використані нами, були різними як по змісту, так і
за структурою. Якщо на перших етапах використання методів переконання обмежувалося поясненням
найпростіших явищ у виховному процесі – як у тім
або іншому випадку педагоги повинні поводитися, –
то в наступні періоди методи переконання містили в
собі повідомлення й засвоєння філософських, моральних, педагогічних, соціальних й інших ідей і поглядів,
критичну їхню оцінку.
Методи керівництва життєдіяльністю й поведінкою студентів повинні застосовуватися тоді,
коли майбутні вчителі включаються в практичні
справи, вони починають усвідомлювати себе повноправними членами педагогічного колективу,
учасниками формування нової людини. Педагогічний колектив педагогічного ВНЗ не тільки створює
умови для росту потреб студентів у розширенні й
збагаченні життєвого досвіду, але й раціонально
організує життя й діяльність їх так, щоб вони придбали корисний досвід виховної діяльності. Однак
дуже важливо, щоб студенти з розумінням ставилися до власної поведінки й наполегливо опановували
необхідними знаннями, умінням і навичками виховної роботи. Необхідно, щоб вони випробовували
внутрішнє задоволення досягнутими результатами.
Такі якості, як ввічливість, організованість,
дисциплінованість, і багато інших здобуваються як
у процесі засвоєння навчального завдання, так й у
процесі практичної діяльності. Більша заслуга при
оволодінні вміннями й навичками поведінки належить режиму у ВНЗ й у побуті, спеціальному навчанні, дотриманні сформованих позитивних традицій у житті й діяльності студентів, суспільному
контролю за діяльністю студентів, єдиним педагогічним вимогам з боку педагогів.
Методи організації різноманітної діяльності
студентів і керівництво нею відбувалося у процесі
навчання студентів не тільки здобувати знання, але
й учитися жити й працювати в колективі, підкоряти
свої бажання й інтереси волі й інтересам колективу,
допомагати своїм товаришам. У процесі підготовки
до виховної діяльності й участі в ній у майбутніх
учителів виробляються навички організованості,
дисциплінованості, уміння переборювати труднощі,

прагнення до розширення й збагачення знань. Опановуючи знаннями, вони одночасно здобувають необхідні навички застосування знань до рішення практичних завдань.
Одним з основних видів діяльності студентів є суспільна робота, яка організовується у ВНЗ,
суспільними й студентськими організаціями. Суспільна виховна діяльність майбутніх учителів сприяла ефективному розвитку й удосконалюванню
найбільш важливих педагогічних умінь. Відзначимо, що дуже важливо, щоб доручення мали суспільно корисну спрямованість, а виконання їх жадало
від студентів прояву кмітливості, творчості, ініціативи й сприяло їхньому моральному росту, розумовому, фізичному й естетичному розвитку.
При організації й проведенні різних видів
суспільної роботи варто виходити з наступних вимог: праця повинна бути соціально значущою, відповідати віковим й індивідуальним особливостям студентів, носити характер, що виховує, і протікати в
органічній єдності з усім навчально-виховним процесом.
Вимога, вправа, приклад як методи формування професійної готовності майбутніх учителів були
найбільше широко використані нами у виховній діяльності зі студентами. Різноманітні форми прямих й
непрямих (рада, прохання й ін.) вимог стали важливими засобами, за допомогою яких ми стимулювали
навчальну, трудову й виховну діяльність студентів.
Вправи були використані нами для планомірно організованого виконання майбутніми вчителями різних виховних дій, практичних заходів з метою формування професійної готовності й розвитку
особистості. Вони були спрямовані в основному на
придбання й удосконалювання необхідних навичок,
умінь і звичок практичної роботи зі школярами.
Великим впливом на свідомість і відношення майбутніх учителів мав приклад оточуючих педагогів. Виховний вплив цих прикладів використовувався нами як засіб наочності. Приклади з живого
життя робили виховний процес більше наочним і
переконливим. Підвищенню ролі приклада в процесі
професійної підготовки студентів сприяло єдність
слова й справи, повага до майбутніх колег, єдність
вимог і виховних впливів на студентів з боку педагогів, що сприяло підвищенню ефективності виховного процесу.
Велике значення мають інформаційні методи, що надходили завдяки впливу засобів масової
інформації на вихованців повідомленнями комплексу певних ідей, роз’яснення їхнього суспільного
змісту, моральної цінності. Цим самим вирішувалися завдання широкого ознайомлення студентів з роллю фізичної культури в становленні особистості,
організації первісного етапу засвоєння ними певного кола знань. До джерел такої інформації крім живого слова педагога (у різноманітних формах оповідання, бесіди, лекції) ставилися різні засоби
інформації – кіно, преса, радіо, телебачення.
Методи самовиховання й самостимулюван52

ня, використовувані нами в процесі підготовки майбутніх педагогів, мали суспільну й особистісну значимість, тому що в процесі самовиховання відбувається духовний, фізичний, професійний розвиток
особистості, що підвищує результативність майбутньої педагогічної діяльності.
Самовиховання майбутніх учителів засобами фізичної культури виступав як результат загального професійно-педагогічного вдосконалювання
особистості. Функції фізичного виховання в самовихованні полягали в оволодінні студентами методами самовиховання при забезпеченні взаємозв’язку фізичного виховання з іншими напрямками
виховання (моральним, трудовим, розумовим, естетичним й ін.), у коректуванні й підвищенні ефективності фізичного самовиховання, інтенсивному всебічному гармонійному розвитку особистості.
Важливими ланками в організації самовиховання майбутніх учителів відзначився високий
рівень навчального процесу з фізичного виховання
й інших оздоровчо-спортивних і виховних заходів,
а також згуртований студентський колектив, ініціатива громадських організацій ВНЗ в пропаганді
фізичної культури й спорту.
Самовиховання студентів здійснювалося в
усіх напрямках виховання, воно стало ефективним
засобом педагогічної підготовки майбутніх учителів
на основі системи спеціальної психолого-педагогічної й практичної підготовки, що враховувала їхні
потреби й можливості. Самовиховання студентів, що
всебічно опирається на всі напрямки виховання,
сприяло підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, його результативності, активізації
самовиховання моральних, розумових, вольових,
естетичних якостей, підвищенню суспільної активності майбутніх учителів, сприянню переносу вмінь
і навичок на інші сторони вдосконалення.
Для стимулювання діяльності й відносини
майбутніх учителів до педагогічної роботи в процесі навчально-виховної діяльності ми використовували змагання й заохочення. Змагальний метод
дозволив мобілізувати всіх членів студентського колективу на активну творчу участь у суспільно-виховних заходах, сприяв організаційному зміцненню,
зімкненню колективу студентів, допоміг розвитку
почуття солідарності й взаємодопомоги в майбутніх
учителів. Найбільше ефективно він був використаний нами при вдосконалюванні рухових дій, з його
допомогою ми домоглися підвищення рівня рухової підготовленості майбутніх педагогів.
Організовуючи змагання, ми опиралися на
ініціативу й самодіяльність студентських колективів,
прагнули до того, щоб ідея змагання виникала в самих учнів, ураховували їхні побажання й пропозиції
щодо організації змагань, залучаючи їх до розробки
зобов’язань, умов, показників і правил змагань.
Заохочення сприяло розвитку й закріпленню позитивних рис у характері й відношенню майбутніх учителів до виховної роботи засобами фізичної культури. Уміле використання заохочення в

спільній діяльності зі студентами дозволило нам
стимулювати їхні позитивні вчинки й дії, розвивати
почуття людської гідності й піднімати настрій у майбутніх педагогів.
Значно залучалися методи самоврядування
й самообслуговування. Самоврядування – один з
важливих методів організації виховного колективу,
тому що забезпечує створення його працездатних
органів, розвиток суспільної активності членів студентського колективу й формування педагогічно
доцільних відносин взаїмопідпорядкуванню між
вихованцями.
Наше зусилля було спрямовано на правильну побудову системи органів колективу ВНЗ, зміст
й організацію педагогічного керівництва, активізацію студентського самоврядування, удосконалювання системи забезпечення функціонування самоврядування в професійній підготовці студента до
майбутньої професії.
Самообслуговування в процесі підготовки
майбутнього педагога є одним з важливих засобів
організації студентського колективу. Колективне самообслуговування – це участь студентів у виховній
діяльності по створенню найбільш сприятливих
умов для життя й діяльності свого колективу, що
поступово переростає в турботу про інші колективи. Організація самообслуговування в процесі навчання, виховної діяльності студентів сприяла формуванню в них трудових навичок, створила
сприятливі умови для розвитку й удосконалювання
самодіяльності, ініціативи, ощадливості.
Невід’ємна частина виховного процесу –
контроль, тому що без методів контролю не можна
обійтися ні студентам, ні педагогам. Треба чітко знати функції контролю в навчально-виховному процесі, причому здійснювати його потрібно коректно,
не травмуючи майбутніх учителів. Залежно від
функцій ми визначили для себе три види контролю:
попередній, поточний та підсумковий.
Попередній контроль дозволив установити
вихідний рівень знань студентів перед початком вивчення структур виховної діяльності, що дозволило
нам побудувати виховну діяльність із урахуванням
особливостей студентів, багато хто з яких мав потребу в корекції їхньої роботи. Цей вид контролю
окреслив додаткові обов’язки по розробці індивідуальних програм і спеціальний час для їхньої реалізації й здійснення виховного процесу в різному часі,
з огляду на той факт, що знання й уміння студентів
різні.
Поточний контроль дозволив нам встановити зворотний зв’язок, тобто одержати інформацію
про те, як іде процес засвоєння. Зворотний зв’язок
дозволив одержати інформацію про ефективність
виховних впливів, а також здійснити контроль за
ходом процесу, стежити за діями майбутніх педагогів, тобто ми домоглися чіткого контролю змісту
формуючих дій. У результаті вчасно допомагали
майбутнім учителям переходити від одного етапу
засвоєння до іншого.
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Призначення підсумкового контролю ми
бачили у встановленні рівня підготовленості за досліджуваним курсом. У той же час ми чітко уявляли
собі й те, що співвіднесення змісту контрольних завдань із цілями навчання – головна вимога до організації підсумкового контролю. При організації
підсумкового контролю ми строго дотримували виконання вимог валідності й надійності.
Валідность контролю виражалася насамперед у відповідності пропонованих завдань тому, що
намічено було перевірити, тобто контролю підлягали предметні знання й ті види пізнавальної діяльності, у яких ці знання й уміння функціонують. Таким чином, валідность стосувалася як предметних
знань, так і прийомів пізнавальної діяльності. Тому
підсумковий контроль повинен був задовольняти
вимогам двох видів валідності: змістовному й функціональному.
Під надійністю контролю розумілася
стійкість результатів, одержуваних при повторній
перевірці. Оцінка результатів підсумкового контролю здійснювалася з дотриманням наступних умов:
валідності контролю; обліку знань й умінь, передбачених метою виховання й контролю; при тих самих цілях виховання й результатах, при рівній
кількості правильних рішень рівнозначних завдань
виставлялася та сама кількість балів; сумарна оцінка повинна була складатися на основі загальноприйнятих норм обліку значимості оцінок всіх контрольованих характеристик засвоєння.
Говорячи про значимості контролю в становленні професійної готовності студентів до майбутньої виховної діяльності, необхідно відзначити,
що методи контролю при правильному використанні
відіграють істотну роль у підвищенні ефективності
спільної педагогічної діяльності вчителя й учня в
умовах ВНЗ.
Висновки
Розглянуті методи підготовки майбутніх
учителів до виховної роботи застосовувалися не ізольовано, а в тісному зв’язку й взаємозалежності.
Поза залученням студентів до практичної діяльності,
без відповідного роз’яснення й осмислювання теоретичних й практичних занять ми не змогли б забезпечити очікуваних результатів. Те ж саме треба сказати про взаємозв’язок процесу підготовки в
навчальний й позанавчальний час. Професійна
підготовка майбутніх учителів, здійснювана в навчанні, закріплюється й розширюється у позанавчальній роботі й у діяльності суспільних і студентських організацій, що, у свою чергу, сприяє
підвищенню якості навчання, її виховної ролі.
У сучасних умовах простежується тенденція комплексних наукових досліджень підготовки
вчителя фізичної культури. Особливо актуальними
є дослідження готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності як комплексного, інтегративного стану, що тісно поєднує теоретичну і практичну підготовку фахівців.
На жаль, потрібно констатувати, що сучас-

на шкільна й педагогіка ВНЗ орієнтована лише на
процес фізичного виховання, але аж ніяк не на формування фізичної культури, а тому не здатна вирішити питання використання засобів і методів фізичної культури з метою формування гармонійно
розвинутої особистості. Ґрунтовний недолік, на наш
погляд, полягає насамперед у неточності вибору засобів. Спроби використати фізичну культуру лише
як засіб оздоровлення, без вироблення установки на
самовдосконалення, без обліку можливостей нею
педагогічних впливів, тобто без постановки проблеми в загальнокультурному плані, лише переносять
проблему в часі, змушуючи вирішувати її на кожному наступному етапі практично заново, орієнтуючись головним чином на регламентовані державою
норми, засоби й методи.
Такий шлях дає лише передумови для деякої модернізації самого процесу формування фізично розвиненої людини, але аж ніяк не фізично культурної. Існуюча система фізичного виховання в
рамках середньої й вищої школи націлена на рішення тимчасових завдань. Причому формується вона
лише як досягнення певного рівня фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Навіть у найкращому разі, коли фізична культура й спорт розглядаються як засіб підвищення змістовності дозвільної
діяльності в таких бачаться в основному заняття,
здатні відволікти дитину або підлітка – від вулиці.
Таким чином, робиться акцент не на перетворенні найближчого оточення підлітка і його установок з метою випрацьовування в нього самодіяльних витоків, а на вихованні слухняного виконавця,
орієнтованого на дотримання деяких вимог суспільства. Зрозуміло, що в таких умовах фізична культура особистості не може бути сформована. У цьому
зв’язку необхідно перемінити цільові настанови
сфери фізичної культури з концепції оздоровлення
населення й фізичного його виховання на формування фізичної культури особистості в рамках загальної культури.
В аспекті рішення нашої проблеми це означає розробити шляхи, засоби й методи формування
знань, умінь і навичок, а також здійснення педагогічних впливів на підлітка засобами фізичної культури.
У цьому полягає наша подальша робота і відповідні
результати її ми опублікуємо в наступних публікаціях із ґрунтовними науковими дослідженнями.
1.

2.

3.

4.

5.

54

Література
Аяшев О.А. Формирование профессионально-педагогических умений учителя-воспитателя средствами физической
культуры /Учебное пособие по спецкурсу „Методика воспитательной работы”. – М.: ГЦОЛИФК, 1990. – 81 с.
Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В.
Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. –
2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.
Данилко М.Т. Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх
учителів фізичної культури до професійної діяльності //
Сб. науч. тр. под ред. Ермакова С.С. – Харьков: XXПИ,
2000. – №2. – С. 46-50.
Данилко М.Т. Зміст і структура основних видів діяльності
вчителя фізичного виховання // Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. – Харків: XXПІ, 2001. – №28. – С.24-32.
Данилко М.Т. Формування готовності до професійної

6.

шляхи підготовки та забезпечити успішність техніко-тактичних дій під час офіційних міжнародних
змагань.
Проблема вивчення параметрів ефективності змагальної діяльності та визначення їх орієнтовно-оптимальних показників започаткована в роботах Л.А. Латишкевича, М.І. Хомутова [1, С. 74-87],
В.П. Зотова, А.І. Кондратьєва [2, С. 10-13]. Методологічна спрямованість цих досліджень ґрунтується
на показниках змагальної діяльності, визначенні
орієнтовно-оптимальних параметрів і, в подальшому, дозволяє впритул наблизитися до вирішення проблеми моделювання навчально-тренувального процесу гандболістів вищої кваліфікації. Аналіз
компонентів змагальної діяльності воротарів у гандболі започатковано у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук В.О. Цапенка [3]. Загальні основи планування та контролю
змагальної діяльності спортсменів у спортивних
іграх детально проаналізовано й узагальнено в дисертації Л.Р. Айрапетьянц [4]. Сучасний стан основних компонентів змагальної діяльності у гандболі,
особливості та структура змагальної діяльності кваліфікованих гандболістів на сучасному етапі розвитку гандболу викладено в навчальному посібнику
“Змагання та змагальна діяльність у гандболі” авторською групою кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету.
Проблема вивчення ефективності змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації під турніру XXVIII Олімпійський ігор (жінки) ще не була
предметом розгляду, вивчення, аналізу та узагальнення з метою подальшої оптимізації навчальнотренувального процесу. Це дозволить виявити
“слабкі” та “сильні” сторони підготовки вітчизняних воротарів і, в подальшому, поліпшити результати змагальної діяльності.
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету за напрямом “Оптимізація
навчально-тренувальної і змагальної діяльності у
спортивних іграх” (затверджено на засіданні кафедри спортивних ігор, протокол №7 від 05.02.2004 г.;
вченою радою факультету фізичного виховання, протокол № 11 від 23.02.2004 р., науково-технічною
радою Запорізького державного університету, протокол № 7 від 19.02.2004 р.).
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення параметрів ефективності
змагальної діяльності та її основних особливостей
у воротарів вищої кваліфікації в гандболі.
Методи дослідження:
- методи одержання ретроспективної інформації: аналіз і узагальнення наукової і науково-методичної літератури, аналіз щоденників тренерів
збірної команди України, матеріалів комплексних
наукових груп, перегляд і аналіз відеокасет, узагальнення передового педагогічного досвіду;

діяльності майбутніх учителів фізичної культури: – Луцьк:
„Волинська обласна друкарня”, 2003. – 234 с.
Diamond C.T. Patric. Teacher Education as Transformation. –
L.: Open University Press, 1991. – 139 p.
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Вступ.
Ефективність змагальної діяльності воротаря у гандболі, за оцінками фахівців-практиків, на
50% детермінує успішність змагальної діяльності
команди в цілому. Виходячи з цього констатуємо, що
ефективність змагальної діяльності воротаря є одним з провідних чинників навчально-тренувальної
діяльності висококваліфікованих гандболістів.
Сучасний гандбол – швидка атлетична гра,
яка характеризується швидкою зміною ігрових ситуацій, значною варіативністю рухових умінь та навичок при досягненні позитивного результату. Клас
більшості провідних збірних команд світу приблизно рівний, тому кожен компонент змагальної діяльності потребує додаткової уваги як під час навчально-тренувальної, так і змагальної діяльності. Рівень
жіночого вітчизняного гандболу відповідає найвищим світовим стандартам. В останні роки жіноча
гандбольна збірна Україна неодноразово доводила
це на офіційних змаганнях найвищого рівня – Олімпійських іграх, чемпіонатах світу. Саме тому, вивчення особливостей та ефективності змагальної
діяльності воротарів збірної України, порівняльний
аналіз параметрів змагальної діяльності воротарів
збірної України з показниками кращих гандбольних
команд світу і Європи дозволить знайти оптимальні
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- методи збору поточної інформації: педагогічні спостереження, аналіз та оцінка техніко-тактичної діяльності воротарів вищої кваліфікації в гандболі, опитування провідних тренерів та фахівців.
На початковому етапі вивчена, проаналізована й узагальнена наукова і науково-методична література і передовий досвід спортивної практики з
проблематики дослідження, проаналізовано щоденники тренерів збірної команди України – Ратнера
Л.А., Кубраченка А.Г. відеоматеріали турніру з гандболу (жінки) XXVIII Олімпійських ігор, матеріали
комплексних наукових груп.
На основному етапі дослідження проаналізовано та визначено оптимальні параметри ефективності змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації на прикладі жіночих команд – переможців і
призерів XXVIII Олімпійських ігор з гандболу.
На заключному етапі результати дослідження оброблено, узагальнено й класифіковано в аспекті
оптимізації навчально-тренувального процесу воротарів вищої кваліфікації в гандболі та підвищення
ефективності їх змагальної діяльності.
Об‘єкт дослідження – змагальна діяльність
воротарів вищої кваліфікації в гандболі.
Предмет дослідження – параметри ефективності змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації в гандболі.
Результати дослідження.
Про ефективність навчально-тренувальної
роботи судять за результатами змагальної діяльності,
для характеристики якої запропоновані різні показники. Однак об‘єктивна оцінка майстерності спортсменів можлива за умови, що відома структура змагальної вправи й інформативні параметри, за
показниками яких здійснюється контроль індивідуальних, групових і командних техніко-тактичних дій.
Такий підхід дозволяє виявити сильні і
слабкі сторони гри, як гандболісток, так і команди в
цілому, намітити подальші шляхи удосконалювання майстерності.
Затримування м‘яч, кинутого у ворота гравцями команди суперника, основний зміст змагальної діяльності воротаря. Від ефективності його
діяльності значною мірою залежить і досягнення
командою спортивного результату.
Конкуренція на міжнародній арені зростає

й вимагає знань кількісних показників, які характеризують ефективність змагальну діяльність воротарів провідних команд світу при затримуванні
м‘ячів, що кинуті по воротам з різних зон площадки. Аналіз ефективності затримування м’ячів у провідних команд світу та їх порівняння з показниками
збірної команди України дозволить з однієї сторони
знати модельні показники гри воротарів провідних
команд, а з іншої сторони намітити шляхи удосконалювання цих показників у тренувальному процесі
при підготовці до змагань найвищого рівня.
Узагальнивши й проаналізувавши показники змагальної діяльності воротарів-жінок на турнірі
ХХVІІІ Олімпійських ігор за найбільш значущими
показниками ігрової діяльності, ми одержали показники ефективності, які є модельними, дозволить
оперативно коригувати навчально-тренувальний
процес на високому рівні, пред‘являючи вимоги до
показників ефективності змагальної діяльності.
Важливим кількісним показником, що характеризує ігрову діяльність воротарів, є сумарний
показник ефективності за весь турнір.
У таблиці 1 приведені показники кількості
кидків, що потрапили в створ воріт і затриманих
воротарями у команд чемпіона і призерів турніру
ХХVІІІ Олімпійських ігор.
Отримані дані свідчать, що найбільша
кількість кидків зроблено по воротах збірної Данії
– 321, затримано воротарями – 127 кидків, ефективність – 39,6 %.
По воротах збірної команди Кореї зроблено 292 кидки, затримано воротарями – 103 кидки,
ефективність – 35,3 %; збірної України – 261 кидок,
затримано воротарями – 99, ефективність – 37,9 %;
збірної Франції – 278 кидків, затримано воротарями – 96, ефективність – 34,5 %.
Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що ефективність гри воротарів збірних команд чемпіона і
призерів жіночого турніру з гандболу ХХVІІІ Олімпійських ігор становить 34 – 39%%. Показник ефективності гри воротарів збірної команди України незначно уступає лише показнику ефективності гри
воротарів збірної команди Данії – 37,9% і 39,6%
відповідно. Аналіз показників загальної кількості
кидків свідчить, що загальне навантаження на воротарів збірної України було найменшим – 261 ки-

Таблиця 1
Показники змагальної діяльності воротарів у чемпіона і команд-призерів жіночого турніру з гандболу
ХХVІІІ Олімпійських ігор (загальна кількість кидків по воротах, кількість м‘ячів затриманих воротарями,
відсоток ефективності гри воротарів)
К і л ь к іс т ь
М ‘я ч і
Загальна
%
Н азва ком анд
Зайняте
м іс ц е
іг о р
затрим ані
к іл ь к іс т ь
еф е кти в н ос ті
воротарям и
к и д к ів
Д ан ія
К орея
У к р а їн а
Ф р а н ц ія

1
2
3
4

Х Х V І І І О л ім п і й с ь к і іг р и
7
127
7
103
7
99
7
96

56

321
292
251
278

3 9 ,6
3 5 ,3
3 7 ,9
3 4 ,5

док. Цей факт можна трактувати як більш вдало
організовані загальнокомандні захисні дії збірної
України. Якщо ж змоделювати ситуацію, при якій
загальна кількість кидків по воротах збірної України становила б 300-310 кидків, то цілком ймовірно
що ефективність змагальної діяльності воротарів
нашої команди могла коливатися приблизно у межах 34 – 40%%.
Складовою частиною всіх кидків, затримуваних воротарями протягом гри, є кидки, зроблені
першою лінією нападу команди супротивника. До
них відносяться кидки з кутів площадки та із зон
центрального і напівсереднього гравців з 6-ти метрової лінії (таблиця 2). З центральної та напівсередньої зон голи забивати легше, ніж з кутів площадки.
Аналізуючи показники турніру ХХVІІІ Олімпійських ігор констатуємо, що воротарі збірної команди
України при затримуванні м‘ячів з центральної та
напівсередньої зон показали більш високий рівень
ефективності змагальної діяльності – 45,5%, у
збірної Данії (чемпіон) – 33,3%; збірної Кореї
(срібний призер) – 28,3%, у збірної команди Франції
– 27,1%.
При затримуванні м‘ячів з кутів площадки
у збірної України висока ефективність – 36,6%, у
той час, як у чемпіона – 32,4%, срібного призера –
37,0%, а у команди Франції – 29,8%. Це говорить
про високий рівень підготовленості воротарів
збірної команди України при затримуванні м‘ячів з
цих позицій і необхідності збереження цих показників надалі.
Потрібно відзначити, що воротарі збірної

команди України дійсно показували висококласну
гру при затримуванні м‘ячів саме з цих позицій, демонструючи свою технічну і тактичну майстерність.
В даний час вони є найсильнішими на цих позиціях,
а їх показники близькі до модельних.
Визначений відсоток голів забивається командами при швидкому переході від захисту до нападу. Після втрат м‘яча, перехоплень, пасивного ведення атаки, команда, що захищалася, швидко
переходить від захисту до нападу. Ці переходи можуть бути індивідуальними, груповими або командними. Нападаючі не завжди встигають повернутися
в захист. Атака воріт суперника при швидких переходах звичайно здійснюється із зони, що знаходиться на відстані від 6-ти до 9-ти метрів від воріт. У
більшості випадків ця атака здійснюється з 6-ти
метрів, тому що нападаючий намагається зробити
кидок з оптимальної близької відстані.
У таблиці 3 наведено показники кількості
кидків та їх ефективності, зроблених по воротах при
швидких переходах від захисту до нападу провідними командами світу й збірною командою України.
Істотною особливістю кидків при швидкому переході від захисту до нападу є те, що вони виконуються з ходу. Це значно ускладнює можливості
воротаря при відбиванні м‘яча.
За показниками цього компоненту змагальної діяльності воротарі збірної України мають найнижчий показник ефективності гри – 15,9%. У той
час як у воротарів збірних команд Данії, Кореї та
Франції – 23,4%, 24,6%, 23,2% відповідно.
Педагогічний аналіз змагальної діяльності

Таблиця 2
Показники змагальної діяльності воротарів у чемпіона і команд-призерів жіночого турніру з гандболу
ХХVІІІ Олімпійських ігор (кількість кидків по воротах з кутів площадки, з центральної та напівсередньої зон, кількість м‘ячів затриманих воротарями, відсоток ефективності гри воротарів)
Назва команд Зайняте Кількість Кількість кидків, затриманих м‘ячів, ефективність.
місце
ігор
з 6-ти м
%
з кутів
%
ХХVІІІ Олімпійські ігри
Д анія
Корея
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Франція

1
2
3
4

7
7
7
7

20/60
19/67
25/55
19/70

32,4
37,0
36,6
29,8
Таблиця 3
Показники змагальної діяльності воротарів у чемпіона і команд-призерів жіночого турніру з гандболу
ХХVІІІ Олімпійських ігор (кількість кидків по воротах при швидкому переході від захисту до нападу,
кількість м‘ячів затриманих воротарями, відсоток ефективності гри воротарів)
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воротарів провідних команд на турнірі ХХVІІІ Олімпійських ігор за показниками ефективності затримання м‘ячів після швидкого переходу від захисту
до нападу дозволяє констатувати що орієнтовно-оптимальними, близькими до модельних є 20-25%%.
Показники ігрової діяльності воротарів збірної України за цим компонентом значно відстають від параметрів змагальної діяльності воротарів провідних
команд світу. Це потребує додаткової корекції навчально-тренувального процесу воротарів збірної
України, пошуку нових шляхів підвищення ефективності змагальної діяльності, оптимізації існуючих
навчально-тренувальних програм, засобів і методів
спортивної підготовки.
Наступним компонентом змагальної діяльності воротарів вищої кваліфікації, який проаналізовано в нашому дослідженні є ефективність їх дій
при виконанні 7-метрових штрафних кидків. Крім
підвищення ефективності змагальної діяльності при
затриманні м‘ячів після виконання 7-метрових
штрафних кидків в разі позитивних дій воротаря цей
компонент має значний психологічний вплив на перебіг подій, які відбуваються на площадці. Часто
вдалі дії воротарів при затриманні м‘ячів після виконання 7-метрових штрафних кидків вирішальним
чином змінювали хід гандбольного двобою – складно добитися успіху при активній протидії суперника, при кидках з гри. Коли ж не вдається реалізувати
7-метровий штрафний кидок гандболістам навіть
вищої кваліфікації потрібен деякий час на відновлення психологічної готовності до продовження гри
в оптимальному стані.

У таблиці 4 наведено показники кількості
7-ми метрових штрафних кидків, призначених у ворота провідних команд світу та збірної команди України й показники ефективності гри воротарів.
На Олімпійських іграх показники ефективності гри воротарів за результатами затримання
м‘ячів після виконання 7-метрових штрафних кидків
провідних команд світової еліти наступні: збірна
команда Данії має самий високий показник – 38,7%.
збірна команда Франції – 27,3%. У збірних команд
України і Кореї цей показник дорівнює 3,6 та 3,7%%
відповідно. Це низький показник ефективності. Високі показники ефективності затримування м‘ячів з
7- метрових штрафних кидків у збірних команд Данії
та Франції говорить про високу техніко-тактичну
майстерність воротарів, гарну фізичну підготовленість і психологічну стійкість у вирішальні моменти єдиноборства. Ймовірно, що відсоток ефективності від 25 - до 35 %% є близьким до модельного, а
може навіть й перевищує його. Воротарям збірних
команд Кореї й України потрібно суттєво поліпшувати даний компонент змагальної діяльності.
Найбільша кількість атак на ворота протягом гри здійснюється із зони 8 – 9 метрів при позиційному нападі після розиграшу комбінацій або розігрування 9-ти метрових вільних кидків. Виконують
ці кидки високорослі, сильні атлети, що володіють
високим рівнем стрибучості, різноманітною технікою виконання кидків. Швидкість польоту м‘яча під
час цих кидків сягає 80-100 кілометрів за годину.
У таблиці 5 наведено показники кількості
кидків із зони 8-9-ти метрів у провідних команд світу

Таблиця 4
Показники змагальної діяльності воротарів у чемпіона і команд-призерів жіночого турніру з гандболу
ХХVІІІ Олімпійських ігор (кількість кидків по воротах при виконанні 7-метрових штрафних кидків,
кількість м‘ячів затриманих воротарями, відсоток ефективності гри воротарів)
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Таблиця 5
Показники змагальної діяльності воротарів у чемпіона і команд-призерів жіночого турніру з гандболу
ХХVІІІ Олімпійських ігор (кількість кидків по воротах виконаних із зони 8-9-метрів, кількість м‘ячів
затриманих воротарями, відсоток ефективності гри воротарів)
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й ефективність гри воротарів.
Педагогічний аналіз показників змагальної
діяльності воротарів на турнірі XVIII Олімпійських
ігор дозволяє констатувати, що найвища ефективність гри воротарів при затримуванні м‘ячів,
виконаних із зони з 8-9-ти метрів складає в збірної
команди Франції – 56,9%, у збірної команди Данії –
55,5%, Кореї – 54,9%, України – 54,8%.
Ефективність гри воротарів збірної команди України при затримуванні загальної кількості
м‘ячів, з 6-ти метрів, з кутів, з 8-9-ти метрів відповідають світовим вимогам. Показники ефективності
затримування м‘ячів при переходах від захисту до
нападу і при затримуванні 7-ми метрових штрафних кидків знаходяться на низькому рівні.
Спираючись на показники ефективності гри
воротарів і, маючи дані за складовими, які характеризують ефективність, тренери і спортсмени повинні
приділити увагу всім видам підготовки, що сприяли
б зростанню показників ефективності для досягнення подальших успіхів.
Отримані дані ефективності змагальної
діяльності воротарів високої кваліфікації є орієнтирами в процесі удосконалювання і досягнення високих результатів, а тренерам у створенні ефективних програм тренувального процесу та систем
контролю перед майбутніми змаганнями.
Висновки.
1. Аналіз науково-методичної літератури,
узагальнення даних наукових бригад, щоденників
тренерів збірної команди України, протоколів
ХХVІІІ Олімпійських ігор, відеокасет із записами
ігор, а також результати власних досліджень дозволили констатувати, що на остаточний результат гри
в гандбол дуже велике значення мають особливості
й ефективність змагальної діяльності воротарів.
2. У результаті власних досліджень визначені особливості структури змагальної діяльності
воротарів високої кваліфікації: затримування м’ячів
з позиції першої лінії нападу (кидки із шестиметровій лінії і з кутів); затримування м’ячів при переходах від захисту до нападу командою суперника
(індивідуальний і колективний перехід); затримування 7-ми метрових штрафних кидків; затримування
м’ячів із другої лінії нападу (кидки з центральної та
напівсередньої зон з відстані 8-9 метрів);
3. За результатами власних досліджень визначено ефективність змагальної діяльності воротарів-гандболісток провідних команд світу і збірної
команди України на ХХVІІІ Олімпійських іграх. Так
ефективність гри воротарів-гандболісток за час турніру (7 ігор) склала в команди чемпіона – 39,6%,
срібного призера – 35,3%, бронзового призера - України – 37,9%, збірної Франції – 34,5%.
4. Результати власних досліджень дозволяють здійснювати контроль за процесом підготовки
воротарів високого класу, прогнозувати рівень їх
спортивної майстерності; оптимально обирати воротарів для змагань високого рангу, управляти тренувальним процесом з постійною корекцією про-

грам підготовки.
Перспективи подальших розвідок ґрунтуються на засадах визначення ефективності та структури змагальної діяльності воротарів з урахуванням
чинників статевого диморфізму та антропометричних даних спортсменів.
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2.
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4.

5.
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СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ З
ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 7-17 РОКІВ:
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
Єдинак Г.А.
Кам’янець-Подільський державний університет
Анотація. В одних і тих самих дітей з церебральним
паралічем у період від 7 до 17 років вивчались зміни в
структурі інтелекту. Проведений після експерименту
аналіз результатів дозволив встановити загальні закономірності та особливості цього процесу в дітей з різними формами церебрального паралічу, а також порівняти їх з даними фізично здоровими однолітків.
Ключові слова: структура інтелекту, вікові зміни, учні з
церебральним паралічем, фізично здорові діти.
Аннотация. Единак Г.А. Структура интеллекта детей с
церебральным параличом 7-17 лет: закономерности и
особенности формирования. У одних и тех же детей с
церебральным параличом в период от 7 до 17 лет изучались изменения в структуре интеллекта. Проведенный после эксперимента анализ результатов позволил
установить общие закономерности и особенности этого процесса у детей с разными формами церебрального
паралича, а также сравнить их с данными физически
здоровых сверстников.
Ключевые слова: структура интеллекта, возрастные изменения, учащиеся с церебральным параличом, физически здоровые дети.
Annotation. Yedinak G. The structure of intellect of children
with cerebral palsy aged 7-17: regularities and peculiarities
of mounding. The changes in the structure of intellect of
children aged 7-1 7 with cerebra l palsy have been
investigated. The analysis of the results carried out after
the experiment gave the possibility to establish common
tendencies and peculiarities of this process of children with
various forms of cerebral palsy as compared with physically
fit children.
Key words: the structure of intellect, age changes, children
with cerebral palsy, physically fit schoolchildren.

59

Вступ
Вивчення та врахування вікових змін загального інтелекту дітей з церебральним паралічем на
етапі шкільного віку дозволяє в процесі їх фізичного виховання більш ефективно формувати знання,
уміння й навички з основ індивідуального здоров’я
і фізичної культури.
Отримані у попередніх дослідженнях [4]
дані вікових (незалежно від форми захворювання)
закономірностей динаміки і групових (з урахуванням форми захворювання) особливостей розвитку
загального інтелекту дітей з церебральним паралічем у період 7-17 років частково сприяли вирішенню зазначеної проблеми. Разом з тим, при системному підході до дослідження розумового розвитку,
важливим є детальне вивчення структуроутворення інтелектуальних функцій в різні періоди шкільного віку, – за Л.С.Виготським [3] основу розумового
розвитку індивіда складає перетворення міжфункціональних структур.
Аналіз літературних джерел виявив, що
інтелект розглядається як багаторівнева організація
пізнавальних функцій, пов’язана з психофізіологічними процесами, станами і властивостями особистості [1]. Дані структурних і рівневих характеристик інтелекту дітей свідчать про певні розбіжності
між результатами різних дослідників: окремі автори [2] зазначають, що загальний інтелект дитини з
віком диференціюється; інші [10, 13] – загальний
інтелект збільшується таким чином, що до 10-13
років вербальні навички стають все більш специфічними або з віком (особливо до 8-11 років) дещо
зменшується, невербальні – стають інтегрованими,
а маніпуляторні – збільшуються. Щодо структури
загального інтелекту, то отримані за допомогою факторного і кореляційного аналізу дані дозволили виокремити три основних фактора, які відповідали
вербальному розумінню, перцептивній організації,
пам’яті й увазі [13, 15].
На думку деяких дослідників [7], одне з важливих місць у вивченні структуроутворення психічних функцій належить не тільки аналізу кількості
кореляційних зв’язків, але й їх топологічному аналізу. Згідно даних Є.Ф.Рибалко [11] виокремлюється
чотири типи топологічних зв’язків: лінійний, променевий, кільцевий, сітьовий. При цьому, інтеграція окремих компонентів в єдину функціональну
систему найбільше проявляється в сітьовій, найменше – лінійній організації функцій, а кільцевий і сітьовий типи вказують на прямий або опосередкований
зв’язок усіх компонентів таким чином, що зміна
одного елемента може стати причиною множинних
впливів і взаємодій с боку інших.
Вивченню структурно-рівневих характеристик інтелекту дітей з церебральним паралічем із
зазначених методологічних позицій присвячено окремі дослідження [6, 12], на етапі шкільного віку –
їх ще менше [7]. При цьому, автор: вивчала тільки
представників із спастичною диплегію та геміпаретичною формами захворювання, хоча таких груп за

використаною в дослідженні класифікацією К.А.Семенової – п’ять; використовувала «вертикальний
зріз» даних, тобто одночасно тестувались діти різних
вікових груп. Отже, недостатнє вивчення проблеми,
пов’язаної із закономірностями та особливостями
формування структури інтелекту в дітей з різними
формами церебрального паралічу з 17 до 17 років і
обумовило наше дослідження.
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 реабілітація 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 програми
«Здоров’я нації» на 2002-2011рр.
Формулювання цілей роботи
Мета роботи – дослідити структурнорівневу організацію інтелекту дітей з різними формами церебрального паралічу впродовж 7-17 років.
Методи й організація дослідження. Використовувалось декілька груп методів: на теоретичному рівні – аналіз і синтез, систематизація та узагальнення літературних джерел; на емпіричному
рівні – лонгітюдний констатуючий експеримент з
використанням дитячого варіанту (WISC) методики
Векслера [5]. При цьому, досліджувались одні й ті
самі учні спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладів упродовж 7-17 років. Враховувалась форма церебрального паралічу, для чого використовували класифікацію К.А.Семенової [9]. Таким чином
було утворено п’ять вибірок, у кожній – 20 хлопців і
20 дівчат з однаковою формою церебрального паралічу. Територіальні утворення, на яких проводилось
дослідження, за особливостями геохімічних (Закон
230/96 – ВР від 06.06.1996р.) та кліматичних чинників між собою не відрізнялись.
Вибір саме дитячого варіанту методики Векслера (WISC) для тестування інтелекту учнів з церебральним паралічем обумовлювався даними спеціальної літератури [5, 7, 15], згідно яких вона має
низку переваг над іншими, але особливо в дослідженнях дітей з психічним дизонтогенезом. На
підставі літературних даних [13, 15] структуру інтелекту було представлено у вигляді діагностичних
блоків, кожен з яких включав певні психічні функції,
що проявлялись в процесі виконання того або іншого субтесту методики Векслера: вербальний блок –
субтест «Обізнаність», «Розуміння», «Словниковий
запас», «Подібність і аналогія»; перцептивний блок
– «Кубики Косса», «Складання об’єктів»; блок пам’яті й уваги – «Арифметичний тест», «Кодування»,
«Запам’ятовування цифр».
Результати дослідження
Аналіз інтелекту дітей з різними формами
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церебрального паралічу (надалі, учні з ОФ – прим.
наша) та фізично здорових однолітків виходячи з
його структурно-рівневої організації на етапі молодшого, середнього і старшого шкільного віку подано
на рисунку 1. Отримані дані свідчать, що незалежно від форми захворювання та віку впродовж 7-17
років діти з ОФ характеризуються значно нижчим
рівнем розвитку вербального розуміння, перцептивної організації й енергетичних характеристик інтелекту порівняно з фізично здоровими учнями. І хоча
в період 15-17 років вербальні функції підлітків з
атонічно-астатичною та гіперкінетичною формами
захворювання майже досягають величин фізично
здорових однолітків, проте невербальні – знаходяться на значно нижчому рівні розвитку.
У фізично здорових школярів з віком відбувається «вирівнювання» певних диспропорцій в
структурі інтелекту, – перевага в 7-10 років перцептивної організації, в 11-14 років – вербального розуміння над іншими психічними функціями нівелюється таким чином, що в 15-17 років їх рівень
розвитку оцінюється так: функції вербального блоку – в середньому 11,5 балів; перцептивного блоку
– 12,0; пам’яті й уваги – 11,8 балів за шкалою Векслера (рис.1). У дітей з ОФ зміни структури інтелекту мають зовсім інший характер, – незалежно від
форми захворювання найвищий рівень розвитку в
7-17 років встановлено у вербальних функціях, найнижчий – в перцептивній організації інтелекту,
проміжні величини – в енергетичних характеристиках інтелекту (пам’ять і увага).
Найбільші темпи розвитку психічних
функцій дітей з ОФ встановлено на етапі середнього, у фізично здорових – молодшого шкільного віку.
Вікові зміни психічних функцій також
відрізняються: в учнів з ОФ вербальні функції, пам’ять і увага з віком покращуються, у фізично здорових – дещо знижується; перцептивна організація інтелекту дітей із спастичною диплегією,
атонічно-астатичною і гіперкінетичною формами
захворювання суттєво зростає між 11 і 14 роками, з
геміпаретичною формою та подвійною геміплегією
– між 15 і 17 роками, у фізично здорових учнів – на
етапі молодшого і старшого віку із суттєвим зниженням результатів в 11-14 років (рис.1).
Водночас, в усіх нозологічних групах виокремлюється період між 14 і 15 роками упродовж
якого відбуваються негативні зміни психічних
функцій, що вивчались. Разом з тим, їх зниження
виявляє певні групові особливості: в підлітків із спастичною диплегією такими особливостями відзначається вербальне розуміння та частково пам’ять і
увага; в підлітків з атонічно-астатичною формою
захворювання – всі функції, за винятком пам’яті й
уваги в субтесті «Запам’ятовування цифр»; геміпаретичною формою – пам’ять і увага, значно менше
– вербальне розуміння та перцептивна організація
інтелекту (погіршення в половині субтестів); гіперкінетична форма – пам’ять і увага, перцептивна
організація, функції вербального розуміння – лише

такі, що проявляються в субтесті «Розуміння»; подвійна геміплегія – пам’ять і увага, функції перцептивної організації та вербальне розуміння тільки
такі, що проявляються в субтестах «Складання
об’єктів», «Обізнаність» і «Розуміння».
Подальше порівняння структурно-рівневих
характеристик інтелекту учнів однакового віку, але
різної нозологічної належності виявило наступне.
Упродовж 7-10 років найвищі показники, причому
в усіх структурних елементах інтелекту, встановлено в учнів з атонічно-астатичною та гіперкінетичною, найнижчі – в однолітків з геміпаретичною формою захворювання та подвійною геміплегією,
проміжні результати – в дітей із спастичною диплегією. При цьому, така перевага досягалась: над однолітками із спастичною диплегією – за рахунок
більшого (серед дітей з ОФ, але не порівняно з нормою) розвитку тих вербальних функцій та пам’яті й
уваги, які дозволяють якісно виконати відповідно
субтест «Розуміння» та «Кодування»; із подвійною
диплегією та геміпаретичною формою – за рахунок
більшого розвитку всіх показників інтелекту, що
вивчались. Що стосується останніх, то більш високий рівень вербальних функцій в обізнаності про
довкілля (субтест «Обізнаність») та невербальних у
«Запам’ятовуванні цифр» встановлено в геміпаретичних учнів, але тільки в 7 років, після чого результати не відрізнялись. Аналогічна картина спостерігалась в інші вікові періоди та збереглася до 17
років (табл. 1).
Що стосується відмінностей між представниками атонічно-астатичної та гіперкінетичної нозологічних груп, то в 7 років перші виявили кращі
результати в субтесті «Словниковий запас» та «Складання об’єктів». Це свідчить про їх більший словниковий запас та кращі можливості просторової уяви
при виконанні неалгоритмізованого конструктивного праксису без опори на зразок. Водночас, 7-річні
учні з гіперкінетичною формою захворювання мали
кращі результати в субтесті «Арифметика» і «Запам’ятовування цифр», тобто в діяльності пам’яті й
уваги та здатності до високої концентрації уваги. При
цьому, однолітки з атонічно-астатичною формою
виявляли більш уповільнений темп виконання завдань, часте використання наочного матеріалу при
розв’язанні усних задач, меншу кількість цифр, що
ними запам’ятовувалась. Проте, вже у 8-9 років таких відмінностей не встановлено.
В 11 років представники гіперкінетичної групи не мали переваги над однолітками з атонічно-астатичної групи в жодному субтесті, останні – на 1 бал
переважали в прояві знань про довкілля (субтест «Обізнаність»), здатності до просторового синтезу
(«Складання об’єктів») та зорово-моторної координації, швидкості формування відповідних навичок,
властивостей уваги (концентрації, розподілення, переключення) при виконанні субтесту «Кодування».
З 11 до 14 років картина змінюється: в
підлітків з гіперкінетичною формою захворювання
ці показники зростають більшими темпами, що при61

Таблиця 1
Середньогрупові результати (шкалована оцінка) в тестах Векслера дітей з ОФ 7-17 років
Ф орма
захворювання

Діагности чн ий
блок
Вербальний

Спастична
диплегія

П ерцептивний
П ам’яті й уваги

Вербальний
А тонічноастатична

П ерцептивний
П ам’яті й уваги

Вербальний
Геміпаретична

П ерцептивний
П ам’яті й уваги

Вербальний
Гіперкінетична
П ерцептивний
П ам’яті й уваги

Вербальний
П одвійна
гем іплегія
П ерцептивний
П ам’яті й уваги

Тестове
завдання

7

8

9

10

Вік, років
11 12 13

14

15

16

17

Обізнаність
Розуміння
Словарний запас
Схож ість і аналогія
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зводить до однакових результатів, встановлених у
14 років; в учнів з атонічно-астатичною формою
темпи розвитку вербальних функцій із формування
словникового запасу та його використання у відображенні узагальнюючих понять (субтест «Словниковий запас», «Подібність і аналогія») такі, що в 14
років вони на 1-2 бали вище результатів, встановлених у групі однолітків з гіперкінетичною формою
захворювання.

У наступному віковому періоді відбувається подальше покращення психічних функцій учнів
з атонічно-астатичною та гіперкінетичною формою
церебрального паралічу. Разом з тим, перші в 15
років відзначались більш високим рівнем розвитку
вербальних функцій з формування словникового
запасу та енергетичних характеристик інтелекту (пам’ять і увага) в запам’ятовуванні цифрових символів,
однолітки гіперкінетичної групи – вербальних
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функцій з обізнаності про довкілля, конкретно-ситуативному встановленні значення слів, словесному відображенні узагальнюючих понять та енергетичних характеристик із швидкого виконання
арифметичних завдань, утримування в пам’яті відповідної інформації й концентрації уваги (табл. 1).
Упродовж 15-17 років рівень прояву психічних
функцій змінюється таким чином, що в 17 років ті
самі представники атонічно-астатичної групи виявляють перевагу над однолітками гіперкінетичної
групи в субтесті «Розуміння», «Словниковий запас»
та «Кодування», останні – в субтесті «Подібність і
аналогія» та «Запам’ятовування цифр», що в обох
групах характеризують відповідні функції вербального розуміння та пам’яті й уваги старших підлітків.
Аналіз внутрішньогрупових особливостей
якості виконання завдань в різні періоди шкільного
віку виявив наступне. В учнів із спастичною диплегією впродовж 7-17 років найменшими темпами покращуються такі психічні функції: блок вербального
розуміння – функції, що проявляються в субтесті «Розуміння»; перцептивна організація інтелекту – в усіх
субтестах; пам’ять і увага – субтесті «Кодування».
Також, для підлітків важким виявились завдання
«Арифметичного тесту», виконання субтесту
«Подібність й аналогія», навпаки – упродовж 7-17
років оцінювалось як високе, тобто свідчило про
здатність до операцій абстрагування та класифікації.
Подальші зміни були такими: 11-14 років – усі вербальні функції покращувались, невербальні – характеризувались різними змінами: в субтесті «Кубики
Косса» їх рівень прояву не змінився, в «Складанні
об’єктів» і «Арифметиці» – знизився; з 15 до 16 років
– результативність виконання всіх завдань не змінилась, за винятком зниження здатності до запам’ятовування цифр; з 16 до 17 років – психічні функції
покращувались, за винятком перцептивної організації
інтелекту («Складання об’єктів», «Кубики Косса») та
окремих функцій пам’яті й уваги («Кодування»).
У дітей з атонічно-астатичною формою церебрального паралічу впродовж 7-10 років суттєво
зростали результати прояву вербальних функцій,
значно менше – невербальних і, особливо, перцептивного блоку (рис.1). При цьому, молодші школярі
демонстрували низькі результати в «Кодуванні»,
«Складанні об’єктів», «Розумінні» та високі – в
«Арифметиці», «Запам’ятовуванні цифр», «Подібності й аналогії», дещо менші, але також значущі
– в субтесті «Словниковий запас» і «Кубики Косса».
У наступні вікові періоди зміни були такі: 11-14 років
– у вербальному блоці і, зокрема, пов’язані з формуванням словникового запасу та конкретно-ситуативним встановленням значень слів відповідні
функції суттєво покращувались. Зміни невербальних функцій характеризувалися різною спрямованістю: не зазнали змін – функції перцептивного блоку
(«Складання об’єктів», «Кубики Косса») та здатність
до концентрації уваги («Арифметичний тест»); покращувалися невисокими темпами – в субтесті «Кодування» і «Запам’ятовування цифр»; після 15 років

розвиток невербальних функцій значно уповільнюється, про що свідчить відсутність змін результативності в більшості субтестів, а функції пам’яті й
уваги в запам’ятовуванні цифр – навіть знижуються. Вербальні функції в 15-17 років, навпаки, – продовжують покращуватись, але більшими темпами –
між 16 і 17 роками (табл.1).
Учні з геміпаретичною формою церебрального паралічу в період 7-10 років характеризуються
низькими темпами розвитку функцій вербального і
перцептивного блоків, середніми темпами – пам’яті й уваги (рис.1). При цьому, низька результативність встановлена у вербальних функціях пов’язаних з формуванням словникового запасу та
конкретно-ситуативним встановленням значення
слів («Словниковий запас», «Розуміння»), функціях
перцептивного блоку («Складання об’єктів», «Кубики Косса») та пам’яті й уваги при виконанні «Кодування». В подальшому встановлено наступне: 1114 років – покращуються вербальні функції, пам’ять
і увага, значні труднощі для учнів складає субтест
«Кодування» та завдання з прояву перцептивних
функцій. При цьому, найбільші позитивні зміни встановлено в субтесті «Словниковий запас», «Обізнаність» (вербальні функції) та «Запам’ятовування» (пам’ять і увага); 15-17 років – вербальні функції
продовжують покращуватися, невербальні – істотно не змінюються (рис.1). Найвищими результатами відзначались вербальні функції, що проявляються в субтесті «Обізнаність» і «Словниковий запас»,
перцептивні – в субтесті «Складання об’єктів», пам’ять і увага – «Запам’ятовування цифр». Спостерігались суттєві труднощі попереднього орієнтування у завданні на просторовий аналіз і синтез (субтест
«Кубики Косса») та прояв властивостей уваги і зорово-моторної координації (субтест «Кодування»).
У дітей з гіперкінетичною формою церебрального паралічу впродовж 7-10 років суттєво покращується інтелект, але в першу чергу за рахунок
розвитку вербальних функцій та пам’яті й уваги, що
проявляються під час виконання відповідно субтестів «Обізнаність», «Словниковий запас»,
«Подібність й аналогія» та «Запам’ятовування
цифр», «Арифметичний тест». Менші, але також
позитивні зміни відбувались в перцептивній організації інтелекту, про що свідчило значне зростання
оцінки в субтесті «Кубики Косса». Разом з тим, окремі вербальні та функції пам’яті й уваги розвивались невисокими темпами, – відповідно в субтесті
«Розуміння» та «Кодування» за три роки оцінки зросли тільки на 1 бал (табл. 1).
У період 11-14 років відбувався інтенсивний розвиток усіх функцій інтелекту, але в першу
чергу таких, що характеризувались субтестом «Обізнаність», «Розуміння» (вербальні функції) та «Кодування» (пам’ять і увага). При цьому, покращення
перцептивної організації інтелекту відбувалось меншими темпами, – упродовж трьох років оцінка за
виконання субтесту «Кубики Косса» не змінилась,
субтесту «Складання об’єктів» – покращилась тільки
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Рис. 1. Динаміка функцій інтелекту в дітей з різними формами церебрального паралічу та фізично здорових дітей у період 7-17 років
Примітка:– група дітей із: 1 – спастичною диплегією; 2 – атонічно-астатичною формою; 3 – геміпаретичною формою; 4 – гіперкінетичною формою; 5 – подвійною геміплегією; 6 – фізично здорові учні (за даними І.І.Мамайчук [ 7]); – з трьох стовпчиків діаграм: зліва направо – вербальний блок; перцептивний блок;
блок пам’яті й уваги.

на 1 бал.
Після 15 років за співвідношенням рівневих
оцінок у функціональних блоках відбувався подальший розвиток вербального розуміння підлітків
(рис.1). Також, на це вказують оцінки виконання
субтестів, які з кожним роком покращуються в усіх
завданнях вербального блоку. Результати в субтестах перцептивного блоку та на пам’ять й увагу, навпаки, свідчили про труднощі їх якісного виконання, а відтак, – про значне уповільнення розвитку цих
функцій інтелекту на етапі старшого шкільного віку
(табл.1).
У дітей з подвійною геміплегією впродовж 710 років розвиток загального інтелекту, за результатами рівневих оцінок вербальних і невербальних
функцій, відзначався низькими позитивними змінами (рис.1). Аналіз їх вікової динаміки виявив, що

найбільшими темпами (за три роки на 2-3 бали) покращувались окремі вербальні функції (субтест
«Обізнаність») та більшість досліджуваних функцій
пам’яті й уваги (субтест «Арифметичний» і «Запам’ятовування цифр»). Разом з тим, складними у виконанні були субтести «Розуміння», «Словниковий
запас», «Кодування» та обидва субтести перцептивного блоку, – зміни результатів за три роки склали 1
бал (табл. 1).
Упродовж 11-14 років відбувалось покращення функцій інтелекту, – в усіх субтестах встановлено покращення результатів, за винятком завдання «Кубики Косса», в якому результати за три
роки не змінились. Незважаючи на позитивні зміни,
в підлітків спостерігались значні труднощі в прояві
вербальних функцій у субтесті «Розуміння», перцептивної організації – «Складання об’єктів», пам’яті й
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уваги – «Кодування».
У період 15-17 років відбувалось покращення результатів у субтестах усіх трьох блоків, але їх
величини відрізнялись. Так, найбільша результативність встановлена в прояві вербальних функцій,
– за винятком «Подібності й аналогії» в усіх інших
субтестах оцінки зросли, але найбільше – в субтесті
«Розуміння» і «Словниковий запас». У завданнях
перцептивного блоку та блоку пам’яті й уваги всі
позитивні зміни знаходились на рівні 1 бала (табл.
1). Разом з тим, результати субтесту «Складання
об’єктів», «Кубики Косса» і «Кодування» свідчили,
що вони є дуже складними для виконання старшими підлітками з подвійною геміплегією.
Отримані дані свідчать про існування загальних тенденцій розвитку інтелекту дітей з різними
формами церебрального паралічу в період 7-17 років:
в усі періоди темпи розвитку вербальних функцій
значно перевищують зміни невербальних функцій; в
переважній більшості субтестів покращення рівневих
оцінок відбувається між 9 і 10, 13 і 14, 16 і 17 роками,
значне зниження – між 14-15 роками; найбільш сприятливий період для покращення більшості функцій
інтелекту, але в першу чергу вербальних, – це 11-14
років. При цьому, клінічними і педагогічними спостереженнями [6, 7, 13] підтверджується існування
диспропорції в розвитку інтелекту дітей з церебральним паралічем, в основі якої лежить більш високий
ступінь сформованості та автономність розвитку вербальних при недорозвиненості просторово-зорових
функцій та якості міжфункціональних зв’язків. Така
структура значно відрізняється від притаманної фізично здоровим дітям шкільного віку [12], а отже
свідчить про існування різних шляхів розвитку їх загального інтелекту.
Дані, що характеризують інші тенденції розвитку інтелекту учнів з ОФ можуть свідчити про
певні сприятливі та несприятливі періоди процесу
та дозволяють визначити ефективні шляхи педагогічного впливу на інтелект з урахуванням вікових
особливостей розвитку психічних функцій, що вивчались в дітей з різними формами церебрального
паралічу.
Висновки
1. Аналіз наукової літератури виявив недостатню кількість емпіричних даних, пов’язаних із
загальними закономірностями й особливостями вікової динаміки основних складових інтелекту одних і
тих самих дітей з ОФ упродовж 7-17 років.
2. Експериментально встановлено суттєві
відмінності в розвитку основних психічних функцій
дітей 7-17 років: незалежно від віку і форми церебрального паралічу рівень їх розвитку значно нижчий порівняно з фізично здоровими учнями, за винятком старших підлітків з атонічно-астатичною і
гіперкінетичною формами захворювання в прояві
вербальних функцій; віково-групові особливості
змін такі: в дітей з ОФ вербальні функції та пам’ять
і увага з віком покращуються, у фізично здорових –
дещо знижуються; перцептивна організація інтелек-

ту учнів із спастичною диплегією, атонічно-астатичною і гіперкінетичною формами захворювання суттєво зростає в 11-14 років, з геміпаретичною формою та подвійною геміплегією – в 15-17 років, у
фізично здорових учнів – у молодшому і старшому
шкільному віці при суттєвому зниженні в 11-14
років; між 14 і 15 роками в учнів з ОФ відбуваються
негативні зміни більшості психічних функцій, які
мають певні групові особливості; упродовж 7-17
років зберігається диспропорційність в структурі
інтелекту дітей з ОФ, обумовлена високим рівнем
розвитку вербальних і низьким рівнем – перцептивних функцій.
3. Встановлено, що зміни структури інтелекту дітей з різними формами церебрального паралічу
в період 7-17 років відбуваються за рахунок покращення (погіршення) неоднакових психічних
функцій.
4. Отримані дані створюють позитивні передумови для розробки методик фізкультурної освіти дітей з церебральним паралічем у процесі фізичного виховання, адекватних їх віково-груповим
особливостям.
У подальшому необхідно здійснити експериментальну перевірку отриманих даних.
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НДР Української інженерно-педагогічної академії.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було вивчення особливостей застосування різних форм фізичної рекреації та можливостей їхнього самостійного використання
під
час
дозвілля
майбутніх
інженерів-педагогів.
Радикальні зміни у області науки і техніки
суспільства невпинно пред’являють нові вимоги до
вищої школи. Досягнення мети успішної підготовки висококваліфікованих кадрів зобов’язує
освітні процеси у вузах переважно орієнтувати на
розвиток інтелектуальних здібностей студентів. Тоді
як проблеми повноцінного виховання студентської
молоді, охорони і зміцнення їх здоров’я, яке помітно
погіршується від несприятливого впливу багатьох
чинників відступили на другий план.
Завдання дослідження:
1. Розробити єдині методологічні позиції в
дослідженні і визначенні понятійного апарату в аспекті рекреаційно-оздоровчої діяльності спрямованого на формування здорового способу життя майбутніх інженерів-педагогів.
2. Визначити теоретико-методологічні аспекти домінуючих видів і форм фізичної рекреації
студентської молоді у комплексі з різними видами
рекреативно-досугової діяльності, що визначатиме
позитивну життєву активність на всіх етапах підготовки майбутнього інженера-педагога.
3. Розробити методику формування мотиваційно-потребної сфери самостійного усвідомленого та активного використовування студентами різних
видів і форм фізичної рекреації;
4. Провести моніторинг психофізичного
стану майбутніх інженерів-педагогів, які використовують різні види і форми фізичної рекреації [1].
Результати дослідження.
Заняття студентами фізичною рекреацією
полягають в психофізіологічних змінах організму
студента при його переключенні з одного виду діяльності на інший. Цьому сприяє повна свобода вибору, змісту і тривалості занять, часу і місця їх проведення. Відносно вільні форми таких занять
дозволяють вирішувати певні оздоровчі завдання,
допомагають раціонально використовувати вільний
час, підвищують працездатність, допомагають боротися з несприятливими умовами навчальної та
трудової діяльності. Таке володіння різними формами і засобами фізичної рекреації виховує у молоді
природне бажання займатися фізичними вправами,
дозованою ходьбою і частіше спілкуватися з природою.
Самостійна фізична активність рекреативної спрямованості є не додатковим навантаженням,
а навпаки розвантаженням, що переключає студента з розумової діяльності на фізичну. Регулярні і
правильно дозовані фізичні вправи розширюють
функціональні і адаптаційні можливості серцевосудинної, дихальної, нервово-м’язової і інших систем його організму. Вони приводять до підвищення
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ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ
ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВПЕДАГОГІВ
Єфіменко Г.П.
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація. Автором показано, що фізична рекреація є
одним з доступніших видів фізичної культури, яка все
більше входить у побут і відпочинок студентства. Особливого значення вона набуває у заміському спортивнооздоровчому таборі, який є найкращім місцем залучення студентів до використання різних форм та принципів
фізичної рекреації
Ключові слова: фізична рекреація, фізична культура,
спортивно-оздоровчий туризм, заміський табір.
Аннотация. Ефименко А.П. Основные формы и методы
физкультурно-рекреационной деятельности будущих
инженеров-педагогов. Автор показывает, что физическая рекреация это один из самых доступных видов физической культуры, всё больше входящей в быт студенчества. Особое значение она приобретает в загородном
спортивно-оздоровительном лагере, который является
наилучшим местом привлечения студентов к применению рекомендованных форм и принципов физической
рекреации.
Ключевые слова: физическая рекреация, физическая
культура, спортивно-оздоровительный туризм, загородный лагерь.
Annotation. Yefimenko G.P. The basic forms and methods
of sports recreational activity of the future engineers teachers. An author shows that physical recreation this one
of the most accessible types of physical culture, all more
included in the way of life of student. She takes on special
significance in an out-of-town sporting-health camp, which
are the best place of bringing in of students to application
of the recommended forms and principles of physical
recreations.
Keywords: physical recreation, physical culture, sportinghealth tourism, out-of-town camp.

Вступ.
Підготовка майбутніх інженерів-педагогів
вимагає від студентів великого як розумового, так і
фізичного напруження. Аудиторні й самостійні заняття та пов’язане з ними психологічне напруження, певно відбивається на стані здоров’я молодого
організму.
Розвиток новітніх знань у галузі медицини,
фізіології, фізичної культури, розширює можливості
використання активних форм фізичної рекреації, які
спрямовані на досягнення ефекту здорового відпочинку та переслідують мету розваги, активного
відновлення працездатності і організації цікавого,
емоційно насиченого дозвілля [3]. При цьому витрати часу і сил на заняття не заважають загальноосвітній або професійній діяльності. Тут фізична
рекреація є одним з доступніших видів фізичної
культури, яка все більше входить у побут і відпочинок студентства.
Робота виконана у відповідності до плану
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рівня окислювально-відновних процесів, надають
оздоровчу і тренувальну дію, підвищуючи як фізичну так і розумову працездатність студентів.
У практиці виділяються наступні напрями
фізичної рекреації:
1) гігієнічний, який припускає використовування засобів фізичної культури для відновлення
працездатності і зміцнення здоров’я;
2) оздоровчо-рекреативний, що передбачає
використовування засобів фізичної культури після
навчального дня, у вихідні дні і особливо в період
канікул з метою відновлення функцій організму і
профілактики перевтоми;
3) загально підготовчий, який забезпечує
всебічну фізичну підготовленість та її зберігання
протягом тривалого періоду на рівні вимог і норм
певної системи тестів;
4) лікувальний, який полягає у використанні
фізичних, процедур і гігієнічних заходів, що загартовують організм у загальній схемі лікувальних заходів по відновленню здоров’я [2].
Визначено три основні форми самостійних
занять: ранкова гігієнічна гімнастика; вправи у перебігу навчального дня (фізкультурні паузи); самостійні тренувальні заняття у вільний час [3].
Першою сходинкою залучення до регулярних занять є ранкова гігієнічна гімнастика, яка сприяє
швидшому приведенню організму до робочого стану
після пробудження. Рухи м’язів рефлекторно підвищують збудливість центральної нервової системи,
підсилюють обмінні процеси і кровообіг, підвищують функцію дихального апарату.
Вправи в перебігу робочого дня попереджають стомлення і підвищують працездатність.
Вони виконуються протягом 10-20 хвилин кожні 1,52 години. При виконанні цих вправ прискорюється
загальний кровообіг, запобігаючи застійні явища не
тільки в опорно-руховому апараті, а й в усьому
організмові, включаючи і клітини кори головного
мозку. Це покращує в них трофічні процеси й стимулює розумову діяльність.
Самостійні тренувальні заняття рекреаційної спрямованості, повинні носити комплексний
характер, тобто сприяти розвитку рухових якостей,
підвищувати загальну працездатність організму і
обов’язково укріпляти здоров’я студента.
Поняття „робота” і „відпочинок” взаємозв’язані і знаходяться в діалектичній єдності. Інтелектуальна праця та розумове навантаження мають
спеціалізовану спрямованість, а будь-яка спеціалізація, як правило, одноманітна. В цих умовах фізичні
вправи мають певне значення, як засіб, що нейтралізує однобічну дію навантажень на організм людини. Виходячи з цього, завданням фізичної рекреації
є відновлення оптимального співвідношення основних нервових процесів. Видами фізичних вправ, що
найчастіше зустрічаються при самостійних заняттях, є ходьба і біг, плавання, різні ігри, турпоходи,
прогулянки на лижах, на велосипеді та ін.
Самостійні тренувальні заняття можна про-

водити індивідуально або в групі 3 - 5 чоловік. Рекомендується займатися від 2 до 5 днів у тиждень
по 1 - 2 годин. Менше двох тренувань у тиждень
недоцільне, оскільки це не забезпечує сумацію тренувального ефекту. Варіант трьох тренувань у тиждень по 60 хвилин дає більший ефект, ніж два тренування по 90 хвилин [1].
Засоби фізичної рекреації, що спрямовані
на зміцнення здоров’я студента, мають свої особливі вимоги до організації і методики їх проведення. Основними принципами проведення самостійних занять є:
1) спрямованість на підвищення стійкості у
студентів до несприятливих чинників, шляхом
збільшення функціональних резервів їх організму;
2) підбір засобів, форм і методів фізичної
рекреації, що забезпечують різнобічний характер
фізичного навантаження;
3) регулярність занять;
4) поступовість зростання фізичного навантаження;
5) підтримка оптимального рівня тренованості запобігаючи граничних навантажень;
6) здійснення регулярного контролю за функціональним станом серцево-судинної системи.
Для розвитку рухових якостей достатньо
досягти і далі підтримувати оптимальний рівень
тренованості, що дозволяє сформулювати запас резервних можливостей основних функціональних
систем життєзабезпечення організму студента. Вибір
вправ залежить від стану здоров’я, стартової фізичної підготовленості, віку та інтересів. При плануванні занять разом з фізичними навантаженнями
необхідно передбачати і відновні заходи, що дозволяють попередити перенапруження і травматизм.
Система знань і мотивів визначає активне
відношення до різних форм фізичної рекреації, формує потребу в регулярних заняттях, впорядкування
життєвих позицій, що зрештою приводить до зниження стомлюваності, усунення наявних недоліків
фізичного розвитку, підвищення рівня функціональної підготовленості і працездатності, покращує загальний стан студента.
Розробка методологічних принципів виявлення основних цінностей і провідних принципів
організації різних форм канікулярного життя студентської молоді, сприяло виникненню самостійної галузі наукового практико-теоретичного педагогічного знання педагогіки канікул. Це поняття увійшло
до педагогічної науки тоді, коли увага фахівців звернулася до діяльнісного простору канікул з позицій
педагогіки, істотно відмінних від традиційно пов’язаних з навчальними закладами. У практиці зарубіжних педагогів поняття «педагогіка канікул» включає уявлення про сукупність педагогічних стратегій
і технологій, які забезпечують свободу самовизначення і саморозвитку молоді в цікавій для неї діяльності і створюють найширші можливості придбання життєво важливого соціального практичного
досвіду в умовах життя студентського товариства
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поза сім’єю та навчальним закладом [4].
Фізкультурно-рекреаційні заходи в режимі
дня не тільки підвищують рухову активність студентів, а є для них активним відпочинком. Особливого значення фізична рекреація набуває в спортивно-оздоровчому туризмі, який гармонізує розвиток
особистості при навчанні у ВНЗО та у майбутній
професійній діяльності інженера-педагога.
Найважливішою особливістю системи
організації відпочинку студентів є те, що її функціонування визначило створення специфічних освітніх
установ заміських таборів, основною функцією якого є здійснення виховної, рекреаційної, оздоровчої
діяльності з наступних напрямів:
1. Забезпечення фізкультурно-рекреаційної
діяльності студентів.
2. Охорона емоційної цілісності внутрішнього світу студента.
3. Виховання у студентів естетичного смаку та розвиток потреб і здібностей творити й розуміти прекрасне, створювати світ за канонами краси.
4. Забезпечення формування життєвих
цінностей: здоров’я, духовність, комунікативність,
безконфліктність.
Студентський оздоровчий табір - це безперервний освітній процес, він розвиває рекреаційні і
творчі можливості студента в ході групового життя
на природі. Розумовому, фізичному, соціальному і
духовому розвитку кожного студента під час перебування в заміському таборі сприяють професійні
інструктори і навколишні природні ресурси.
Оздоровчі табори – одна з форм організації
відпочинку і оздоровлення студентів під час літніх
канікул. Залучення в період перебування їх в таборі
до повсякденних занять фізичними вправами, навчання плаванню, гартуванню організму – ось ті головні завдання, які стоять перед інструкторами і
педагогами студентських таборів.
Організація життєдіяльності студентів у таких таборах стимулюється інтересом до навколишнього середовища. Особливої уваги надається фізично-рекреативній діяльності, яка надає їм реальної
можливості зміцнення здоров’я та поліпшення їх
фізичного стану. Цьому сприяє щоденне проведення низки колективних оздоровчих заходів: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних норм; заняття
спортом, гартування. Великої уваги приділять подоланню певних труднощів життя на природі. Потрапляючи в нові життєві умови, значно відмінні від
повсякденного життя, студенти стикаються з різними новими ситуаціями, від виконання щоденних
побутових обов’язків до пізнання способу сумісного мешкання в малій групі однолітків, фактична реалізація яких можлива тільки в умовах студентського заміського табору.
У заміському таборі можна використовувати рекомендовані форми фізичної рекреації які проводяться постійно на свіжому повітрі: ввідна, основна та перехідна.
Ввідна форма - ранкова гігієнічна гімнас-

тика, яка сприяє швидшому приведенню організму
в робочий стан після пробудження у таборі.
Основна форма фізичної рекреації під час
безпосередньої активної діяльності спрямована на
підтримку і збереження працездатності організму
студента шляхом відновлення і відтворення витрачених фізичних і духовних сил. Вона виражена в
заняттях профілактично-відновного призначення плавання, дозована ходьба, туристичні походи, гартування, самомасаж, взаємомасаж; розважального
характеру - аеробіка, фітнес, танці, спортивні ігри,
різні види боротьби, ігри.
Перехідна форма спрямована на створення
сприятливих умов для пасивного відпочинку і сну.
Ефективне рішення цих завдань забезпечується створенням своєрідних умов організації
розвиваючої діяльності студентів в таборі: постійне
спілкування, близькість до природи; нерегламентоване, демократичне спілкування, не пов’язане з навчальним процесом; організація додаткового неформального особистого спілкування між студентами.
Висновки.
Проаналізувавши можливості використання різних форм та засобів фізкультурно-рекреативної діяльності слід відзначити що саме в умовах заміських таборів відбувається найефективніше
формування зацікавленості та залучення майбутніх
інженерів-педагогів до регулярних самостійних занять різними формами фізичної рекреації. Це має
прикладне значення для здійснення поєднання
фізичного, інтелектуального та освітнього рівнів та
сприяє розвитку їхнього творчого потенціалу.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем фізкультурно-рекреативної діяльності майбутніх інженерівпедагогів.
1.

2.

3.

4.
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ДИНАМІКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТСМЕНОК БК “КОЗАЧКА-ЗАЛК” В
ЄВРОЛІЗІ ФІБА 2004/2005 РОКУ
Кириченко Р.О.
БК “Козачка-ЗАлК”
Анотація. Стаття містить аналіз динаміки показників
змагальної діяльності баскетболісток БК “КозачкаЗАлК” в офіційних матчах Євроліги ФІБА сезону 20042005 на підставі кількості набраних очок у кожному
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проаналізовано вперше.
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету за темою “Оптимізація
навчально-тренувальної та змагальної діяльності у
спортивних іграх”. Напрям дослідження відповідає
тематиці Зведеного плану НДР державного комітету України з питань фізичної культури і спорту на
2001-2005 роки за темою: “Підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів, які займаються спортивними іграми”, номер державної реєстрації 010U006307.
Формулювання цілей статті.
Мета роботи – аналіз та узагальнення динаміки змагальної діяльності спортсменок БК “Козачка-ЗАлК” за показниками результативності у періодах гри.
Обўєкт дослідження – змагальна діяльність
спортсменок БК “Козачка-ЗАлК” в офіційних матчах Євроліги ФІБА сезону 2004-2005 років.
Предмет дослідження – вивчення та узагальнення динаміки показників змагальної діяльності
спортсменок БК “Козачка-ЗАлК” в офіційних матчах Євроліги ФІБА сезону 2004-2005 років за результатами кількості набраних очок та їх співвідношення у кожному періоді гри.
Результати дослідження.
В офіційних матчах Євроліги ФІБА сезону
2004-2005 років “Козачка-ЗАлК” мала наступні результати:
3.11.2004. - “Вісла” (Польща) - “КозачкаЗАлК” (Україна) – 77:54; 10.11.2004. – “КозачкаЗАлК” (Україна) –“Валенсьен” (Франція) – 53:67;
17.11.2004 – “Євролізінг” (Угорщина) - “КозачкаЗАлК” (Україна) – 89:77; 24.11.2004. – “КозачкаЗАлК” (Україна) –“Балтійська Зірка” (Росія) – 97:44;
01.12.2004. - “Козачка-ЗАлК” (Україна) “Євролізінг” (Угорщина) – 95:80; 15.12.2004. - “Козачка-ЗАлК” (Україна) – “Гамбрінус (Чехія)” – 88:61;
22.12.2004. - “Козачка-ЗАлК” (Україна) – “Вісла”
(Польща) – 81:65; 05.01.2005. - “Валенсьен” (Франція) - “Козачка-ЗАлК” (Україна) – 72:54; 12.01.2005–
“Лієтувос Телекомас” (Литва)- “Козачка-ЗАлК” (Україна) – 79:52; 19.01.2005. - “Балтійська Зірка”
(Росія) - “Козачка-ЗАлК” (Україна) – 64:65;
26.01.2005-“Козачка-ЗАлК” (Україна) - “Лієтувос
Телекомас” (Литва)– 89:96; 09.02.2005. - “Гамбрінус (Чехія)” - “Козачка-ЗАлК” (Україна) – 86:58.
Аналіз динаміки результативності спортсменок наведено в таблицях 1 і 2.
Аналіз даних таблиць 1 і 2 дозволяє констатувати наступне:
1) середні значення і загальна сума набраних
очок вища в іграх на своєму майданчику (фактор
“свого” або “чужого” майданчика);
2) Абсолютне максимальне значення відхилень від середньої арифметичної величини складає
для “чужого” майданчика: 1 період – 5,33; 2 період
– 2,83; 3 період – 9,33; 4 період – 13,5. Для “свого”

періоді гри.
Ключові слова: аналіз, динаміка, показники,
змагальна діяльність.
Аннотация. Кириченко Р.А. Динамика результативности соревновательной деятельности спортсменок БК
“Козачка-ЗАлК” в матчах Евролиги ФИБА 2004-2005
года. Статья содержит анализ динамики показателей соревновательной деятельности баскетболисток БК “Козачка-ЗАлК” в официальных матчах Евролиги ФИБА
сезона 2004/2005 на основе количества набранных очков в каждом периоде игры.
Ключевые слова: анализ, динамика, показатели, соревновательная деятельность.
Annotation. Kirichenko R.A. Dynamics of competition
performance results of sportswomen BK “Kozachka-ZAlK”
in the official matches of Euroleague of the FIBA season
2004-2005. Dynamics of competition performance results
of sportswomen BK “Kozachka-ZAlK” in the official
matches of Euroleague of the FIBA season 2004-2005 on
the basis of amount scored in every period of game.
Keywords: ana lysis, dynamics, indexes, competition
activity.

Вступ.
Сучасна практика офіційних міжнародних
змагань переконливо свідчить про підвищення рівня
переважної більшості жіночих баскетбольних команд. Жіночий баскетбол в останні роки стрімко
прогресує – стає більш атлетичним, стартовий склад
провідних команд європейського континенту за ростовими показниками наближається до 190 см, поліпшується рівень виконання ігрових прийомів і тактична “зрілість” гравців.
Змагальна діяльність у сучасному баскетболі є складним багатофакторним явищем, яке
уособлює ціль, задачі, засоби, методи, організаційні
форми, матеріально-технічні умови і таке ін., що
забезпечує досягнення спортсменом найвищих
спортивних показників.
Аналіз різних компонентів змагальної діяльності у баскетболі неодноразово був обўєктом досліджень фахівців та науковців. В першу чергу, це
роботи В.М. Корягіна [1], В.З. Бабушкіна [2]. На
рівні докторської дисертації в 1992 році захищена
робота Л.Г. Айрапетьянц [3] “Педагогические основы планирования и контроля учебно-тренировочной
и соревновательной деятельности в спортивных играх”, у якій детально висвітлено проблеми планування, контролю, оцінювання та інших компонентів
управління змагальною діяльністю у спортивних
іграх з позицій педагогічної проблематики. Теоретико-методичні засади змагальної діяльності (в першу чергу, техніко-тактичні аспекти) розглянуто у
монографії Л.П. Матвєєва [4, С. 85-96], в якій наголошено на провідну роль компонентів техніко-тактичної діяльності в загальній структурі змагальної
діяльності.
В сучасній вітчизняній літературі практично немає посилань на розробку питань, які присвячені узагальненню динаміки показників змагальної
діяльності в баскетболі за показниками кількості
набраних очок у періоді гри та їх співвідношення з
кількістю очок, які набрала команда суперників. На
прикладі офіційних ігор Євроліги ФІБА це питання
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Таблиця 1
Динаміка показників результативності спортсменок БК “Козачка-ЗАлК ” в офіційних матчах Євроліги
сезону 2004-2005 років за результатами кількості набраних очок у кожному періоді гри на майданчику
суперника
№
П еріод // 03.11
17.11
01.12
05.01
19.01
09.02
Сум а Середнє
Д ата гри
значення
1
1 період
11(-13) 16(-10) 20 (+4) 6 (-19)
15 (-5) 20 (-3) 88
14,67
2
2 період
11 (-6)
15 (+2) 10(-17) 10(-10) 13 (-3) 14 (-9) 73
12,17
3
3 період
12 (-5)
25 (+1) 8 (-8)
14 (+4) 15(+2) 20(+ 7) 94
15,67
4
4 період
20 (+ 1) 21 (+1) 14 (- 6) 24 (+7) 22(+7) 4 (-23) 105
17,5
Таблиця 2
Динаміка показників результативності спортсменок БК “Козачка-ЗАлК ” в офіційних матчах Євроліги
сезону 2004-2005 років за результатами кількості набраних очок у кожному періоді гри на “своєму” майданчику
№ Період // 10.11
24.11
15.12
22.12
12.01
26.01
С ума Середнє
Дата гри
значення
1
1 період
20 (+3) 17 (+5)
5 (-20)
26 (+2)
25 (+2)
17 (-8)
110
18,33
2
2 період
8 (-6)
19(+10) 19 (-4)
15 (0)
19 (-1)
24 (0)
104
17,33
3
3 період
11 (-7)
22(+12) 18 (+1) 21 (+13) 29 (+4)
17 (+3) 118
19,67
4
4 період
14 (+5) 39(+26) 19 (-4)
19 (+1)
22 (+10) 21 (+5) 134
22,33
10
5
0
-5

1

2

3

4

-10

Примітка 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.1 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Вісла” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія – гра “у гостях”).
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Примітка: 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.2 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Евролізінг” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія – гра “у
гостях”).
майданчика: 1 період – 13,33; 2 період – 9,33; 3 період – 9,33; 4 період – 16,67. Це підтверджує специфічні риси змагальної діяльності у баскетболі за
форматом ігор “вдома” та “у гостях”. Найбільш великі розбіжності зафіксовано у четвертих періодах

ігор як “вдома”, так і “у гостях”, коли результат гри
вже в принципі відомий і тренери часто дають змогу випробувати себе менш досвідченим спортсменкам. Це призводить до значних відхилень у динаміці
результативності за періодами гри (малюнки 1-6).
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Примітка: 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.3 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Лієтувос Телекомас” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія
– гра “у гостях”).
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Примітка: 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.4 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Валенсьен” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія – гра “у
гостях”).
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Примітка: 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.5 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Балтійська Зірка” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія –
гра “у гостях”).
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Примітка: 1, 2, 3, 4 – періоди гри.
Мал.6 Динаміка результативності спортсменок у двох іграх Євроліги ФІБА 2004-2005 БК “КозачкаЗАлК” – “Гамбрінус” за показниками співвідношення набраних очок у періоді (пунктирна лінія – гра “у
гостях”).
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Висновки.
Педагогічний аналіз вищезазначених компонентів змагальної діяльності спортсменок БК “Козачка-ЗАлК” дозволяє констатувати наступне:
1) динаміка результативності в кожному періоді гри за показниками кількості набраних очок та
їх співвідношення до кількості очок, які набрала
команда суперників, має істотні розбіжності та характеризується складними залежностями нелінійного характеру;
2) найбільшу результативність спортсменки
БК “Козачка-ЗАлК” в офіційних матчах Євроліги
ФІБА сезону 2004/2005 років демонстрували у заключному (четвертому) періоді гри: на “своєму” майданчику – 22,33 очка; на майданчику суперників –
17,5 очка.
3) головними чинниками, які впливають на
результативність змагальної діяльності у кожному
періоді гри є техніко-тактична діяльність (індивідуальні, групові, командні взаємодії), ігрові показники (рахунок гри, кількість набраних очок та ін.),
фактори психологічного характеру (воля до перемоги, мотивація).
Перспективи подальших розвідок ґрунтуються на засадах подальшого вивчення, аналізу та узагальнення динаміки інших компонентів змагальної
діяльності в кожному періоді офіційних баскетбольних матчів.
1.

2.

3.

4.

Аннотация. Кобелев С.Ю. Влияние экспериментальной
методики физической реабилитации на уровень владения социально-бытовыми навыками лиц с нижней параплегией в условиях стационара. В статье рассказывается о результатах внедрения экспериментальной
методики физической реабилитации лиц с нижней параплегией в условиях стационара в сравнении с методикой лечебной физической культуры. Проведенный
анализ полученных данных за шкалами COVS и FIM.
Ключевые слова: тестирование, социально-бытовые
навыки, двигательная деятельность.
Annotation. Kobelev S.Y. Influencing an experimental
method of physical rehabilitation on the level of take hold
by the functional activities of persons with lower paraplegia
in the hospital. In article is related about the results of
introduction of experimenta l method of physical
rehabilitation of persons with lower paraplegia in the
hospital in the comparison with the method of medical
physical culture. Conducted finding analysis with help the
COVS and FIM scales.
Key words: testing, functional activities, motive activity.

Вступ.
Паралічі та глибокі парези, які викликані
травмою хребта та спинного мозку не дозволяють
хворим, які перебувають на стаціонарному лікуванні
успішно оволодівати вміннями та руховими навичками соціального та побутового характеру. Це негативно відбивається на виробленні механізмів адаптації до соціальних умов, що призводить до появи
ускладнень та обмежень, які створюють передумови
постійного догляду та залежності від оточуючих [1].
Для того щоб об’єктивно оцінити ефективність розроблених методик фізичної реабілітації,
які застосовуються у стаціонарах для даного контингенту хворих, необхідно провести тестування [2,3].
Дослідження здійснене згідно плану наукових досліджень на 2002-2005 навчальний роки кафедри фізичної реабілітації Львівського державного інституту фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є виявити
вплив експериментальної методики фізичної реабілітації на рівень володіння соціально-побутовими
навичками осіб з нижньою параплегією в умовах
стаціонару використовуючи шкали COVS та FIM.
Відповідно до мети ми поставили завдання:
·
проаналізувати вихідний рівень володіння соціально-побутовими навичками;
·
проаналізувати динаміку показників рівня володіння соціально-побутовими навичками.
Методи дослідження: тестування рухової
діяльності використовуючи шкали COVS та FIM,
узагальнення та аналіз отриманих даних.
Результати дослідження.
При першому тестуванні показників соціально-побутових навичок за шкалою COVS у
пацієнтів з нижньою параплегією статистичної
різниці між контрольною та експериментальною
групами при виконанні усіх завдань виявлено не було
(P>0,05). У другому та третьому тестуванні ми спостерігали різницю у результатах пацієнтів контрольної та експериментальної груп.
Загальний бал після другого тестування у
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ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА
РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ СОЦІАЛЬНОПОБУТОВИМИ НАВИЧКАМИ ОСІБ З
НИЖНЬОЮ ПАРАПЛЕГІЄЮ В УМОВАХ
СТАЦІОНАРУ
Кобелєв С.Ю.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. В статті розповідається про результати впровадження експериментальної методики фізичної реабілітації осіб з нижньою параплегією в умовах стаціонару у порівнянні з методикою лікувальної фізичної
культури. Проведений аналіз отриманих даних за шкалами COVS та FIM.
Ключові слова: тестування, соціально-побутові навички, рухова діяльність.
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пацієнтів контрольної групи складав 26,10±0,17. Такі
завдання, як рівновага у положенні сидячи, переміщення горизонтальне та вертикальне, хода у різних
комбінаціях та пересування на кріслі-візку усі пацієнти контрольної групи виконували на 1 бал, що
відповідає повній залежності від оточуючих. Дещо
покращились показники даної групи із завдання 2
(перехід з положення лежачи у положення сидячи).
42,5% пацієнтів виконували це завдання на 2 бали,
що означає допомогу однієї особи з/без використання допоміжного пристрою. 3 бали та вище з цього
завдання не отримав жоден з обстежених. Слід зазначити, що за виконання завдання 10 (моторні
функції руки) 6 балів отримали усіх пацієнти, як з
лівої, так і з правої сторони.
При третьому тестуванні (через 1 місяць або
на час виписки хворого зі стаціонару) дещо покращились показники пацієнтів контрольної групи із
завдання 1 (перевертання на бік), де 3 бали отримали 37,5%; 4 бали – 0,0%; та 5 балів – 5,0% усіх
пацієнтів. Завдання 3 (рівновага у положенні сидячи) на 2 бали виконували – 40,0% пацієнтів, 3 бали
– 0,0%; 4 бали – 5,0%; та 5 балів – 5,0% пацієнтів.
Решта завдань (переміщення горизонтальне та вертикальне, хода у різних комбінаціях та пересування
на кріслі-візку) виконувались в основному на 1 бал.
Завдання з навичок ходи виконали тільки двоє (5,0%)
пацієнтів. Один (2,5%) пацієнт виконував повільну
ходу на коротку відстань, використовуючи паралельні бруси. Інший пацієнт, використовуючи рамутрапецію, зміг подолати відстань не більше 50 метрів
з малою швидкістю (менше 1метр/сек). Загальний
показник по усіх завданнях у пацієнтів контрольної
групи збільшився і становив 31,4±1,24 бала.
Після другого тестування показники
пацієнтів експериментальної групи вірогідно
(P<0,05) відрізнялися від показників пацієнтів контрольної групи. Сумарний бал по усіх завданнях у
обстежених експериментальної групи склав
40,1±0,73. Завдання 1 (перевертання на бік) на 3 бали
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виконали 7,5%; 4 бали – 37,5%; та 5 балів – 7,5%
усіх пацієнтів. При виконанні завдання 2 5 балів
отримали 40,0% та 2, 3, 4 бали – 10,0% від усіх обстежених. Подібна картина спостерігалася при виконанні завдань 3, 4 та 9. Такі завдання, як вертикальне переміщення, хода у різних комбінаціях,
виконувались пацієнтами експериментальної групи
на 1 бал.
Загальний сумарний бал пацієнтів експериментальної групи після третього тестування за шкалою COVS склав 53,0±1,13 бала, що вірогідно
(P<0,05) відрізняється від показників норми. Завдання 1, 2 та 3 виконувались пацієнтами в основному
на 5 балів (середній показник по трьох завданнях
склав 5,03±0,11). 6 балів із завдання 4а (горизонтальне переміщення) отримали – 20,0%; 5 балів – 5,0%;
та 3 бали – 5,0% усіх пацієнтів. 4, 2, 1 бали не набрав жодний з обстежених пацієнтів експериментальної групи.
Вертикальне переміщення (завдання 4б)
виконувалось пацієнтами експериментальної групи
по-різному. Так, 9 (22,5%) пацієнтів виконали його
на 5 балів, 5 осіб (12,5%) отримали 4 бали, 4 особи
(10,0%) – 3 бали, та 2 особи (5,0%) – 1 бал. 2 бали
не набрав жоден з обстежених.
Завдання з навичок ходи (5, 6, 7, та 8 завдання) в основному виконувались на 2 бали, що
відповідає ході на паралельних брусах з/чи допомогою двох осіб менше 10 метрів та менше 1 метр/
сек. Тільки одна (2,5%) особа виконувала ходу, використовуючи милиці.
Порівняльна характеристика сумарних показників по усіх завданнях за шкалою COVS
пацієнтів контрольної та експериментальної груп
представлена у балах на рис. 1
Тестування соціально-побутових навичок за
шкалою FIM демонструвало подібні результати.
Найбільша різниця у результатах була при виконанні
завдань з 1 по 13 включно. Усі решта завдань (сприйняття зовнішньої інформації, вираження власних

8 3 ,0

5 3 ,0
±1 ,1 3
4 0 ,1
± 0 ,7 3
2 3 ,1
± 0 ,4 1

2 3 ,1
± 0 ,4 1

3 1 ,4
± 1 ,2 4

2 6 ,1
± 0 ,1 7

1

2

3

Т е с ту в а н н я
К о н т ро л ь н а

Е к с п е ри м е н т а л ьн а

Н о рм а

Рис. 1. Динаміка сумарних показників у балах по усіх завданнях пацієнтів контрольної та експериментальної груп за шкалою COVS.
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думок та бажань, соціальні стосунки, прийняття
рішень та пам’ять) були протестовані на найвищий
бал 7, тобто це відповідало виконанню дії легко та
безпечно, без використання допоміжних пристроїв
і у розумних часових межах.
Як і у попередній шкалі, перше тестування
показало, що загальна сума балів по усіх завданнях
у пацієнтів контрольної та експериментальної груп
є статистично незначущими і не відрізняються одна
від одної.
Друге обстеження за шкалою FIM у
пацієнтів контрольної групи показало збільшення
загального показника до 60,70±1,3 бала по усіх завданнях. Зокрема, за завдання 3 (вмивання/прийняття ванни) 45,0% пацієнтів отримали 1 бал. 2, 3, 4, та
6 балів не отримав жоден з обстежених. Тільки двоє
(5%) пацієнтів з цих завдань отримали 4 та 5 балів.
Завдання 4 (одягання верхньої частини тіла) на 2
бали виконало більшість пацієнтів (37,5%), на 1 бал
– 3 (7,5%) пацієнта, на 4 бали – один (2,5%) пацієнт
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після другого тестування склала 80,2±1,56, після
третього – 101,4±1,76 бала.
Друге обстеження демонструвало позитивні
зміни застосування експериментальної методики.
Необхідно відзначити, що ряд завдань виконувались
пацієнтами досить легко та невимушено, зокрема
45,0% пацієнтів отримали 7 балів за 1 та 2 завдання.
Частина пацієнтів, які виконали завдання з 3 по 13,
більш ніж на 50,0%, склала 30,0%. Відповідно 1 та
2 бали отримали 15,0% хворих. Ще кращими були
показники третього тестування. Відсоток пацієнтів,
які 3-13 завдання могли виконати без використання
допоміжного пристрою та у безпечний спосіб (5
балів та вище), склав 22,5%. Такий самий відсоток
хворих (22,5%) виконали ті ж завдання на 3 та 4 бали.
Відповідно на 1 та 2 бали завдання виконали 5,0%
обстежених.
Динаміка сумарних показників по усіх завданнях за шкалою FIM пацієнтів контрольної та експериментальної груп представлена у балах на рис. 2
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Рис. 2. Динаміка сумарних показників по усіх завданнях за шкалою FIM пацієнтів контрольної та експериментальної груп у балах.
та 5 балів отримав один (2,5%) пацієнт. Завдання з 5
по 13 виконувались пацієнтами в основному на 1
бал. Тільки двоє (5%) осіб могли виконати ці завдання на 4 бали. Залишився максимальний бал 7 із
завдань з 14 по 18.
Третє тестування показало, що сумарні показники пацієнтів контрольної групи за шкалою FIM
складали 67,1±2,02 бала, що на 6,4 бала більше, ніж
при другому тестуванні. Зокрема, максимальний бал
7 отримали усі пацієнти із завдань 1, 2, 14, 15, 16, 17
та 18. Кількість пацієнтів, які отримали 6 балів та
вище з усіх решти завдань (з 3 по 13 завдання), складала 5,0%. Пацієнти, котрі могли виконувати завдання з 3 по 13 більш ніж на 50,0%, (3, 4 та 5 балів),
також склали 5,0%. Найбільша кількість пацієнтів
(45,0%) виконували завдання на 1 та 2 бали.
Тестування рухової діяльності пацієнтів
експериментальної групи, показало суттєву різницю (Р<0,05) між показниками пацієнтів контрольної
групи при другому та третьому обстеженні. Загальна сума балів пацієнтів експериментальної групи

Висновки.
Отримані дані свідчать про перевагу впровадження експериментальної методики фізичної
реабілітації для осіб з нижньою параплегією (у середньому на 26,01% за шкалою COVS, та на 27,45%
за шкалою FIM) у порівнянні з аналогічною групою,
де хворі займались за звичайною методикою ЛФК.
Загальний сумарний бал пацієнтів експериментальної та контрольної груп після третього тестування за шкалою COVS склав 53,0±1,13 та
31,4±1,24 бала відповідно. Тестування соціальнопобутових навичок за шкалою FIM демонструвало
подібні результати. Третє тестування показало, що
сумарні показники контрольної групи за шкалою
FIM складали 67,1±2,02 бала, натомість, як у експериментальній групі ці показники були вищими і становили 101,4±1,76 бала.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем впливу
експериментальної методики фізичної реабілітації на
рівень володіння соціально-побутовими навичками
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осіб з нижньою параплегією в умовах стаціонару.
1.

2.

3.

ки. Роль підготовчого прийому полягає в тому, щоб
вимусити супротивника що атакується реагувати на
нього так, як, це потрібне атакуючому для виконання завершального прийому. Завершальними прийомами можуть бути будь-які удари руками і ногами,
дозволені правилами змагань. Ці прийоми сполучені
між собою певним часовим інтервалом залежно від
характеру їх проведення, реакції у відповідь атакуємого, співвідношення напрямів зусиль атакуючого і
того хто зазнав атаки. Механізм ефективності таких
комбінованих прийомів значною мірою обумовлений тим, що спортсмен, що зазнав атаки не може не
відповідати на механічну дію, оскільки йому в ході
поєдинку постійно необхідно зберігати певну стійку.
Встановлено, що в ході виникнення реакцій у
відповідь знижується стійкість стійки атакуємого
[1,2,3]. Тому якщо через 0,4 — 0,6 з після початку
завершального прийому повторно впливати на того,
що атакується завершальним прийомом, проводиться в протилежному напрямі або із зміною кута атаки, то він не зможе зберегти стійку рівновагу в даній
стійці. Щоб добитися подібного ефекту завершальним прийомом, проводиться в єдиному напрямі з
підготовчим, інтервал між двома прийомами потрібно буде зменшити більше ніж удвічі.
Таким чином, високий результат в спортивному тхеквондо прихований механізмом ефективності таких прийомів, які тепер називають складними техніко-тактичними діями (СТТД).
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дніпропетровського державного інституту
фізичної культури та спорту.
Формулювання цілей роботи.
Складність освоєння прийомів в тхеквондо
часто призводить до того, що процес навчання стає
невизначеним, погано планованим. В таких умовах
формування спортивної майстерності носить стихійний характер. Це не сприяє виховуючому навчанню в тхеквондо, припускаючому в ході оволодіння
технікою формування таких психічних якостей, як
віра в розрахунок, упевненість в своїх діях і більш
усвідомлене відношення до процесу поєдинку в
цілому.
Уточнення методичних прийомів, сприяючих оволодінню складною майстерністю, має виняткове значення в роботі із спортсменами, а особливо
на початковому етапі і етапі спортивного вдосконалення. У них в перші роки занять одночасно з техніко-тактичною майстерністю формуються сильні
особові якості, необхідні для досягнення високих
спортивних результатів в розряді дорослих.
Нами було проведено дослідження, з метою
виявлення думки фахівців про особливості змісту і
методики навчання простим прийомам і СТТД в
тхеквондо. Результати анкетування провідних тренерів і спортсменів виявили наступне: більшість
тренерів при навчанні і вдосконаленні простих
прийомів (переміщення, виконання ударів в середній
і верхній рівень) вважають необхідним використовувати: пояснення, показ, уточнення помилок, а при
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ВИКОРИСТОВУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ
ПРИЙОМІВ В НАВЧАННІ СКЛАДНИМ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧНИМ ДІЯМ В
ТХЕКВОНДО
Кощеєв О.С.
Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту
Анотація. Стаття присвячена характеристиці методики
навчання СТТД у тхеквондо з використанням комплексного підходу в навчанні, включаючи біомеханічні,
фізіологічні й психолого-педагогічні проблеми.
Ключові слова: тхеквондо, підготовчі й завершальні
прийоми, складні техніко-тактичні дії, методичні прийоми.
Аннотация. Кощеев А.С. Использование методических
приемов в обучении сложным технико-тактическим
действиям в тхеквондо. Статья посвящена характеристике методики обучения СТТД в тхэквондо с использованием комплексного подхода в обучении, включая биомехан иче ски е,
физиологи ческие
и
психолого-педагогические проблемы.
Ключевые слова: тхэквондо, подготовительные и завершающие приемы, сложные технико-тактические действия, методические приемы.
Annotation. Кoshcheyev A.S. Use of methodical receptions
in training to complex technical-ta ctical actions in
taekwondo. In the given article is devoted to description of
method of the to the difficult technical and tactical actions
teaching in taekwondo with the use of complex approach
in teaching.
Keywords: taekwondo, preparatory and finishing receptions,
difficult technical and ta ctical actions, methodical
receptions.

Вступ.
Практика сучасного тхеквондо на багатократних прикладах показала, що окремі прийоми техніки не є ефективними, оскільки час, необхідний атакуючому для виконання прийому, дозволяє тому, що
атакується чинити відповідний опір. Результат в поєдинку досягається комбінованими діями, складається з підготовчого і завершального прийомів. Підготовчими прийомами в тхеквондо можуть бути
будь-які переміщення з виходом на ударну дистанцію, тобто на дистанцію, з якою можна атакувати
супротивника. Також підготовчими прийомами можуть бути різні імітації ударів і захистів з метою
відкрити супротивника для продовження своєї ата75

навчанні і вдосконаленні СТТД додатково — виконання підготовчого і завершального прийомів в умовах учбової і учбово-тренувальної сутички.
Менша кількість тренерів використовує
можливість техніко-тактичних побудов, заснованих
на правильному співвідношенні напрямів виконання прийому за принципом уперед-назад, праворучліворуч, і т.д.
Результати дослідження.
Аналіз літератури [4,5,6] дозволив нам виділити
наступну послідовність методичних прийомів, які
рекомендуються тренерам для вдосконалення учбово-тренувальної роботи при навчанні СТТД:
1. Розповідь;
2. Показ;
3. Пояснення задач кожної частини руху;
4. Пояснення помилок;
5. Застосування вправ, схожих по координації з
підготовчими;
6. Застосування вправ на розвиток спеціальних
м’язових груп;
7. Спеціальні вправи на координацію, швидкість,
силу;
8. Відробіток елементів техніки в спрощеному
вигляді (по частинах);
9. Відробіток прийому (комбінації) в парі з більш
досвідченим партнером;
10. Виконання прийому (комбінації) по елементах
з партнерами різної ваги, статури, і ін. – а) на
місці; б) в русі;
11. Виконання прийому (комбінації) в цілому з партнерами різної ваги і статури;
12. Виконання прийому (комбінації) в складних
умовах поєдинку;
13. Пояснення найстійкішої позиції (уперед, назад
і по сторонах);
14. Виведення з рівноваги з метою визначення найслабкіших місць прийому або комбінації;
15. Пояснення найсприятливішої ситуації для атаки;
16. Показ прийому і комбінації в найбільш часто
вживаних ситуаціях;
17. Створення спортсменом, який зазнав атаки
сприятливої ситуації для виконання прийому і
комбінації;
18. Виконання прийому і комбінації з певним опором і тривалим перебуванням його в зручному
для атаки положенні: а) на місці; б) в русі;
19. Виконання прийому і комбінації з певним опором партнера і швидким відходом його із зручного положення: а) на місці; б) в русі;
20. Виконання спеціальної тактичної підготовки для
проведення прийому в комбінації в умовах учбово-тренувального бою: а) із спеціальним завданням; б) довільно;
21. Виконання тактичного плану для проведення
прийому (комбінації) в умовах тренувального
бою;
22. Педагогічний контроль за засвоєнням прийому
(комбінації).

З урахуванням даних, які є в спеціальній
літературі [1,4,5,6] і отриманих при анкетуванні
фахівців, нами з метою навчання СТТД були розроблені наступні методичні прийоми, які забезпечують високий відсоток засвоєння учбово-тренувального, матеріалу.
1. Підготовчим прийомом створювати необхідні
умови для проведення завершального прийому, який
повинен проводитися через певний інтервал часу
після початку підготовчого прийому, в певний момент виконання у відповідь реакції того хто атакується, з урахуванням напряму його зусиль.
2. Вивчення СТТД повинна передувати учбово-тренувальна робота по виробленню швидкісних і координаційних можливостей тхеквондистів, виступаючих в ролі атакуючих для виконання двох і більш
рухів з різними часовими інтервалами між ними.
3. Вивчення СТТД в цілому можна починати тоді,
коли підготовчий і завершальний прийоми, а також
необхідний часовий інтервал між ними є освоєний.
4. Неодмінним етапом освоєння СТТД повинне бути
оволодіння підготовчим прийомом, за допомогою
якого атакуючий може викликати певну захисну дію
хто атакується. Виклик запланованої певної реакції
у відповідь (у атакуємого) є критерієм якості виконання підготовчого прийому.
5. Коли той, що навчається оволодів умінням викликати певний захист атакується, можна переходити до освоєння своєчасного виконання завершального прийому, через певний часовий інтервал після
підготовчого прийому.
6. Перші спроби застосування СТТД в цілому необхідно здійснювати в парі з вміло діючим партнером,
здатним правильно вибрати позицію, правильно і
своєчасно реагувати на підготовчий прийом і створити умови, щоб завершальний прийом було виконано.
7. При подальших виконаннях в умовах учбового
поєдинку допомога партнера може поступово скорочуватися, починаючи з його участі у виконанні
завершального прийому.
8. Додатковий показ, відробіток в парі з більш досвідченим спортсменом, демонстрація виконання матеріалу що вивчається іншими спортсменами, аналіз
кінограм і т. п.— все повинне здійснюватися з дотриманням найважливіших дидактичних принципів
і сприяти формуванню упевненості у тих, що займаються у виконуваних діях.
Висновки.
Таким чином, розроблена методика передбачає комплексний підхід в навчанні СТТД, включаючи біомеханічні, фізіологічні і психолого-педагогічні проблеми.
На закінчення слід зауважити, що механізм
ефективності СТТД в тхеквондо, будучи відомою
складністю в освоєнні вищої спортивної майстерності
при неправильному використовуванні методики навчання, може сприяти розповсюдженню думки про
випадковість процесу досягненні спортивного результату в тхеквондо і формуванню у спортсменів невпев76

неності в своїх силах. Правильне використовування
методики, починаючи з ранньої спеціалізації, кожне
вдале виконання прийому і тим більш СТТД робитимуть позитивний вплив на формування цілого комплексу сильних психічних якостей.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем використовування методичних прийомів в навчанні складним техніко-тактичним діям в тхеквондо.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Key words: osteochondrosis, asani, hatha yoga, technique.

Вступ.
Хатха йога, яка відноситься до тренування
тіла – одна з найбільш знайомих нам різновидів йоги.
Хатха йога складається з вправ на розслаблення,
дихальних вправ та асан. Займаючись по цій системі, ми можемо оздоровити своє тіло, зробити його
сильним та гнучким. Ці вправи допомагають обмінним процесам і диханню, покращують статуру і
вирішують ендокринні проблеми [1-4].
Дуже часто, люди, які займалися по різноманітним фітнес програмам, скаржились на болі в
хребті. Ми запропонували в кінці тренувань виконувати деякі з асан, спрямованих на вирішення саме
цієї проблеми. Результати були дуже ефективними.
Проходив біль, знімалась втома, заспокоювався
організм після навантажень, з’являлась легкість.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
Формулювання цілей роботи.
В даній статі ми подаємо основні вправи,
які використовувалися на заняттях. Асани виконуються в статичному режимі, тривалістю від 20 до
40 секунд кожна.
Результати дослідження.
Розглянемо докладніше техніку виконання
цих вправ.
1. Стояча поза – поза розтягнутого трикутника.
Техніка виконання
1. Станьте прямо, ноги разом.
2. Зробіть глибокий вдих і стрибком розставте ноги на 90 см. Підніміть руки в сторони
на рівень плечових суглобів долонями донизу. Тримайте руки паралельно до підлоги.
3. Поверніть праву стопу праворуч на 90 градусів. Поверніть ліву ногу злегка до правої,
тримаючи ліву ногу випрямленою и напруженою в коліні.
4. Видихніть, нахиліть тулуб до правої ноги,
утримуючи праву долоню біля правої
кісточки. Якщо зможете, покладіть долоню на підлогу.
5. Підніміть ліву руку вгору до лінії правого
плечового суглоба й вирівняйте тулуб. Спина і задні поверхні ніг повинні утворювати
одну лінію. Голову поверніть і пильно дивіться на великий палець витягнутої лівої
руки. Тримайте праве коліно нерухомим,
спрямованим до пальців ноги.
6. Залишайтесь в цій позі від 0.5 – 1 хв., дихаючи глибоко і рівно. Після цього відніміть
праву долоню від підлоги, зробіть вдих і
станьте в положення 2.
7. Потім поверніть ліву ногу на 90 градусів, а
праву – злегка в бік лівої, тримаючи обидва
коліна напруженими, і продовжуйте всі дії
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АСАНИ ХАТХА ЙОГИ В ВИРІШЕННІ
ПРОБЛЕМИ ОСТЕОХОНДРОЗУ В ФІТНЕС
ПРОГРАМІ
Крєндєлєва В.У., Цибух Т.М., Цибух М.М.
Волинський державний
університет імені Лесі Українки
Анотація. Останнім часом аеробіка в поєднанні з силовими навантаженнями приводить до чудового ефекту.
Але проблема остеохондрозу фізичними навантаженнями не дає кінцевого результату. Додаючи асани у фітнес
програми було встановлено, що найбільш позитивні результати при знятті навантажень, особливо в ділянці
хребта, досягається при використанні системи хатха
йоги.
Ключові слова: остеохондроз, асани, хатха йога, методика.
Аннотация. Кренделева В.У., Цыбух Т.М., Цыбух М.М.
Асаны хатха йоги в решении проблемы остеохондроза
в фитнесс программе. В последнее время аэробика в
сочетании с силовыми нагрузками приводит к прекрасному эффекту. Но проблема остеохондроза физическими нагрузками не дает конечного результата. Добавляя
асаны в фитнесс– программы было установлено, что
наиболее позитивные результаты при снятии нагрузок,
особенно в участке позвоночника, достигается при использовании системы хатха йога.
Ключевые слова: остеохондроз, асаны, хатха йога, методика.
Annotation. Krendeleva V.U., Tsybuh T.M., Tsybuh M.M.
Asani hatha yogas in the decision of a problem of an
osteochondrosis in fitness to the program. Recently aerobics
in combination with power loading leads to a great effect.
But the problem of an osteochondrosis by the physical
activities doesn’t give an eventual result. It has been
established that adding asani to the fitness programs, the
most positive results at the removal of loading, especially
in the area of a backbone, is achieved by the use of hatha
yoga system.
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від положення 2 до положення 6 , повторюючи їх, як зазначено вище. Утримуйте позу
протягом такого ж часу, як і попередні, а
тоді зробіть вдих і прийміть положення 2.
Дія
Вона зменшує біль у спині, особливо при
розтягненні шийних зв’язок.
2. Повернута поза трикутника.
Техніка виконання
1 .Станьте прямо, ноги разом. Зробіть глибокий
вдих і стрибком розставте ноги на 90 см.
Підніміть руки в сторони на рівень плечових
суглобів долонями донизу.
2. Поверніть праву ногу праворуч на 90 градусів,
а ліву – на 60 градусів, тримаючи ліву ногу
рівною й напруженою в коліні.
3. Видихніть, поверніть тулуб праворуч так, щоб
ліва долоня була на підлозі поруч із правою стопою і ззовні від неї.
4. Підніміть праву руку вгору до однієї лінії з
лівою рукою. Пильно дивіться на великий палець правої руки.
5. Тримайте коліна напруженими. Не відривайте пальців правої ноги від підлоги. Пам’ятайте
про опору на підлогу зовнішнього краю лівої
стопи.
6. Розтягніть плечові суглоби і лопатки.
7. Залишайтесь у цій позі від 0.5 до 1 хвилини,
дихання нормальне.
8. Зробіть вдих, підніміть праву руку з підлоги,
розверніть тулуб в початковий стан і повертайтесь в положення 1.
9. Зробіть видих, виконайте цю ж позу в лівий
бік, повертаючи ліву ногу ліворуч на 90 градусів,
а праву-ліворуч на 60 градусів, опустіть праву
долоню на підлогу поруч і ззовні від лівої стопи.
10. Зберігайте позу протягом однакового часу в
обидва боки. Час можна регулювати, наприклад,
3 -4 глибокими видихами для нахили в кожний
бік.
11. Виконавши позу, видихніть, поверніть тулуб
у попереднє положення, поверніть пальці ніг
уперед і приведіть руки в положення 1.
Дія.
Хребет та м’язи спини також будуть краще
функціонувати, оскільки асана посилює кровообіг
у нижній частині хребта. Поза сприяє розвитку грудної клітки, знімає біль спині, зміцнює органи черевної порожнини й м’язи стегон.
3. Коник, або сарана.
Техніка виконання
1. Ляжте на живіт, долілиць. Простягніть руки
назад.
2. Видихніть, піднесіть якомога вище над
підлогою одночасно голову, груди і ноги.
Руки й груди не повинні бути на підлозі. На
підлозі лежить тільки передня частина живота, яка приймає на себе всю вагу тіла.
3. Напружте сідниці і м’язи ніг. Тримайте
обидві ноги випростаними і рівними, а стег-

на, коліна й кісточки ніг мають торкатися
одні одних.
4. Не переносьте вагу тіла на руки, а намагайтеся відвести їх назад, що сприяє розвитку
верхньої ділянки м’язів спини.
5. Зберігайте це положення скільки зможете,
дихаючи нормально.
6. Спочатку важко підняти над підлогою груди й ноги, але з часом, коли зміцняються
м’язи живота, виконати позу буде легко.
Дія
Оскільки хребет інтенсивно прогинається,
він стає гнучким, зменшується біль у крижовій і
поперековій ділянках. Люди, які страждають від зрушення між хребцевих дисків, отримають суттєве
полегшення від регулярного практикування цієї асани. Варіант цієї пози може бути використаний для
зменшення болю у нижній частині спини. При цьому ноги згинаються в колінах, стегна розставлені, а
гомілки утримуються перпендикулярно до підлоги.
Потім, з видихом, стегна відривають від підлоги й
зводять, поки не з’єднаються коліна, гомілки лишаються перпендикулярними до підлоги.
4. Змія.
Техніка виконання
1. Ляжте долілиць на підлогу. Випростайте
ноги, тримаючи стопи разом. Притисніть
міцно коліна й витягніть пальці ніг.
2. Розташуйте долоні збоку від таза.
3. Вдихніть, міцно притисніть долоні до
підлоги й прогинайте тулуб назад. Зробіть
2 дихання.
4. Зробіть вдих, підносьте тулуб, поки ділянка лобка торкається підлоги. Зафіксуйте
це положення. Вся вага тіла – на ногах і
долонях.
5. Стисніть анус й напружте стегна.
6. Утримуйте позу 20 секунд, дихаючи нормально.
7. Видихніть і поволі опустіть тіло на підлогу. Повторіть позу 2 чи 3 рази, а потім
відпочиньте.
Дія
Ця поза благодійна при пошкодженнях хребта і зрушеннях між хребтових дисків. Практикування
цієї пози повертає диски в їх початкове положення.
Весь хребет зміцнюється, а груди розширюються.
5. Собака.
Техніка виконання
1. Ляжте долілиць пластом на підлогу. Ноги
тримайте нарізно, на відстані 30-40 см.
2. Покладіть долоні збоку від грудей, пальцями до голови.
3. Видихніть і піднесіть тулуб над підлогою
(підіймаючи у тазових суглобах). Випростайте руки, нахиліть голову вниз, у напрямку до
ніг, і станьте маківкою на підлогу, втримуючи лікті прямими й витягуючи спину.
4. Тримайте ноги напруженими, не згинайте
коліна. Підошви повинні бути повністю на
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підлозі, ноги – паралельні одна одній, пальці
ніг спрямовані вперед.
5. Перебувайте в цій позі близько 1 хвилини,
дихаючи глибоко. Потім з видихом підведіть
голову, випростайте тулуб рухом уперед, обережно опустіться на підлогу, розслабтеся.
Дія
Якщо людина втомилася, тривале перебування в цій позі знімає втому й повертає втрачену
енергію. Поза особливо корисна після аеробних навантажень. Практикування цієї асани допомагає позбутися скутості в ділянці лопаток, приносить полегшення при артриті плечових суглобів. М’язи живота
притискуються до живота й зміцнюються. При
піднятті діафрагми до грудної порожнини зменшується частота пульсу. Це поза, що бадьорить.
6. Стріла.
Техніка виконання
1. Сядьте на підлогу, ноги випростані вперед.
Покладіть долоні на підлогу поряд зі стегнами. Зробіть кілька глибоких дихань.
2. Видихніть, протягніть руки і візьміться за
пальці ніг. Тримайте великий палець правої ноги між великим, вказівним і середнім
пальцями правої руки, таким же чином тримайте палець лівої ноги.
3. Витягніть хребет і спробуйте увігнути спину. Коли починати витягувати хребет від
спини, утворюється наче горб, бо хребет
витягується лише в плечових суглобах. Учіться згинатися і витягуватися правильно,
починаючи від тазової частини спини, а також витягуючи руки від плечей. Тоді горб
зникне і спина стане рівною. Зробіть декілька глибоких дихань.
4. Потім видихніть, зігніть і відведіть в сторони лікті, використовуючи їх як важелі, подайте тулуб уперед і торкніться колін лобом.
Поступово опустіть лікті на підлогу, витягніть шию і тулуб, торкніться колін носом, а потім зубами.
5. Коли це буде легко виконуватися, зробіть
подальше зусилля, захопіть підошви кистями й покладіть підборіддя на коліна.
6. Коли і це буде легким, то зчепіть долоні,
переплівши пальці, і опустіть підборіддя на
гомілку за коліньми.
7. Коли положення 6 стане легким, стисніть
праву долоню кистю або лівою долоню правою за випростаними стопами й прогніть
спину. Зробіть декілька глибоких дихань.
8. Видихніть і опустіть підборіддя на гомілку
за коліньми.
9. Коли положення 8 стане легким, візьміться
за правий зап’ясток лівою кистю або за
лівий зап’ясток правою кистю й опустіть
підборіддя на гомілку за коліньми.
10. Слідкуйте, щоб нижня частина колінних
суглобів щільно прилягала до землі. Спочатку коліна будуть підійматися з підлоги.

Напружте м’язи задньої частини стегон і
подайте тулуб уперед. Тоді нижня частина
колінних суглобів буде лежати на підлозі.
11. Спробуйте перебувати в будь – якому з
описаних вище положень, яке ви можете
виконувати від 1 до 5 хвилин, дихаючи
рівномірно.
12. Якщо ви досягли успіхів у виконанні пози,
можна витягувати руки прямо, класти долоні на підлогу, з’єднувати великі пальці рук
за випростаними стопами й опускати підборіддя на гомілки за коліньми. Залишайтесь
у позі 1 – 2 хвилини, дихаючи рівномірно.
13. Зробіть вдих, підведіть голову з колін, розслабтеся.
14. Якщо ви правильно виконуєте вправу,
тяжкість у спині не повинна відчуватись.
Дія
Ця асана зміцнює органи черевної порожнини й запобігає їх атонії. Вона тонізує також нирки, оздоровлює хребет, поліпшує травлення.
У цій вправі хребет утримується прямим і
горизонтальним, а серце знаходиться нижче від нього. Правильне положення у цій позі сприяє масажу
серця, хребта і органів черевної порожнини. В результаті цього вони відживляються, а розум відпочиває. Завдяки надпотужній напрузі в тазовій ділянці
до неї надходить більше крові, яка насичена киснем.
7. Плуг.
Техніка виконання
1. Лягайте пластом спиною на килим, тримаючи ноги випростаними в колінах. Покладіть руки збоку від стегон долонями донизу. Зробіть кілька глибоких вдихів.
2. Видихніть, зігніть коліна і підводьте ноги в
напрямку до живота, поки стегна не притиснуться до нього. Зробіть 2 дихання.
3. З видихом піднесіть таз над підлогою і покладіть кисті під клуби, зігнувши руки в
ліктях. Зробіть 2 дихання.
4. Видихніть, підносьте тулуб вертикально,
підтримуючи його кистями, поки груди не
торкнуться підборіддя.
5. На підлозі повинні лежати тільки потилиця, задня поверхня шиї, плечові суглоби й
задня поверхня рук по лікті. Покладіть
кисті, зробіть 2 дихання.
6. Ослабте „підборідний замок”, поволі
опустіть тіло, переносячи руки й голову за
голову й опускаючи пальці ніг на підлогу.
7. Напружте коліна, підтягуючи сухожилки
м’язів, що обмежують підколінні ямки, та
задньої поверхні стегон, і підведіть тулуб.
8. Покладіть долоні на середину спини й притисніть їх, щоб утримувати тулуб перпендикулярно до підлоги.
9. Простягніть руки на підлозі в напрямку,
протилежному ногам.
10. З’єднайте великі пальці рук й повністю випростайте руки й ноги.
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11. Сплетіть пальці й розверніть зап’ястки так,
щоб великі пальці лежали на підлозі. Витягніть долоні й пальці, зведіть і напружте
руки в ліктях, розтягніть їх, починаючи від
плечових суглобів.
12. Руки й ноги витягнуті і спрямовані в протилежних напрямках, завдяки чому хребет
повністю розтягнутий.
13. Сплітаючи пальці в замок, бажано міняти
їх положення. Спочатку правий великий
палець торкається підлоги першим, утримуйте цю позицію 1 хвилину. Потім послабте тиснення й перемістіть великий лівий
палець на підлогу, знову сплетіть палець за
пальцем й витягніть руки, утримуйте таке
положення 1 хвилину. Це сприятиме гармонійному розвитку та гнучкості обох плечових суглобів, ліктів і зап’ястків.
14. Спочатку сплітати пальці буде важко, але
поступово практикуючи описані положення, ви зможете легко виконувати це.
15. Спочатку важко буде також утримувати
пальці ніг на підлозі за головою. Якщо ви
збільшите час і напругу, то пальці ніг легше лягатимуть на підлогу і довше утримуватимуться на ній.
16. Лишайтеся в досягнутому положенню від
1 до 5 хвилин, дихаючи нормально.
17. Звільніть руки. Піднесіть ноги й поступово
опустіться на підлогу. Ляжте пластом на
спину і розслабтеся.
Дія
Хребет забезпечується додатковим притоком крові при нахилі вперед, і це сприяє зменшенню болю в спині. Люди, які страждають від малорухомих нееластичних плечових та ліктьових
суглобів, радикулітів в області спини, відчують значне полегшення від цієї асани. Тамується також різкий
біль у животі від газів, завдяки вигину хребта.
8. Міст.
Техніка виконання
1. Лягайте пластом спиною на килим, тримаючи ноги випростаними в колінах. Покладіть руки збоку від стегон долонями донизу. Зробіть кілька глибоких вдихів.
2. Видихніть, зігніть коліна і підводьте ноги в
напрямку до живота, поки стегна не притиснуться до нього. Зробіть 2 дихання.
3. З видихом піднесіть таз над підлогою й покладіть кисті під клуби, зігнувши руки в
ліктях. Зробіть 2 дихання.
4. Видихніть, підносьте тулуб вертикально,
підтримуючи його кистями, поки груди не
торкнуться підборіддя.
5. На підлозі повинні лежати тільки потилиця, задня поверхня шиї, плечові суглоби й
задня поверхня рук по лікті. Покладіть
кисті, зробіть 2 дихання.
6. Видихніть і випростайте ноги, пальці ніг
спрямуйте догори.

7.

Щільніше притисніть долоні до спини,
піднесіть вгору хребет, ноги або витягніть
рівно назад, або зігніть у колінах й опустіть
ноги через зап’ястки назад на підлогу. Випростайте ноги і тримайте їх разом.
8. Все тіло утворює міст, тягар якого лежить
на ліктях і зап’ястках. Частини тіла, що торкаються підлоги: задня поверхня голови й
шиї, плечові суглоби, лікті й стопи. Лишайтесь в цій позі від 0,5 до 1 хвилини, дихаючи нормально.
9. Можна зменшити тиск на лікті й зап’ястки,
витягуючи хребет до шиї й утримуючи п’яти на підлозі.
Дія
Асана рухає хребет у зворотному напрямку
і знімає те напруження шиї, яке викликають інші
позиції. Здоровий і гнучкий хребет свідчить про здорову нервову систему. Коли ж здорові нерви, то й
людина здорова розумом і тілом.
9. Поза „трупа”.
Техніка виконання
1. Ляжте пластом на спину наче „труп”. Руки
тримайте трохи збоку від стегон, долонями
в гору.
2. Заплющить очі. Якщо є можливість, то покладіть на очі складену в четверо тканину.
П’яти тримайте разом, носки – в сторони.
3. Спочатку дихайте глибоко. Пізніше дихання повинно бути тонким і повільним, без
різких рухів, щоб не турбувати ні хребта, ні
тіла.
4. Зосереджуйтесь на глибоких і тонких видихах, за яких ніздрі не відчувають теплоти
дихання.
5. Нижня щелепа має висіти вільно, не бути
стиснутою. Язик не повинен рухатись, і
навіть зіниці очей мають бути цілком пасивними.
6. Повністю розслабтеся і видихайте повільно.
7. Якщо розум блукає, то без напруження після
кожного видиху робіть паузу.
8. Лишайтеся в цій позі від 10 до 15 хвилин.
9. Спочатку, засвоюючи шавасану, можна заснути. Поступово, коли нерви стануть пасивними й спокійними, з’явиться відчуття
цілковитого розслаблення й відновлення
сил.
Дія
Поза знімає втому від інших асан і заспокоює розум.
Висновки.
Вправи були включені в фітнес-програми,
як в групові так і в індивідуальні заняття в послідовності відповідно нумерації від одного до 9. Ми запропонували в кінці тренувань виконувати деякі з
асан. Результати були дуже ефективними. Проходив
біль, знімалась втома, заспокоювався організм після
навантажень, з’являлась легкість.
Подальші дослідження передбачається
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но не спроможні сьогодні працювати з тією інтенсивністю, котру вимагають умови ринкової економіки. Молоді фахівці часто хворіють, мають низьку
працездатність і незадовільну фізичну підготовленість до виконання професійних обов’язків.
Особливої уваги потребує психофізична
підготовка майбутнього вчителя (В. Волков, 2004),
праця якого пов’язана із значним психічним напруженням, великим обсягом навантаження статичного характеру та іншими факторами, що негативно
впливають на стан імунної системи та знижують
рівень загальної і спеціальної працездатності.
Система фізичного виховання у вищому
навчальному закладі спрямована (Холодов Ж., Кузнєцов В., 2000), в першу чергу, на оздоровлення студента, що досягається через розвиток фізичних
здібностей, укріплення його імунної та нервової
систем, підняття рівню функціонування організму в
різноманітних умовах сучасного суспільства.
Однак відсутність науково обґрунтованих
технологій у вказаному процесі не дає можливості
ефективно використовувати засоби фізичного виховання і, як наслідок, спостерігається відсутність
позитивного результату, а в деяких випадках, і перевантаження нервової та серцево-судинної систем, що
негативно впливає як на мотивацію студента до занять фізичною культурою, так і на стан його здоров’я в цілому.
Одним із основних інструментів повноцінного управління процесом фізичного виховання у
вузі є контроль, засоби якого дозволяють уникнути
негативних наслідків впливу фізичного навантаження, а оцінка результатів будь-якого випробовування
допомагає визначити правильність обраної методики і стан підготовленості студента.
Однак, у програмі з фізичного виховання
студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації (2003)
відсутні науково обґрунтовані методичні вказівки
щодо рішення основних завдань даної дисципліни,
невраховані сенситивні періоди розвитку фізичних
здібностей підростаючого покоління, а нормативна
частина не відповідає дійсному стану фізичної підготовленості сучасної молоді, що і спонукає автора до
вивчання даної проблеми.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити динаміку
розвитку фізичних здібностей студенток впродовж
навчання на I-III курсах педагогічного вузу.
В процесі дослідження використовувалися
наступні методи: педагогічне тестування фізичних
здібностей та методи математичної статистики.
Експериментальне дослідження було організовано на базі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова із залученням 106 студенток гуманітарних факультетів, які навчалися на
I-III курсах і не мали спортивної кваліфікації.
Тестування проводилося наприкінці на-

провести у напрямку вивчення інших проблем запобігання остеохондрозу.
1.
2.
3.
4.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗу
Паламарчук І.А.
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
Анотація. В процесі підбору чергових засобів та методів
педагогічного впливу або при визначенні рівню розвитку фізичних здібностей необхідно враховувати індивідуальні особливості майбутнього фахівця та під час
виставлення оцінок звертати увагу на відвідуваність та
старанність студента, що виключить можливість впливу негативних особливостей, які мають місце у вітчизняній системі фізичного виховання.
Ключові слова: студент, фізична, підготовленість, вчитель.
Аннотация. Паламарчук И.А. Динамика развития компонентов общей физической подготовленности студенток педагогического вуза. В процессе подбора средств
и методов педагогического влияния или при определении уровня развития физических способностей необходимо учитывать индивидуальные особенности будущего специалиста и во время выставления оценок
обращать внимание на посещаемость и старательность
студента, который исключит возможность влияния отрицательных особенностей, которые имеют место в отечественной системе физического воспитания.
Ключевые слова: студент, физическая, подготовленность, учитель.
Annotation. Palamarchuk I.A. Dynamics of development
of components of the common physical readiness student
pedagogical high school. During selection of means and
methods of pedagogical influence (at definition of a level
of development of physical abilities) it is necessary to take
into account specific features of the future expert. During
exhibiting estimations to pay attention to attendance and
diligence of the student. It will exclude an opportunity of
influence of negative features which take place in domestic
system of physical training.
Key words: the student, physical, readiness, the teacher.

Вступ.
У контексті світової та Європейської інтеграції України важливого значення набуває забезпечення високого рівня фізичної та психофізіологічної надійності та готовності випускників наших
вузів, що гарантують їм поряд з професійними знаннями, необхідну конкурентноздатність в умовах сучасного ринку, який вимагає гарного здоров’я та
високої працездатності.
Однак, за даними Р. Раєвського, С. Канішевського та ін. (2004), більш ніж 50% випускників
навчальних закладів різних рівнів акредитації фізич81

Наступний рік характеризується трохи менш
помітним зрушенням і позитивне коливання становить близько 0,13 хвилини, що приблизно відповідає 8 секундам.
Сила, розвиток якої визначався за допомогою результатів згинання і розгинання рук в упорі
лежачи (рис. 4), також має найбільш значний приріст
показників на другому році навчання у вищому навчальному закладі і становить в середньому 0,45
рази. Однак, на третьому курсі у дівчат спостерігається майже стабілізація результатів, приріст яких
становить 0,02 рази.

вчального року в однакових умовах за загально прийнятими правилами (Т.Ю. Круцевич, 1999).
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати, отримані за допомогою педагогічного тестування дозволили визначити динаміку
розвитку загальних фізичних здібностей студенток
гуманітарних факультетів, а саме: швидкості; спритності; витривалості; сили та швидкісно-силових
здібностей, а також гнучкості.
Розвиток швидкісних здібностей, що визначався за допомогою бігу на 100 м, має позитивну
динаміку впродовж всього періоду дослідження (рис.
1), однак найбільший приріст спостерігається на 2му курсі і складає 0,04 секунди. Наступний курс
позначений незначним коливанням в бік стабілізації
результатів, порівняно із минулим роком, але середній результат покращується на 0,02 секунди.
Спритність, яка визначалася за результатами бігу 4 х 9 м, має негативну динаміку тільки на 2му курсі, після чого відбувається значний підйом і
середній результат на 3-му курсі становиться менше ніж на 1-му (рис. 2), що при подоланні любої
дистанції вважається покращенням.
Отже, спочатку спад становить 0,06 секунди, однак результат на 3-му курсі не тільки стає кращим за попередній, а ще й випереджає час подолання дистанції на 1-му курсі на 0,05 секунди.
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Рис. 4. Динаміка розвитку сили студенток 1-3-х
курсів
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Рис. 1. Динаміка розвитку швидкості студенток
1-3-х курсів

Результати стрибка у довжину з місця, що
характеризують розвиток швидкісно-силових здібностей студенток (рис. 5), свідчать про позитивну динаміку на 2-му курсі, яка становить у даному віці
0,7 сантиметра. Незначний приріст у вказаному віці
змінюється на 3-му курсі у протилежний бік і спад
результатів спостерігається в середньому на 0,3 см
порівняно із минулим роком.
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Рис. 3. Динаміка розвитку витривалості студенток 1-3-х курсів
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Рис. 2. Динаміка розвитку спритності студенток
1-3-х курсів
Динаміка розвитку витривалості, яка визначалася за результатами бігу на 2000 м, має позитивний характер на протязі всіх трьох років (рис. 3),
однак найбільший приріст даної здібності спостерігається на другому курсі і становить 0,6 хвилини,
тобто 36 секунд.
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Рис. 5. Динаміка розвитку швидкісно-силових
здібностей студенток 1-3-х курсів
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різних регіонах і ВНЗ держави;
3) за відсутністю науково обґрунтованих
загальних методичних вказівок щодо розвитку
фізичних здібностей студентської молоді та нормативних основ педагогічного контролю за вдосконаленням компонентів фізичної підготовленості вказаного контингенту, колективам кафедр фізичного
виховання необхідно розробляти авторські програми з урахуванням особливостей окремого ВНЗ;
4) в процесі підбору чергових засобів та
методів педагогічного впливу або при визначенні
рівню розвитку фізичних здібностей необхідно враховувати індивідуальні особливості майбутнього
фахівця та під час виставлення оцінок звертати увагу на відвідуваність та старанність студента, що виключить можливість впливу вищезгаданих негативних особливостей, які мають місце у вітчизняній
системі фізичного виховання.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем розвитку компонентів загальної фізичної підготовленості
студенток педагогічного вузу.
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Рис. 6. Динаміка розвитку гнучкості студенток
1-3-х курсів
Гнучкість у хребетному стовпі, яка визначалась за результатами нахилу вперед – єдина фізична здібність, що має негативну динаміку впродовж
всього періоду дослідження студенток Національного педагогічного університету.
Отже, на 2-му курсі негативні зрушення
відбуваються у розмірі 1,05 сантиметра, а наступний рік навчання характеризується менш значним
спадом і становить 1,45 сантиметра відносно першого вимірювання.
Слід зазначити, що отримані результати дослідження мають достовірні значення тільки в деяких випадках і тому не можуть використовуватися в
загальній практиці фізичного виховання у вищих
навчальних закладах різного профілю.
Необхідно враховувати (О.С. Куц, 1993), що
на рівень фізичної підготовленості студентського
контингенту мають значний вплив такі фактори як
місце попереднього та умови проживання під час
дослідження, соціальне положення, специфіка майбутньої професії та ін.
Відносно отриманих результатів власного
дослідження можна припустити наявність сенситивних періодів в процесі розвитку фізичних здібностей у віці від 17 до 21 років, що відповідає біологічним нормам підростаючого покоління, однак, в
даному випадку, може мати місце вплив методичної
спрямованості використання засобів фізичного виховання та наявність значної матеріально-технічної
бази (басейн, стадіон тощо).
Висновки.
Проведені теоретичний аналіз, узагальнення досвіду вітчизняної педагогічної практики та результати особистих досліджень дозволяють зробити наступні висновки:
1) предмет «фізичне виховання» - є невід’ємною частиною системи освіти студентської
молоді та єдиною дисципліною, яка формує базу
загальної і спеціальної працездатності, що забезпечує належний рівень виконання професійних обов’язків майбутнім фахівцем;
2) існуюча програмно-нормативна база, яка
використовується в практиці фізичного виховання
студентів вищих навчальних закладів України потребує вдосконалення, яке передбачало б забезпечення
науково обґрунтованими даними, отриманими у
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ВПЛИВ СТАНДАРТНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ
ЗАВДАНЬ РІЗНОГО НАПРЯМКУ НА
ПІДВИЩЕННЯ ДИНАМІКИ ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ
Помазан А.А.
Харківський банківський інститут Української
академії банківської справи
Національного банку України
Анотація. У даній статті докладно розглянуто вплив
стандартних тренувальних завдань на підвищення динаміки фізичного розвитку студентів; вплив занять
фізичними вправами на розвиток працездатності; зміни,
які виникають в організмі внаслідок занять фізичними
вправами, а також засоби, за допомогою яких студенти
можуть покращити свій загальний стан.
Ключові слова: студент, фізичний розвиток, працездатність, навчальний заклад.
Аннотация. Помазан А.А. Влияние стандартных тренировочных заданий разной направленности на повышение динамики физического развития и трудоспособно-
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постійно зростають. У зв’язку з цим головним завданням всього навчального процесу з фізичного виховання є надання працівникам банків та студентам,
які навчаються у вузах економічного профілю, спеціальних знань щодо здорового способу життя та
формування у них практичних навичок з професійно-прикладної підготовки.[4]
У даний час є величезна кількість досліджень, присвячених визначенню різноманітних аспектів, котрі впливають на стан здоров’я людей
різного віку (Г. Апанасенко, Є. Бондаревський, В.
Запорожанов, В. Заціорський). Методологія професійної підготовки розкривається в працях Раєвського
Р.Т., Віленського М.Я., Іл’їнича В.І., Платонова В.М.
та ін.
Варто підкреслити, що аналіз педагогічної,
психологічної та спеціальної спортивної літератури
показав, що, попри велику зацікавленість учених
проблемою формування здорового способу життя
студентів вищих закладів освіти, не всі її питання
достатньо вивчені. Такий важливий аспект, як вплив
стандартних тренувальних завдань на підвищення
динаміки фізичного розвитку та працездатності студентів, з урахуванням специфіки навчання та майбутньої професійної діяльності, а також шляхи їх
використання з метою оптимізації процесу формування, не був предметом спеціального наукового
дослідження.
Дана робота проведена у відповідності з
планом навчально-дослідної роботи Державного
комітету України з питань фізичної культури і спорту
на 2001-2005р.р. з теми 2.1.15. ”Розробка єдиного
середовища навчання у вищих навчальних закладах,
як засоби підвищення ефективності учбово-тренувального процесу”. (№ державної реєстрації 0101 U
006467).
Формулювання цілей роботи.
Виходячи з вище сказаного, метою проведених досліджень було виявити вплив стандартних
тренувальних завдань різного напрямку на динаміку фізичного розвитку та працездатність студентів
у вузах економічного профілю. У зв’язку з цим для
навчального процесу з фізичного виховання головним завданням була необхідність запровадження
системи перевірки динаміки фізичного розвитку
студентів за роки навчання що формується під впливом застосування стандартних тренувальних завдань. В.Г. Алабін та А.В. Алабін дали чітке визначення поняття “тренувальне завдання”. На їх думку,
це частина тренувального заняття, яке складається
з однієї фізичної вправи або з комплексу і виконуються з визначеними педагогічними задачами в навчально-тренувальному процесі.
Проведена робота з впровадження досить
простої та зручної для викладача і студентів педагогічної технології дає можливість простежити як за
позитивними, так і за негативними змінами в стані
фізичного розвитку студентів, висвітлюючи разом з
цим ефективність занять фізичною культурою і
спортом у навчальному закладі.

сти студентов. В данной статье рассмотрено влияние
стандартных тренировочных заданий на повышение
динамики физического развития студентов; влияние
занятий физическими упражнениями на развитие трудоспособности; умения, которые возникают в организме вследствие занятий физическими упражнениями, а
также средства, с помощью которых студенты могут
значительно улучшить свое общее состояние.
Ключевые слова: студент, физическое развитие, трудоспособность, учебное заведение.
Annotation. Pomazan A.A. The influence of standart
training tasks of different directions the increas of dynamics
of physical development and students capacity for work in
economic educational institution. At given article the
influence of standart training tasks the increase of dynamics
of students physical development; the influence of studies
of physical exercises the development of the capacity for
work; changes which can be in the organizm in consequence
of studies of physical exercises and also means with the
help of wich students can improve their general condition
are examined.
Keywords: student, physical development, capacity for
work, educational institution.

Вступ.
Однією з проблем в сучасних економічних
умовах є те, що працівники різних сфер, як правило, перестають приділяти увагу заняттям фізичною
культурою та спортом. Здоров’я людини тісно поєднане з її працездатністю і стомленням. Від стану
здоров’я залежить успішність навчальної та виробничої діяльності студентів. Очевидно, що триваюча
тенденція зростання втрат резервних можливостей
протидії організму людини до зовнішніх та
внутрішніх негативних факторів, а також наявність
широкого переліку негативних діагнозів, ведуть до
суттєвого зниження ефективності навчання і подальшої професійної діяльності. [4]
У ході навчального процесу і роботи в банківських установах студенти і працівники потрапляють в умови недостатнього рухового режиму:
вони, як правило, довгий час знаходяться в навчальних аудиторіях, офісах сидячи за столом і працюючи з комп’ютером. Внаслідок цього в них відбуваються порушення процесу кровообігу, постави, що
призводить до виникнення професійних захворювань та зниження працездатності. Для попередження та подолання цих небажаних наслідків велика
роль відводиться фізичним вправам і особливо тим,
які мають цілеспрямовану дію на відновлення фізіологічних функцій організму, тобто набувають професійно-прикладного значення.
Багато прикладів підтверджують те, що випускники вузів, які активно займалися під час навчання фізичною культурою і спортом, успішно працюють у складних умовах підприємств. Але деякі
факти свідчать про те, що не в повній мірі вичерпуються всі можливості фізичного виховання у вирішенні задач підготовки студентів до високопродуктивної праці. [6]
Виходячи з того, що на сучасному рівні розвитку національної економіки постійно підвищується роль працівників банків, то вимоги до їх підготовки в системі вищих навчальних закладів освіти
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Результати дослідження.
Основними засобами вирішення поставлених задач були методи тестування та математичної
обробки отриманих результатів у ході педагогічного експерименту. Тестування проводиться двічі на
рік: перший раз у вересні – на другому - третьому
занятті, другий раз у травні – в кінці семестру, на
передостанньому та останньому заняттях. Всі тести приймались згідно вимог державної програми
оцінки фізичного розвитку та фізичної підготовки
населення України.[3]
За допомогою тестів на різні м’язові групи,
для перевірки фізичних якостей організму (сила,
швидкість, гнучкість, спритність, витривалість),
проводиться спостереження за динамікою розвитку
цих якостей. Фізичний розвиток студентів оцінювався у відсотках від нормативних вимог та існуючого
їх стану на час виконання тестів (I курс). На II курсі
рівень фізичного розвитку оцінювався у відсотках
до їх стану на I курсі . За основу бралися середні
показники у групах та загальний середній приріст
показників усіх груп .
До тестування допускаються особи, які не
мають відхилень у стані здоров’я і протипоказань
до виконання тих чи інших вправ.
Студентам пропонуються такі тести:
1. На силу м’язів живота (піднімання тулуба в положення сидячи за 1 хв. із вихідного положення : лежачи на спині , руки за головою).
2. Гнучкість (нахил тулуба вперед у положенні сидячи, ноги прямі , руки спереду).
3. Швидкість (біг 100 м.)
4. Спритність (стрибки за 1 хв. через обруч що обертається).
5. Витривалість (піднімання ніг з вихідного положення лежачи на лаві, руки тримають за лаву).
Тестові нормативи підібрано з урахуванням
специфіки роботи майбутніх спеціалістів і мають
професійно-прикладну спрямованість, згідно існуючих рекомендацій фахівців. Ці тести не потребують особливого обладнання і можуть використовуватись як вправи для тренування в будь-яких умовах.
В результаті проведення досліджень при
підрахуванні отриманих даних було виявлено динаміку зростання рівня фізичного розвитку студентів,
спочатку було оброблено дані по кожному студенту
в окремому виді тестувань, потім середні результати по навчальних групах за рік навчання. Дані наведено в таблиці 1 (у %).
Найбільше зростання показників спостерігається в тестуванні на силу, спритність, витривалість, менше – швидкість і гнучкість.
Низькі показники в тесті на силу м’язів ніг
пояснюються тим, що бігова і стрибкова підготовка
на заняттях з фізично виховання, виходячи з умов
спортивної бази – недостатня.
Завдяки ефективності навчальних занять та
широкого залучення студентів до самостійної і секційної роботи з фізичного виховання, ми спостерігаємо високий відсоток зросту рівня фізичного роз-

витку за рік навчання.
З наведеного графіку ми бачимо, що крива
динаміки фізичного розвитку на всіх курсах майже
однакова.
Різне зростання динаміки на першому році
навчання пояснюється тим, що молодь, яка вступає
до інституту має низькі вихідні дані фізичної підготовленості, а потім, завдяки систематичним ефективним заняттям, відбувається різкий стрибок уперед. На другому році навчання відсоток зростання
зменшується, студенти досягають рівня фізичної
підготовленості, який відповідає вимогам навчальної програми з фізичного виховання, і динаміка проходить повільніше.
Студенти після закінчення навчального закладу повинні вміти застосувати набуті знання і
вміння у майбутньому. Для економіста, банкіра, важливо знати які вправи потрібно виконувати щодня
для запобігання остеохондрозу, зняття стресу, профілактиці захворювань органів зору.
Працездатність можна визначити як
здатність людини виконувати тривалий час будь-яку
роботу. Для характеристики поняття загальної працездатності прийнято розглядати фізичну і розумову працездатність. Вони мають ряд сумісно забезпечуваних механізмів пов’язаних з постачанням
організму кисню, ефективністю кровообігу, впливом
активних структур мозку, рівнем збудження ЦНС. [1]
Для оптимізації працездатності необхідно
враховувати такі фактори: стан здоров’я, фізичну
підготовленість, психофізичні особливості, спадкоємність, взаємовідносини в колективі, умови навколишнього середовища. [2]
У процесі життєдіяльності людини працездатність змінюється протягом доби, тижня, року, під
впливом біологічних закономірностей.
Зниження працездатності відбувається в
результаті зменшення функціональної активності
організму за рахунок розвитку захисного гальмування в корі великих півкуль головного мозку.
У повсякденному житті і в професійній
діяльності людина використовує тільки невелику
частину своїх функціональних можливостей. [2, 6]
Серед заходів, які направлені на підвищення розумової працездатності, на подолання і профілактику психоемоційного та функціонального перенапруження, можна рекомендувати наступне:
- ритмічну і системну організацію розумової праці;
- постійну підтримку емоцій та інтересу;
- організацію раціонального режиму праці,
харчування, сону та відпочинку;
- відмова від шкідливих звичок: алкоголь,
паління;
- постійну підтримку організму в стані оптимальної фізичної підготовленості;
- навчання методам самоконтролю за станом організму з метою виявлення відхилень від
норм і своєчасної корекції та подолання їх засобами профілактики.
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Таблиця 1.
Динаміка росту фізичного розвитку студентів І – ІІ курсів 2000 / 2001 н/р, 2001 – 2002 н/р.
№ п /п

1
2
3
4
5
6
7
8

.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
3
4
5
6
7
8

.
.
.
.
.
.
.
.

Г рупа, ш иф р гр уп и

% зр о сту
ф із и ч н о г о
р озви тку
2 0 0 0 – 2 0 0 1 н /р

% зр о сту
ф із и ч н о г о
розви тку
2 0 0 1 – 2 0 0 2 н /р

51
59
55
57
48
49
45
53
52

32
33
32
34
30
28
29
31
31

-

65
68
72
75
73
62
60
74
69

Р ік в с т у п у 2 0 0 0
2 1 -Б С
2 2 -Б С
2 3 -Б С
2 4 -Б С
2 5 -М С Б С
2 6 -М С Б С
2 7 -М С Б С
2 8 -М С Б С
С е р е д н ій % п о гр уп а х
Р ік в с т у п у 2 0 0 1
1 1 -Б С
1 2 -Б С
1 3 -Б С
1 4 -Б С
1 5 -Ф
1 6 -Ф
1 7 -О А
1 8 -О А
С е р е д н ій % п о гр уп а х

%, зросту
170
169
160
152
150
140
131
130
120
110
100
2000 р.

2001 р.

2002 р.

Рік навч.

Мал.1. Динаміка фізичного розвитку студентів І – ІІ курсів за один та два роки навчання (%) .
Висновки.
З метою збереження високої працездатності
при виконанні роботи, пов’язаної з мисленням, аналізом, сприйняттям нового, елементами творчості, роботу слід організовувати таким чином, щоб переважали зорові сприйняття над слуховими, особливо в

кінці робочого дня, коли працездатність знижується.
Заняття з фізичного виховання необхідно
планувати в обсязі не менше 4-х годин на тиждень,
протягом всього терміну навчання у вузі, особливо
в періоди погіршення працездатності. Багато авторів
рекомендують ставити заняття на початку навчаль86

ного дня (тижня) для прискорення процесу опрацювання, в кінці дня (тижня) – як тільки починається
спад працездатності, з метою підтримання постійного рівня активності. Найбільш ефективні заняття
фізичними вправами на 3 – 4 парі, особливо в четвер – п’ятницю, з окремим емоційним наповненням
(використання елементів гри та змагання). У другій
половині тижня (семестру), коли рівень психофізичних функцій організму ще нижчий, доцільно проводити додаткові спортивно-масові заходи (змагання,
походи вихідного дня та ін.). Заняття, спортивні заходи, які проводяться у період погіршення працездатності, значно покращують її не тільки в дні проведення, але й у наступні. [6, 2]
Найбільша ефективність досягається на
заняттях середньої інтенсивності з моторною
щільністю 50 – 72 % при ЧСС – 130 – 150 уд.хв..
Таким чином, заняття фізичною культурою
і спортом зі своїми формами, методами і засобами
при їх раціональному використанні в навчальному
процесі фізичного виховання є дієвим фактором
покращення працездатності.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем впливу
стандартних тренувальних завдань різного напрямку на підвищення динаміки фізичного розвитку і
працездатності студентів.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ности.
Annotation. Popova Y.V. Professional pedagogical
competence formation of pedagogical class learners. The
paper is devoted to the analysis of ways of cognitive and
learning activity fostering in pedagogical class learners with
the aim of their professional pedagogical competence
formation.
Keywords: professional pedagogical competence, cognitive
and learning activity.

Вступ.
Розмаїття та складність формування нової
людини в процесі розбудови нової держави вимагають актуалізації проблеми підготовки педагогічних
кадрів. Школі вкрай потрібні педагоги-майстри, що
потребує вибору педагогічної професії за покликанням. Майбутньому вчителю дуже важливо чітко уявляти собі соціальну роль обраної професії, її функції
та значення, а також мати уяву про історичний шлях
становлення та формування цієї професії. Ці питання можливо вирішити через навчання учнів у педагогічних класах шляхом опанування ними курсу
«Введення в педагогічну спеціальність».
Важливим принципом побудови даного
спецкурсу є відбір змісту навчання на основі компетентнісного підходу, який надає перевагу особистісно-суб’єктивному фактору. Це сприяє усвідомленню кожним учнем основних цілей педагогічної
діяльності, приведенню знань, умінь і навичок у
відповідність до педагогічної професії. Ці положення підтверджуються в дослідженнях В.Гриньової,
І.Зязюна, В.Сластьоніна та ін.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Формулювання мети роботи.
Метою нашої роботи стала перевірка ефективності способів активізації навчально-пізнавальної активності учнів педагогічних класів під час вивчення курсу «Введення в педагогічну спеціальність»
з метою формування у них професійно-педагогічної компетенції.
Результати дослідження.
Умовою компетентної підготовки учнів педагогічних класів, розвитку їх творчості є оволодіння ними сукупністю психолого-педагогічних знань,
умінь і навичок. Це потребує активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення курсу «
Введення в педагогічну спеціальність». Виходячи з
визначень активізації навчально-виховного процесу в дидактичних дослідженнях (Г.І.Щукіної, Т.І.Шамової та ін.), можна зробити висновок, що активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів поліпшення методів і організаційних форм навчальної роботи, яка забезпечує активну і самостійну теоретичну та практичну діяльність школярів, мобілізацію їх інтелектуальних, морально-вольових та
фізичних сил на досягнення мети компетентнісної
підготовки. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних методів, засобів, форм
навчання, які спонукають особу до виявлення активності. Для цього потрібна така організація на-
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПЕДАГОГІЧНИХ
КЛАСІВ
Попова О.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Анотація. Стаття присвячена аналізу способів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів педагогічних класів з метою формування у них професійнопедагогічної компетенції.
Ключеві слова: професійно-педагогічна компетенція,
активізація навчально-педагогічної діяльності.
Аннотация. Попова Е.В. Формирование профессиональной компетенции учащихся педагогических классов.
Статья посвящена анализу способов активизации учебно-познавательной деятельности учащихся педагогических классов с целью формирования у них профессионально-педагогической компетенции.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетенция, активизация учебно-познавательной деятель-
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вчального процесу, в якій об’єкт пізнання був би
включеним у сферу діяльності учня і діалектична
взаємодія між ними створювала б передумови виявлення активності особистості. (Див.: В.І.Лозова.
Пізнавальна активність школярів. - Харків, 1990.С.38).
Виходячи з цього, нами були застосовані
різні засоби активізації пізнавальної діяльності школярів у ході проведення занять з профільного предмету. Перш за все, ми намагалися створити на занятті такі ситуації, в яких учень повинен:
1) захищати свою думку, наводити на її захист аргументи, докази;
2) ставити проблемні запитання товаришам;
3) рецензувати відповіді товаришів, вносити корективи, давати поради;
4) робити педагогічний аналіз, користуючись здобутими знаннями;
5) виконувати завдання-максимуми, розраховані на читання додаткової літератури, першоджерел, на цілеспрямовані педагогічні спостереження;
6)робити самоперевірку, самоаналіз своїх
пізнавальних і практичних дій;
7)виконувати різні за характером завдання,
переважно творчі.
Отже, як свідчать педагогічна теорія і
досвід, рішення проблеми активізації слід починати зі змінення характеру діяльності учнів. Тому нами
були широко застосовані активні методи навчання,
такі як диспут, дискусія, «мозкова атака», драматизація, ділові та рольові ігри.
Добре зарекомендувало себе застосування
на заняттях кооперовано-групової форми організації
діяльності школярів. Практика підтвердила відоме
положення Л.С.Виготського про закономірності
формування вищих психічних функцій, які з’являються спочатку як форма співробітництва між людьми і лише потім - як форма індивідуального пристосування, як функція особистості.
Застосування групових форм організації
пізнавальної діяльності учнів дало змогу, з одного
боку, активізувати навчальний процес, стимулювати
самостійність, ініціативність, творчість, з іншого сприяло більш широкому і глибокому розгляду навчальних тем. Нарешті, впроваджені форми організації пізнавальної діяльності школярів сприяли формуванню їх позитивного ставлення до предмету, про
що свідчить фронтальне та індивідуальне опитування учнів, вивчення їх творчих робіт, підвищення
якості підготовки до навчальних занять.
Класи були поділені на першому занятті на
кілька «творчих підгруп» за власними бажаннями
учнів виконувати сумісну діяльність. Решта занять
була проведена саме за такою формою організації.
Через те, що важливою умовою працездатності «творчих підгруп» є їх доцільне формування з
урахуванням психологічної сумісності, відносно
рівного інтелектуального, конструктивного, творчого потенціалу, протягом чверті у склад «підгруп»

вносяться зміни, корективи. Крім того, вчителеві
необхідно постійно слідкувати за тим, щоб у процесі підготовки й у ході самого заняття приймали
участь усі члени творчої «підгрупи», за зберіганням
особистої відповідальності кожного.
Аналіз результатів навчально-пізнавальної
діяльності школярів показав, що у групах, які працювали за кооперовано-груповою формою організації навчання, більш високий не тільки рівень професійних знань, але й рівень умінь переносити
знання й вміння в різні види діяльності, творчо вирішувати навчальні та педагогічні питання, ніж у групах, в яких навчання проводилось переважно з використанням індивідуальних завдань.
Отже, кооперовано-групова навчальнопізнавальна робота - одна з найбільш адекватних
форм організації навчання учнів педагогічних класів.
Під час проведення занять з профільного
курсу були також використані такі методи і методичні прийоми:
1) драматизація педагогічних ситуацій з
подальшим їх аналізом;
2) ділова гра «Урок»;
3) методичний прийом «Реклама»;
4) нетрадиційний вид контрольно-оцінюючої діяльності (умовна назва - «Контрольний пакет»).
Метод драматизації та аналізу педагогічних
ситуацій.
Під педагогічною ситуацією розуміємо сполучення умов і обставин, які спеціально створюються і спрямовуються на вивчення або формування
певних педагогічних явищ, процесів, якостей особистості.
Розробка і побудова педагогічних ситуацій
включають кілька етапів:
1) введення в ситуацію;
2) постановку педагогічного діагнозу;
3) постановку задач, які передбачається вирішити у ситуації;
4) вибір прийомів та засобів, за допомогою
яких передбачається досягти рішення задачі;
5)вивчення ситуації, формулювання рішення, його обґрунтування, підготовка до захисту своєї
думки;
6)групову дискусію;
7)підведення підсумків: узагальнення і корегування результатів, вибір оптимального рішення.
Були використані ситуації таких типів:
1) ситуації вибору (виду діяльності, способу дії, типів завдань);
2) ситуації зіставлення (зіставлення
вчинків, поведінки учнів і вчителя та ін.);
3) ситуації співвідношення способу та результату діяльності;
4) конфліктні ситуації, які містять у собі
протиріччя.
Ситуації перших трьох типів були використані переважно на заняттях з учнями випускного класу. З десятикласниками вирішувались головним чином конфліктні педагогічні ситуації. Це
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зумовлювалося рівнем психолого-педагогічних
знань школярів.
Для вибору педагогічних ситуацій учні використовували збірники педагогічних задач, періодичні видання (журнал «Рідна школа», газети «Освіта», «Учительская газета»), особистий життєвий,
професійно-педагогічний досвід.
Застосування драматизації та аналізу педагогічних ситуацій дозволяє вирішити задачі:
1. Стимулюючі: сприяють усвідомленню
студентами відсутності у них необхідних професійних знань і через це стимулюють їх пізнавальну
діяльність.
2. Гностичні: забезпечують оволодіння
студентами необхідними знаннями.
3. Виховні: сприяють формуванню моральних якостей майбутнього вчителя, його гуманістичної спрямованості, педагогічного такту.
4. Конструктивні: дозволяють формувати
професійні вміння і навички педагогічної діагностики, аналізу фактів і подій, вибору оптимального
рішення педагогічної ситуації, які передбачають варіативність їх розв’язання.
Драматизація педагогічних ситуацій сприяла тому, що учні краще могли відчути себе як у ролі
вчителя, так і у ролі школяра, яким доводиться відчувати на собі непрофесійність вчителя. Крім того це
допомагає вдосконаленню педагогічної техніки студентів (мімічні, пантомімічні, акторські, режисерські
вміння).
Після презентації педагогічних ситуацій
учні у своїх «творчих підгрупах» аналізують побачене, вибирають і обґрунтовують рішення ситуації.
Рішення ситуації також можна драматизувати.
Підводячи підсумки, вчитель звертає увагу
на позиції школярів, на алгоритм рішення педагогічних ситуацій, виділяє правильне і неправильне
рішення, обґрунтовує оптимальний варіант вирішення ситуації.
Запропонований метод дозволяє формувати в учнів педагогічних класів уміння виділяти проблему, визначати причину її виникнення, приймати
правильне рішення у складних психолого-педагогічних ситуаціях, висловлювати і аргументувати свою
думку, сприяє розвитку критичного мислення, педагогічної спостережливості.
Однією з умов активізації пізнавальної
діяльності є позитивна мотивація навчання. З метою
вирішення цієї проблеми у процесі проведення практичних занять з профільного спецкурсу широко використовувалась ділова гра «Урок». Основні задачі,
які дозволяє вирішити ця ділова гра, формування
професійних умінь в учнів, розвиток пізнавальної
активності школярів.
Учні одержують завдання підготувати
фрагмент уроку з будь-якої теми, з урахуванням будьякого аспекту (переважно з використанням нетрадиційних методик, методів, форм). Подібне завдання вимагає мобілізації інтелектуальних, вольових,
фізичних сил школярів. Розробляє план-конспект

фрагменту уроку «творча підгрупа». Це забезпечує
досвід колективної сумісної діяльності, невілює брак
професійних знань і умінь, підвищує якість виконання завдання через взаємодоповнення,
взаємозбагачення, вибір оптимального варіанту дій
«вчителя». Однак, у ролі вчителя має змогу і мусить
виступити протягом семестру кожний учень.
Після показу фрагменту на занятті відбувається його колективний аналіз і обговорення (спочатку в «творчих підгрупах»).Учні проводять аспектний аналіз щодо вирішення конкретної задачі
«Уроку», а також аналізують рівень педагогічної
техніки «вчителя», вказують на позитивні моменти
його дій, припущені помилки.
Використання ділової гри «Урок» дозволяє
перейти від «школи пам’яті» з установкою на запам’ятовування навчального матеріалу до «школи мислення», творчому підходу в засвоєнні теоретичних
знань.
Одним з показників пізнавальної активності
учнів і, разом з тим, умовою їх професійного зростання є читання психолого-педагогічних періодичних видань. Однак, як свідчить вивчення цього питання, школярі не звертаються до періодики
професійного напрямку (без зовнішнього втручання, пов’язаним, наприклад, з конкретним завданням
з боку вчителя). Для поліпшення цього положення,
а також виходячи з того, що активізації пізнавальної діяльності сприяють різноманітні творчі завдання, нами був застосований методичний прийом «Реклама». Учням було запропоновано зробити рекламу
одного з періодичних видань (журналу «Рідна школа», газет «Освіта», «Учительская газета» ).
До виконання завдання учні підійшли зацікавлено, творчо. Були підготовлені реклами різні за
характером, жанром (вірші, монтажі, інсценізації та
ін.).
Ось, наприклад, одна з таких реклам:
«Реклама наша не проста,
Реклама наша ось яка.
Ви знаєте, що таке «Освіта»?
Це найкраща газета у світі.
Завжди поможе вона нам:
І лікарям, і матерям,
І просто нам - учителям,
Її поради всі прості,
Дотепні, мудрі і живі.
На сторінках її крилатих
Дізнатись можна про багато.
І про політику у світі,
І як навчатись нашим дітям,
І про життя учителів.
Вона із святом привітає
І всім здоров’я побажає.
На все, що може турбувати
Готова відповідь вам дати
Газета наша.
Ми радим всім її читати.
А ще ми хочемо сказати:
«Освіта» - морська глибина.
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Хто в неї пірне аж до дна,
Той хоч і праці має досить
Дивні перла з неї виносить.»
Аналіз навчально-пізнавальної діяльності
показав, що кількість учнів, які стали звертатися
постійно і періодично до читання педагогічних газет і журналів збільшилась приблизно на 4% (з 4,8%
до 9%). Хоча цей показник невеликий, вважаємо, що
прийом «Реклама» має право на використання. Це
зумовлюється тим, що застосування підвищує інтерес до навчального предмету, впливає на активізацію пізнавальної діяльності учнів педагогічних
класів, сприяє підвищенню їхньої професійно-педагогічної компетенції.
Важливою умовою активізації пізнавальної
діяльності учнів є систематичний контроль та оцінювання їх навчання.
Як свідчать психолого-педагогічні дослідження з питань контролю навчально-пізнавальної
діяльності, практика навчальних закладів,
успішність проведення контролю визначається реалізацією його функцій, основних вимог до його
організації (об’єктивність, регулярність проведення,
гласність перевірки, оцінки, етичність ставлення до
учня, студента), оптимальним вибором форм
здійснення контролю. Виходячи з цього, ми разом
із застосуванням традиційних форм контролю
(фронтальне і групове опитування, контрольні роботи, тести, індивідуальні бесіди та ін.), провели
підсумкове заняття з умовною назвою «Контрольний
пакет».
Кожній «творчій підгрупі» школярів було
запропоновано підготувати набір контрольних завдань («контрольний пакет»), за допомогою яких вони
могли б перевірити засвоєння знань своїх товаришів
з вивченого курсу. «Контрольний пакет» передбачав
складання кросворду з основних понять педагогічної теорії, ребусів, інших контрольних завдань з
елементами цікавості.
Треба зазначити, що така форма заняття
знайшла позитивний відгук в учнів, до складання
контрольних завдань вони підійшли з великим інтересом, творчим натхненням. Були підготовлені різноманітні кросворди, які були цікавими не тільки за
формою, але, головне, за змістом. Були створені різні
завдання: ребуси, шаради, криптограми, «педагогічні
казочки» з контрольними питаннями та багато
інших.
Ось, наприклад, яке «казкове завдання» запропонувала одна учениця.
«Зберіть плоди».
Посадили колись люди близько один від одного два корені - основні структурні елементи процесу навчання і компоненти змісту освіти. Виросли з них дерева, посплітались вітками. І дали вони
плоди - основні структурні елементи процесу навчання і компоненти змісту освіти. Зберіть плоди
з кожного дерева окремо.
(Поряд на аркуші зображене дерево з «плодами», які треба «зібрати»). Спостереження, опиту-

вання учнів виявили, що така організація заняття
дозволила оптимально реалізувати всі функції контролю.
По-перше, була реалізована специфічна
(контролююча) функція. Запропонована перевірка
показала не тільки рівень ефективності використаних під час вивчення курсу навчальних методів і
прийомів, але дала можливість для реалізації взаємоперевірки та самоконтролю.
При такій формі контролю оптимально реалізується навчальна функція. Щоб скласти контрольні завдання, учням довелось (за їх власними
відгуками) переглянути багато літератури, періодики тощо. Під час вирішення завдань відбувалась
систематизація знань, їх закріплення, узагальнення.
Нерозривно з контролюючою та навчальною функцією контролю пов’язана розвиваюча функція. Підготовка та вирішення завдань «контрольного пакету» вимагає від учнів напруженої розумової
діяльності. Адже складання кросворду або будь-якого іншого контрольного завдання є складною справою, яка потребує мобілізації пам’яті, уявлення, всіх
розумових процесів, уміння аналізувати, виділяти
головне, застосовувати знання і уміння у зміненій
ситуації. Завдяки такій формі контролю розвиваються самостійність, активність, творчість особистості.
Нарешті, запропонована методика контролю вирішує і виховні задачі: сприяє формуванню
відповідальності за себе і своїх товаришів, активності, самостійності, умінь самоконтролю.
Слід зазначити, що результативність таких
занять була вищою в тих підгрупах, де контроль проводився з урахуванням змагального мотиву.
Відомо, що значний вплив на формування
особистості, рівень прояву пізнавальної активності
має емоційно насичена діяльність змагального характеру (Л.І.Божович, Д.Б.Ельконін та ін.). Це положення було підтверджено і в нашому дослідженні.
Тому ефективним засобом активізації пізнавальної
діяльності учнів є застосування різноманітних конкурсів у навчальному процесі.
Наприкінці вивчення курсу «Введення в
педагогічну спеціальність» ми вирішили провести
конкурс педагогічної майстерності.
Мета конкурсу - перевірити рівень розвитку професійно-педагогічної компетенції учнів. Школярі одержали різноманітні завдання заздалегідь:
проробити певні літературні джерела, підготувати
фрагмент уроку (зокрема, із застосуванням прийому «Умисна помилка»), підготувати завдання, пов’язані з драматизацією певної теми, підготувати фрагмент виховного заходу тощо.
Ми припустили, що такий навчальний засіб
буде сприяти вирішенню ряду задач.
По-перше, конкурс повинен вирішити діагностичні задачі: допоможе виявити наявний рівень
розвитку професійних якостей випускників,
зокрема рівень їх педагогічної техніки. Це дозволить
зробити вірний вибір майбутньої професії, правильно скласти перспективний план професійного зрос90

тання та визначити напрямки самовиховання на подальше навчання у вищому навчальному закладі.
По-друге, учні під час підготовки та проведення конкурсу повинні відчути брак необхідних
професійних знань, умінь, що: 1) сприятиме активізації пізнавальної діяльності майбутніх вчителів і
як наслідок - поліпшення якості їх навчання; 2) стимулюватиме позитивне ставлення до педагогічної
професії.
Зрозуміло, програма конкурсу педагогічної
майстерності для учнів педагогічного класу була
значно більш вузькою, ніж для студентів педагогічного університету. Конкурс включав тільки практичний тур.
Конкурс містив такі завдання:
1. Презентація команди.
2. Завдання «Педагогічна ситуація» - драматизація педагогічної ситуації та її вирішення.
3. Міні-конкурс «Експромт» (завдання, які
вирішуються експромтом безпосередньо на конкурсі).
4. Завдання «Реклама» - створення реклами
курсу « Введення в педагогічну спеціальність».
Завдання другого та третього напрямку пропонуються для виконання як команді, так і уболівальникам з метою залучення до участі в конкурсі
всіх учнів педагогічних класів.
Отже, завдання конкурсу були підібрані таким чином, щоб учні змогли показати переважно
уміння, які складають педагогічну техніку: кінетичні,
психотехнічні, комунікативні, акторські та ін. Вивчення й аналіз результатів проведення запропонованого конкурсу свідчить про те, що таку практику
необхідно продовжувати.
Висновки.
Для успішного формування ключових компетенцій в учнів педагогічних класів слід широко
застосовувати методи навчання, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності. В подальшому ми плануємо перевірку технології формування професійно-педагогічної компетенції в учнів,
основою якої є зазначені способи.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем формування професійної компетенції учнів педагогічних
класів.
1.
2.
3.
4.
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СТАНУ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ І
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Поташнюк І.В.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне)
Анотація. Наводиться біологічна дія нутрієнтів на
організм дітей і підлітків та результати вивчення стану
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Вступ.
Раціональне харчування є необхідною умовою формування стану здоров’я дітей і підлітків на
всіх етапах їх розвитку. Окремі нутрієнти і їх поєднана біологічна дія відіграють роль у забезпеченні
фізичного, нервово-психічного розвитку, імунітету,
кровотворення, обміну речовин і енергії в організмі
[3,6,18]. Характер харчування суттєво впливає на
такі показники фізичного розвитку, як маса тіла і
гармонійність розвитку.
Незбалансованість та полідефіцит
нутрієнтів у харчових раціонах дітей та підлітків
може спричинити погіршення загального стану здоров’я дитячого населення, зростання частки захворювань, пов’язаних з аліментарними і екологічними причинами, негативно позначитися на
показниках фізичного розвитку. Стан харчування
дітей і підлітків загальноосвітніх шкіл і гімназій
висвітлено досить обмежено. Особливо це актуально для учнів гімназій – навчальних закладів нового
типу.
Нераціональне харчування учнів негативно
впливає не тільки на стан їх здоров’я, але й
успішність навчання. Між тим вивченню стану харчування учнів загальноосвітніх закладів приділяється недостатня увага, що обмежує можливість
гігієнічних заходів по його покращенню.
Інтенсивні процеси росту і формування нових клітин і тканин потребують надходження в дитячий організм більшої кількості білка, ніж в
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організм дорослої людини, що забезпечується продуктами тваринного (м’ясо, молоко, яйця і т. ін.) та
рослинного (зернові, бобові і т. ін.) походження. З
обміном кальцію і фосфору пов’язаний ріст кісток,
строки окостеніння хрящів і стан окислювальних
процесів в організмі. Кальцій впливає на збудливість
нервової тканини, скоротливість м’язів, здатність
крові до зсідання. Фосфор потрібен не тільки для
росту кісткової тканини, а й для функціонування
нервової системи, більшості залозистих та інших
органів. Залізо входить до складу гемоглобіну
[3,16,18].
У зв’язку з несприятливими економічними
і екологічними умовами, зниженням життєвого рівня
населення в Україні значно загострилася проблема
раціонального харчування всіх верств населення, в
тому числі дітей та підлітків. За даними Держкомстатистики [2] і наукових досліджень [9,11,12,15],
за період з 1990 р. калорійність харчування середньостатистичного українця на добу знизилась з 3597
ккал до 2800 ккал, а кількість “корисних речовин”
знизилася за всіма показниками на 20-30 %.
Склалася надзвичайно несприятлива ситуація з харчуванням дітей та підлітків. В 40% їдалень
і харчоблоків дитячих та підліткових закладів не
працює технологічне та холодильне обладнання.
Через високу вартість продуктів зменшилась
кількість учнів, охоплених харчуванням: в міських
школах обідають близько 15% дітей, в сільських –
близько 30%, в значній частині шкіл зовсім не організовано харчування дітей. Раціони існуючого харчування збіднілі на продукти тваринного походження,
вітаміни, макро- та мікроелементи. Калорійність,
об’єм та вага страв не відповідають фізіологічним
потребам дітей [2,15].
Становище з харчуванням населення в Україні загострюється не тільки у зв’язку із стрімкими
темпами подорожчання продуктів харчування, які
випереджають приріст реальної заробітної платні,
але й погіршенням якості продуктів харчування через екологічні негаразди. Так, дослідження мінерального складу основних овочів і добових раціонів харчування населення північних регіонів України [9]
виявило, що в овочах вміст калію, кальцію, магнію,
цинку є нижчим за нормовані для цих продуктів величини, а дефіцит окремих мікроелементів (хром,
кобальт, мідь) є нижчим в кілька разів.
За даними щорічних звітів МОЗ України [4,
5, 13, 14], стан здоров’я дитячого населення продовжує погіршуватися. Протягом навчання у середніх закладах освіти негативні зрушення, які
відображають зростання поширеності захворювань
серед учнів, виражаються уже не у відсотках, як це
було у 70-80-ті роки минулого століття, а в
збільшенні у 3,5-10 разів [7, 8]. Лише за 1996-1999
р.р. поширеність захворювань серед дітей шкільного віку підвищилася на 30%. В середньому в Україні
лише 7-10% випускників шкіл можна вважати здоровими, 53% мають серйозні морфофункціональні
відхилення, а 36-40% школярів страждають на

хронічні захворювання [11, 7, 8].
Хвороби органів травлення в учнів загальноосвітніх навчальних закладів є одним з найбільш
поширених класів хвороб (друге місце після хвороб
органів дихання), що виявляються при поглиблених
медичних оглядах [7, 8, 11]. Рівень поширеності їх
складав 133,93 % серед дітей до 14 років і 144,80%
- серед підлітків 15-17 років [14]. Залізодефіцитна
анемія виявляється у 30-70 % дітей та підлітків [17],
а латентний дефіцит заліза як перша стадія розвитку залізодефіцитної анемії виявляється у 24% практично здорових юнаків.
Необхідно відзначити, що діагностика і
лікування залізодефіцитної анемії не знайшли належного ставлення у медичному обслуговуванні
учнів; не враховується той факт, що залізодефіцитні
стани відображають порушення процесів метаболізму й адаптації організму в цілому [1,10].
Дослідження виконано згідно загального
плану наукових робіт факультету здоров’я, фізичної
культури і спорту МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - виявлення стану харчування учнів гімназії і загальноосвітньої школи для
отримання порівняльних якісних і кількісних характеристик режиму харчування, меню окремих
прийомів їжі, тижневого набору продуктів харчування, окреслення кола завдань медико-педагогічного
спрямування по оптимізації організації харчування
дітей та підлітків.
Методика та організація дослідження.
Проведено анкетне опитування 542 учнів 6-10 класів
гімназії (202 учня) і шкіл (340 учнів) західного регіону України - міст Луцьк, Рівне, Сарни, Болехів,
Здолбунів, Червоноград, смт Біла Криниця. Під час
обробки анкет враховувалися: повнота і достатність
інформації щодо мети дослідження, доступність запитань для учнів певного віку, можливість аналізу
більшості показників на об’єднаному масиві, можливість порівняння отриманих результатів з даними
інших авторів. Проаналізовані дані антропометричних вимірювань і поглиблених медичних оглядів з
метою дослідження впливу організації харчування
на показники маси тіла і поширеність захворювань
аліментарного генезу хвороби органів травлення,
живлення і обміну речовин (стосовно 2047 учнів, з
них 1268 – гімназій і 779 - шкіл). Результати досліджень проаналізовані з допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики.
Результати досліджень і їх обговорення.
У попередніх наших дослідженнях [16] було
виявлено, що порівняно із середнім рівнем в Україні,
захворюваність на хвороби органів травлення учнів
загальноосвітніх закладів у Волинському регіоні є
значно вищою (на 72,3% у 2000р., на 46,7% - у
2001р.) [16]. Ця обставина стала однією з передумов вивчення стану харчування учнів для пошуку і
розробки оздоровчо-профілактичних заходів.
Встановлено, що режим харчування учнів
обох типів навчальних закладів є нераціональним:
92

замість обов’язкового чотириразового харчування з
усього загалу обстежених у 52,3% наявне триразове, а у 5,6% - дворазове харчування. У учнів гімназії
показники вірогідно (р<0,05) кращі, ніж у учнів
школи: чотириразове харчування мають 54,1±3,51%
перші проти 30,2±2,48% у других; триразове харчування наявне відповідно у 43,9±3,49% і 60,7±2,64%
учнів, дворазове – у 2,0±0,98% і 9,1±1,55%.
Зі збільшенням віку учнів зменшується частка тих, що мають чотириразове харчування – з
43,4±3,48% до 38,2±3,41% учнів гімназії (р>0,05) і з
45,4 ±2,69% до 27,7±2,63% (р<0,05) учнів загальноосвітньої школи. Це зменшення відбувається за рахунок відсутності другого сніданку, яке сягає 43,4%
учнів старших (9-10) класів. Зі всього загалу обстежених у 7% учнів відсутній перший сніданок, у 3% обід. Перерви між прийомами їжі у третині випадків
перевищують за тривалістю гігієнічні нормативи.
Як у учнів гімназії, так і школи меню окремих прийомів їжі є одноманітним. Це стосується не
тільки другого сніданку (типовий під час занять –
сік, молоко, хлібобулочні вироби), але й першого
сніданку, який у 60-79% випадків представлений
лише бутербродами з гарячим напоєм, найчастіше
чаєм. Стосовно обіду слід зазначити, що він відбувається, як правило, за умов відсутності батьків, тому
час його значно коливається (від 14 до 17 годин) і
меню складається за власним вибором, при якому
майже у 70% випадків не дотримуються вимоги наявності першого і другого гарячих блюд. Більш контрольованою є вечеря, яка у значній частині випадків
(до 30%) відбувається менше ніж за 1,5 години перед засинанням; меню вечері здебільшого не відповідає гігієнічним вимогам (переобтяженість у порівнянні з обідом білковою і жирною їжею у однієї
частини дітей; дублювання блюд - у іншої), молочні
страви і каші наявні лише у 15% випадків.
Результати аналізу якісного складу харчування учнів, що проведені на підставі вивчення 3794
людино-днів споживання основних харчових продуктів, представлені в табл.1.
За середньостатистичними даними по всьому масиву обстежених найбільша кратність споживання стосується хліба (більше шести днів на тиждень, тобто практично щодня) і свіжих фруктів. Інші
продукти ті, що містять необхідні для росту і розвитку дитячого організму білки тваринного і рослинного походження, споживаються недостатньо,
переважно не частіше трьох разів на тиждень. Це
стосується і продуктів відносно дешевих, насамперед молока, селянського сиру, сметани, бобових рослин. Учні гімназії вірогідно частіше отримують м’ясопродукти, сметану, молоко, твердий сир, жири
тваринного і рослинного походження, бобові, свіжі
овочі, фрукти і соки; за вживанням інших продуктів
можна відзначити тенденцію до переважання їх споживання у учнів гімназії.
Наступний етап аналізу отриманих даних
включав виокремлення частки учнів, які зовсім не
отримують певних продуктів харчування протягом

тижня (табл.2). Виявилося, що найбільший дефіцит
споживання стосується селянського сиру (44%
учнів), бобових, кукурудзи, горіхів, насіння (на рівні
32-56% учнів), морепродуктів (32%), молока
(30,5%), жирів тваринного і рослинного походження (20-27%), твердого сиру (27%).
Таблиця 1
Середня кратність споживання за тиждень основних продуктів харчування учнями різних типів
навчальних закладів
Найменування продуктів

Гімназія

Школа

М’ясо і м’ясні продукти

4,07 ±0,06

3,65±0,03 *

М’ясо птиці
Морепродукти
Яйця
Молоко
Кисломолочні продукти
Сметана
Селянський сир
Твердий сир
Вершкове масло
Соняшникова олія
Горіхи, насіння
Бобові, кукурудза
Крупи
Хліб
Овочі сирі
Картопля
Свіжі фрукти
Консервовані фрукти
Соки
Мінеральна вода

3,15±0,08
2,01±0,11
2,69±0,12
2,83±0,09
3,72±0,07
2,94±0,08
1,59±0,13
3,06±0,09
4,04±0,06
3,73±0,05
1,54±0,18
1,74±0,15
3,11±0,10
6,09±0,04
4,19±0,06
4,35±0,05
5,47±0,04
2,33±0,11
3,62±0,08
2,22±0,09

2,54±0,06 *
1,88±0,10 *
2,57±0,04 *
2,59±0,08 *
3,71±0,05 *
2,31±0,06 *
1,46±0,08 *
2,69±0,04 *
3,60±0,05 *
3,22±0,05 *
2,46±0,04 *
1,09±0,17 *
2,98±0,03 *
6,36±0,05 *
3,75±0,04 *
4,29±0,03 *
5,17±0,02 *
1,84±0,13 *
3,33±0,06 *
3,04±0,10 *

* розбіжності статистично вірогідні, р<0,05.
Таблиця 2
Частка учнів, які не отримують основних продуктів харчування протягом тижня (%)

93

Найменування продуктів

Гімназія

Школа

М’ясо і м’ясні продукти
М’ясо птиці
Морепродукти
Яйця
Молоко
Кисломолочні продукти
Сметана
Селянський сир
Твердий сир
Вершкове масло
Соняшникова олія
Горіхи, насіння
Бобові, кукурудза
Крупи
Хліб
Овочі сирі
Картопля
Свіжі фрукти
Консервовані фрукти
Соки
Мінеральна вода

12,8 ±2,66
25,6±3,47
29,5±3,59
21,8±3,27
28,2±3,55
17,9±3,04
21,8±3,27
41,0±3,89
26,9±3,51
20,5±3,16
23,1±3,33
42,3±3,90
39,7±3,87
16,7±2,97
2,6±1,35
7,7±2,14
2,6±1,35
3,9±1,55
29,5±3,59
14,1±2,74
34,6±3,77

10,5±1,62
21,0±2,21
34,4±2,57
18,9±2,13
32,7±2,55
15,7±1,99
27,7±2,43
47,7±2,71
26,9±2,41
23,7±2,32
31,8±2,53 *
31,8±2,53 *
56,0±2,69 *
17,0±2,04
4,7±1,18
15,2±1,94 *
2,8±0,92
6,4±1,29
42,5±2,68 *
15,8±1,99
28,3±2,43

* розбіжності статистично вірогідні, р<0,05

жають, що харчуються правильно. Виявлено також
низький рівень знань про негативні наслідки нераціонального харчування. Так, задовільними знаннями про можливість виникнення хвороб органів травлення, розладів харчування і живлення тощо
володіють лише 25% учнів сьомих класів, 42% - десятих класів.
Актуальність підвищення рівня гігієнічних
знань з питань режиму і інших моментів раціонального харчування в учнів освітніх закладів підсилюється тим, що у Волинській і Рівненській областях, де проводились наші дослідження, відзначається
найвищий в Україні рівень захворюваності на хвороби органів травлення.
Нами проаналізовані показники захворюва-

Майже за всім переліком основних продуктів харчування учні загальноосвітніх шкіл мають
гірші показники, ніж учні гімназії, розбіжності сягають вірогідності для споживання рослинних
жирів, кукурудзи, сирих овочів, консервованих
фруктів (р<0,05). Тільки за споживанням горіхів і
насіння виявлено кращий показник у учнів школи.
Більш детальний аналіз споживання окремих продуктів харчування дозволяє виявити, які
продукти (крім хліба) учні споживають частіше.
Встановлено, що більше 50% опитаних споживають
досить часто (4-7 разів на тиждень) наступні продукти (табл.3).

Таблиця 3
Розподіл учнів за кратністю споживання основних продуктів харчування протягом тижня (%)
Г ім н а з ія
Ш кола
Н а й м е н у в а н н я п р о д у к т ів
К р а т н іс т ь с п о ж и в а н н я ,
К р а т н іс т ь с п о ж и в а н н я ,
р а з ів н а т и ж д е н ь
р а з ів н а т и ж д е н ь
1 -3
4 -7
1 -3
4 -7
М ’я с о і м ’я с н і п р о д у к т и
2 3 ,1 ± 3 ,3 2
6 4 ,1 ± 3 ,7 9
4 2 ,9 ± 2 ,6 8 *
4 6 ,2 ± 2 ,7 0 *
М ’я с о п т и ц і
3 9 ,7 ± 3 ,8 7
3 4 ,6 ± 3 ,7 7
5 0 ,8 ± 2 ,7 1 *
2 8 ,3 ± 2 ,4 3
М орепродукти
4 2 ,3 ± 3 ,9 0
2 8 ,3 ± 3 ,5 5
4 6 ,9 ± 2 ,7 1
1 8 ,7 ± 2 ,1 3 *
Я йця
4 7 ,5 ± 3 ,9 4
3 0 ,8 ± 3 ,6 2
5 5 ,2 ± 2 ,7 0
2 5 ,9 ± 2 ,3 8
М олоко
3 8 ,4 ± 3 ,8 4
3 2 ,1 ± 3 ,6 9
3 6 ,6 ± 2 ,6 2
3 0 ,7 ± 2 ,5 1
К ислом олочн і прод укти
2 6 ,9 ± 3 ,5 1
5 5 ,1 ± 3 ,9 3
3 5 ,4 ± 2 ,5 9
4 8 ,9 ± 2 ,7 1
С м етана
3 7 ,8 ± 3 ,8 4
4 6 ,5 ± 3 ,9 4
4 4 ,6 ± 2 ,7 0
2 7 ,3 ± 2 ,4 1 *
С ел янсь ки й сир
4 3 ,6 ± 3 ,9 2
1 4 ,6 ± 2 ,8 2
3 5 ,8 ± 2 ,6 0
1 6 ,5 ± 3 ,9 5
Т вердий сир
2 9 ,5 ± 3 ,5 9
4 4 ,9 ± 3 ,9 3
3 9 ,8 ± 2 ,6 6 *
3 3 ,3 ± 2 ,7 3 *
В ер ш ко ве м асл о
2 1 ,4 ± 3 ,2 2
6 0 ,2 ± 3 ,8 7
2 5 ,3 ± 2 ,3 5
5 1 ,0 ± 2 ,7 1
С о н яш н и ко ва о лія
2 3 ,1 ± 3 ,3 2
5 3 ,9 ± 3 ,9 4
2 3 ,6 ± 2 ,3 2
4 4 ,6 ± 2 ,7 0
Г о р іх и , н а с ін н я
4 2 ,5 ± 3 ,9 0
1 5 ,4 ± 2 ,8 2
4 1 ,6 ± 2 ,6 8
2 6 ,6 ± 2 ,4 1 *
Б о б о в і, к у к у р у д з а
3 9 ,9 ± 3 ,8 7
2 0 ,6 ± 3 ,2 2
3 4 ,1 ± 2 ,5 7
9 ,9 ± 1 ,6 3 *
К рупи
3 9 ,7 ± 3 ,8 7
4 3 ,5 ± 3 ,9 1
4 5 ,5 ± 2 ,7 0
3 7 ,5 ± 2 ,6 2
Х л іб
7 ,8 ± 2 ,1 4
8 9 ,6 ± 2 ,3 7
3 0 ,1 ± 2 ,4 8 *
6 5 ,2 ± 2 ,5 9
О вочі сир і
3 8 ,4 ± 3 ,8 4
5 3 ,8 ± 3 ,9 4
3 3 ,2 ± 2 ,5 5
5 1 ,6 ± 2 ,7 1
К ар то п ля
3 7 ,6 ± 3 ,8 4
6 0 ,2 ± 3 ,8 7
3 6 ,0 ± 2 ,6 0
6 1 ,2 ± 2 ,6 4
С в іж і ф р у к т и
1 8 ,0 ± 3 ,0 4
7 8 ,1 ± 3 ,2 7
2 1 ,2 ± 2 ,2 1
7 2 ,4 ± 2 ,4 3
К онсервован і ф рук ти
5 6 ,3 ± 3 ,9 2
2 4 ,8 ± 3 ,4 2
3 6 ,9 ± 2 ,6 2 *
2 0 ,6 ± 2 ,2 1
С оки
3 5 ,8 ± 3 ,7 9
5 1 ,2 ± 3 ,9 5
4 0 ,0 ± 2 ,6 6
3 4 ,2 ± 2 ,5 7 *
М ін е р а л ь н а в о д а
4 6 ,1 ± 3 ,9 4
1 9 ,3 ± 3 ,1 0
3 1 ,3 ± 2 ,5 1 *
4 0 ,4 ± 2 ,6 6 *
* розбіжності статистично вірогідні, р<0,05
Учні гімназії вживають свіжі фрукти (78%),
м’ясо і м’ясні продукти (64,1%), вершкове масло
(60,2%), картопля (60%), сирі овочі (54%), соняшникова олія (54%), соки (51%). У учнів школи такий
набір продуктів є досить обмеженим – свіжі фрукти
(72%), картопля (61%), сирі овочі (52%), вершкове
масло (51%).
Вірогідні розбіжності, що свідчать про кращий якісний стан харчування харчування учнів
гімназії порівняно з учнями школи, стосується м’яса, морепродуктів, сметани, твердого сиру, бобових,
соків.
Самооцінка правильності режиму і складу
харчування кардинально розходиться із встановленим фактичним станом: майже три чверті учнів вва-

ності учнів на хвороби органів травлення і хвороб
ендокринної системи, живлення і обміну речовин,
що були виявлені при поглиблених медичних оглядах. Встановлено, що поширеність першого класу
хвороб (хронічний гастрит, дуоденіт, холецистит,
жовчнокам’яна хвороба і т.ін.) серед учнів гімназії
становить 11,8±0,96 випадків на 100 учнів, серед
учнів школи - 9,4 ±1,09 (р<0,05); другого класу хвороб – відповідно 44,8±1,86 і 31,3±2,0 випадків
(р<0,05). Протягом періоду навчання (з першого по
одинадцятий класи) поширеність хвороб органів
травлення зростає у 4,56 разів (з 4,8±1,9 до 21,9±5,2
на 100 учнів), у учнів школи – у 5,35 разів (з 4,0±1,8
до 21,4±5,0 випадків). Зростання ендокринної патології, розладів живлення і обміну речовин становить
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у учнів гімназії в 1,3 рази (з 29,8±4,3 до 39,1±6,9
випадків на 100 учнів), учнів школи – в 1,83 рази (з
23,4±4,3 до 42,8±7,1 випадків).
Враховуючи, що характер харчування суттєво впливає на такі показники фізичного розвитку,
як маса тіла і гармонійність розвитку, ми проаналізували дані антропометричних вимірювань. За показником оцінки маси тіла розподіл учнів в обох
типах навчальних закладів був майже однаковим.
Середній розвиток маси 48% учнів, знижений, низький і дуже низький (тобто дефіцит маси тіла) – 28%,
підвищений, високий і дуже високий (надлишок
маси тіла) – 24%. Як дефіцит, так і надлишок маси
тіла в свою чергу є однією з підстав для віднесення
дітей до групи виникнення порушень і відхилень
фізичного розвитку, частка яких у учнів гімназії становить 30,9% і 27,6%, у учнів школи – 27,2% і 30,9%
(р>0,05).
Наведені вище дані дозволяють стверджувати, що нераціональне харчування учнів різних
типів закладів середньої освіти сприяє поряд з іншими екологічними чинниками зростанню поширеності серед них хвороб органів травлення, живлення і обмін речовин.
Виявлено, що стан харчування учнів гімназії
за багатьма показниками є кращим, ніж у учнів загальноосвітніх шкіл. Це може бути пов’язане з вищим у гімназистів освітнім рівнем батьків і кращими
матеріально-побутовими умовами, що встановлено
нашими попередніми дослідженнями [16]. Однак і у
учнів гімназії організація харчування є незадовільною, не забезпечує нормальний функціональний стан
систем живлення і травлення, про що свідчить більш
високий рівень поширеності вказаних вище хвороб
систем організму, ніж у учнів шкіл. На наш погляд,
за відсутності у батьків достатнього рівня знань про
раціональне харчування, еквівалентність заміни продуктів, невміння (або небажання) організувати харчування дітей у відповідності до віку навіть достатній
матеріальний рівень сім’ї не забезпечує правильне
харчування. Спостерігається зворотній феномен: чим
вищі статки батьків, тим вищий серед дітей і підлітків
рівень споживання готової їжі з асортименту “макдональдс” і їх еквівалентів, надмірного вживання солодощів і солодких газованих напоїв. Всі ці види харчової продукції вказуються учнями як найбільш
привабливі для споживання.
Таким чином, отримані результати порівняльного аналізу стану харчування учнів гімназій
і загальноосвітніх шкіл дозволяють окреслити коло
основних медико-педагогічних заходів з питань його
поліпшення, які включають: забезпечення у процесі
навчання (у відповідності до віку учнів) рівня
гігієнічних знань з питань раціонального харчування; інформування батьків, вчителів про стан здоров’я учнів (захворювання, пов’язані аліментарним
чинником, вади фізичного розвитку); забезпечення
у школі дієтичного харчування дітей з хронічними
захворюваннями шлунково-кишкового тракту;
підсилення просвітницької роботи серед батьків з

питань організації харчування і забезпечення набору продуктів для нормального фізичного розвитку
дітей.
Висновки.
1. Стан харчування учнів загальноосвітніх закладів
є незадовільним. Переважна більшість основних продуктів харчування використовується не
частіше трьох разів на тиждень. Це стосується
насамперед продуктів – основних джерел білків:
м’ясо тваринне і птиці, морепродуктів, селянський сир. Кращий стан відзначається стосовно
споживання жирів тваринного і рослинного походження, вітамінів, але й за цими показниками
майже у третини учнів харчування можна вважати нераціональним.
2. Стан харчування учнів гімназії за рядом показників є кращим, ніж у учнів загальноосвітньої
школи, але й він не забезпечує нормального
фізичного розвитку більше ніж у половини учнів
і сприяє виникненню у 20% з них хронічних захворювань органів травлення.
3. Встановлено низький рівень гігієнічних знань
учнів (навіть у старших класах) навчальних закладів з питань раціонального харчування, профілактики хвороб шлунково-кишкового тракту і
обміну речовин.
4. На підставі виявлених недоліків організації харчування окреслені основні медико-педагогічні
заходи з питань поліпшення харчування дітей
шкільного віку.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем впливу
стану організації харчування на фізичний розвиток,
стан здоров’я дітей і підлітків.
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впливи), економічними (зниження рівня життя громадян України внаслідок соціально-економічної кризи), соціальними (поява у суспільстві нових соціальних еталонів, стандартів, потреб, пріоритетів та
цінностей). Немаловажну роль грає і зниження можливостей держави в оздоровленні громадян: скорочення рекреаційних, культурних, методичних програм. З цих умов центр тяжіння державної політики
зміщується на питанні профілактики, що викликає
зміни у педагогічної системі. Нормативними для
навчальних закладів різного рівня стають курси валеології, санітарно - гігієнічного просвітництва,
створюються екологічні центри для роботи з молоддю, зростає кількість наукових досліджень з проблеми формування у студентів ставлення до здоров’я,
як до життєвої цінності.
Серед технічних інженерних спеціальностей є такі, які висувають особливі специфічні вимоги до функціональних, рухових і психологічних можливостей фахівців, оскільки їх робота здійснюється
в умовах впливу на організм шкідливих хімічних
речовин. До них відносяться, в першу чергу, хімічні
спеціальності.
Для успішної роботи в цих умовах в професійній підготовці майбутніх інженерів-хіміків необхідно цілеспрямовано формувати ціннісне ставлення до здоров’я. Організаційно – методичними
формами рішення оздоровчих задач, зокрема у вузах технічного профілю покладають переважно на
кафедри фізичного виховання.
Аналіз діючих у вищих технічних закладах
учбових планів та програми з фізичного виховання
доводить, що зростання об’єктивної потреби суспільства у формуванні фізичного здорового активного покоління майбутніх інженерних працівників не
в значної мірі знайшло у них своє відображення.
Порівняно з іншими учбовими дисциплінами на
предмет «Фізичне виховання» відводиться найбільша кількість навчальних годин, однак разом з тим
досвід показує про те, що влив на формування
ціннісного ставлення до здоров’я у структурі професійної підготовки залишається досить низьким.
Сьогодні молодь не лише тільки вчиться, а ще й працює у вільний час. Тому основним фактором орієнтації молоді на підтримку здорового способу життя
є формування відповідних аксіологічних основ, актуалізація окремих ціннісних складових. Успіх будьякої програми (як відомо) буде досягнуто лише тоді
, коли зовнішні стимули перейдуть у внутрішню
мотивацію, тобто буде сформовано ціннісне ставлення до відповідних явищ та подій. В той же час проблема формування ціннісного ставлення студентівхіміків до здоров’я, а отже, і до значущого
компонента освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності у структурі професійної підготовки розроблена недостатньо.
Питання впливу засобів фізичної культури
на здоров’я студентів знайшли відображення у працях дослідників, таких як Зеленюк О. (2001 р.), Білогур В.Є. (2002 р.), Сичов С.О. (2002 р.), Іванова Г.Є.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ
СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ ХІМІЧНИХ ФАХІВ
Родигіна В.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Анотація. У статті розглянуто проблему ставлення студентів хімічних фахів до здоров’я; визначені реальне
становище рівня соматичного (фізичного) здоров’я майбутніх інженерів-хіміків; встановлені мотиви занять
фізичною культурою та спортом, як перспективних регуляторів їхньої соціальної та професійної активності.
Ключові слова: орієнтація, мотиви, культура здоров’я,
фізична культура
Аннотация. Родигина В.П. Проблемные вопросы формирования отношения к здоровью будущих инженеров
химических специальностей. В статье рассмотрена проблема отношение студентов химических специальностей к здоровью; определенные реальное положение
уровня соматического (физического) здоровья будущих
инженеров-химиков; установленные мотивы занятий
физической культурой и спортом, как перспективных
регуляторов их социальной и профессиональной активности.
Ключевые слова: ориентация, мотивы, культура здоровья, физическая культура
Annotation. Rodigina V.P. Problem questions of formation
of the attitude to health of the future engineers of chemical
specialities. In the article a problem is considered attitude
of students of chemical specialities toward a health; certain
the real position of somatic (physical) health level of future
engineers-chemists; set reasons of employments by a
physical culture and sport, as perspective regulators of their
social and professional activity.
Keywords: orientation, reasons, culture of health, physical
culture.

Вступ.
У сучасних умовах актуалізується потреба
суспільства у формуванні здорового покоління. Це
обумовлено сукупністю факторів: екологічними (наслідки чорнобильської аварії, масштабні техногенні
96

(2003 р.) та інших.
Протягом останнього десятиріччя істотно
зріс інтерес до вивчання зазначеної проблематики в
Україні, особливо до системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різних фахів, зокрема у роботах таких науковців, як Дяченко А.П.
(1997 р.), Юмашева Л.І. (2001 р.), Завидівська Н.Н.
(2002 р.), Філінков В.І. ( 2003 р.), Фотінюк В.Г. (2003
р.), Канішевський С.М. (2005 р.).
Протягом тривалого часу проводяться соціологічні опитування щодо ціннісних орієнтацій студентської молоді на здоровий спосіб життя, зокрема у наукових дослідженнях таких авторів, як
Крівошєєва Г.Л. (2001 р.), Пивень М.І. (2002 р.),
Стасюк Р. (2002 р.), Антонова Н.О. (2003 р.), Смакула О.І. (2004 р.), Воронін Д.Є. (2005 р.) та інших.
Аналіз наукової літератури дає уявлення про
сучасний рівень розробленості проблеми як у цілому так і окремих її аспектах.
Це обумовило вибір теми статті «Проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я
майбутніх інженерів хімічних фахів».
Тема статті пов’язана з планами науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання та кафедри педагогіки та психології управління соціальними
системами Національного технічного університету
«Харківського політехнічного університету».
Формулювання цілей роботи.
Метою статті є виявлення сукупності умов,
які сприятимуть формуванню у студентів ціннісного ставлення до здоров’я у процесі професійної
підготовки.
Відповідно до мети визначення такі завдання:
1.
вивчення ступеню вивченості проблеми формування мотиваційних основ, щодо ціннісного ставлення до здоров’я майбутніх інженерів –хіміків.
2.
виявлення реального становища рівня фізичного здоров’я студентів хімічних фахів та їх ставлень до фізичної культури.
Результати дослідження.
Проведений аналіз засвідчив, що складовою
частиною процесу навчання та його результатом є
ціннісний компонент освіти. Тому звернення до проблеми формування ціннісного ставлення майбутніх
інженерів – хіміків до культури здоров’я не є частковим аспектом роботи щодо організації навчального процесу у технічному вузу. Це важливий напрям виховної роботи щодо оптимізації структури
духовних цінностей майбутніх фахівців.
Особливу проблему складає формування
механізмів, що забезпечують пролонговану активність студентів до валеологічного виховання, в
першу чергу формування ціннісного ставлення студентів до культури здоров’я, як важливої складової
загальної культури особистості, засобу особистого
розвитку, і, виходячи х цього, його впливу на процес професійного становлення.
Питання валеологічного виховання розглядаються багатьма дослідниками, разом з тим питан-

ня формування у студентів ставлення до здоров’я,
як до життєвої цінності не можна вважати остаточно вирішеним. Аналіз основних концептуальних
положень, які визначають пріоритети і цінності
організації навчання студентів довів наявність багатьох проблем та суперечностей. Структура професійної підготовки майбутніх інженерів-хіміків (як
відомо) розподіляється на такі складові частини:
1.
професійна компетентність, де формуються
знання, вміння та навички спеціаліста;
2.
формування особистості професіонала, де
прищеплюються морально - етичні цінності, науковий світогляд, ціннісні орієнтації особистості;
3.
фізичне здоров’я студентів, включає до себе
- валеологічне виховання, професійно – прикладну
фізичну підготовку, фізичне виховання, додержання здорового способу життя та інше.
Кожна з цих складових частин зокрема
спрямована на підготовку спеціаліста найвищого
рівня. Турботою про фізичне здоров’я студентів займається кафедра фізичного виховання, де основний
акцент робиться, як правило, на вирішення завдань
загально фізичної і спортивної підготовки. Внаслідок цього студентам важно усвідомити полі функціональний вплив відповідальних занять на їх особистісний і професіональний розвиток. Тому сьогодні
актуальним завданням професійної підготовки майбутніх інженерів –хіміків є формування у студентів
ціннісного ставлення до здоров’я, не тільки засобами фізичного виховання ,але і використання засобів
та форм спеціальних предметів, які формують особистість спеціаліста та професійну компетентність.
Лише в цьому випадку професійна підготовка буде
охоплювати весь спектр потенційних можливостей
направлених на формування цінностей здоров’я особистості.
Вирішення цього завдання в свою чергу
вимагає дослідження тих чинників, які визначають
ставлення майбутніх інженерів-хіміків до цінностей
здоров’я, виявлення тих детермінант, що обумовлюють їх ставлення до фізичного виховання та культури здоров’я, в їх особистісному, соціальному і професійному ракурсі.
Програму дослідження складало:
1)
вивчення ставлення студентів хімічних фахів
до здорового способу життя, його місце в системі життєвих цінностей;
2)
визначення мотивів занять фізичною культурою та спортом;
3)
визначення реального становища рівня фізичного здоров’я студентів хімічних фахів.
Для визначення відношення студентів –
хіміків до здоров’я, як до життєвої цінності був запропонований анкетний опит, в якому на кожне питання анкети приводилося від 4 до 10 варіантів
відповіді, в діапазоні від правильного, який відповідає сучасним науковим вимогам, до невірної
відповіді. Визначене, таким чином, відношення до
здоров’я кожного студента оцінювалося залежно від
правильної відповіді за 5ти бальною шкалою.
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Були розраховані середня оцінка ціннісного відношення до здоров’я, а також коефіцієнт кореляції між рівнем фізичної активності і знаннями
про здоровий спосіб життя.
Виявилася диспропорція у визначенні впливу головних чинників на здоровий спосіб життя,
лише 76% студентів – хіміків змогли правильно визначити ступінь впливу чинників, і лише 43% виявилися компетентними в питаннях знання і застосування основних оздоровчих систем у вільний час.
Аналіз мотивів занять фізичною культурою
і спортом дозволяє зробити висновок про те, що зв’язок між структурними компонентами мотиваційної
основи носить складну неоднозначну залежність.
Суть цієї залежності може бути виражена в
наступних характеристиках:
1.
у багатьох студентів - хіміків заняття фізичною культурою обумовлюють не стільки бути здоровим і фізично розвиненим, скільки бажання отримання заліку при мінімальних фізичних зусиллях;
2.
у більшості студентів-хіміків низький рівень
знань з специфічних вимог до функційних, рухових
та психологічних можливостей, які висуваються до
інженерів-хіміків в умовах виробництва;
3.
студенти більшою мірою не розуміють ролі
здоров’я, як щонайвищої цінності життя в долі кожної окремої людини. І як наслідок, часто ігнорують
заходи, засоби, форми і способи фізичної культури,
які виконують визначальну роль для підтримки і
зміцнення здоров’я.
Визначення рівня фізичного (соматичного)
здоров’я студентів – хіміків здійснювалось на основі експрес – оцінки рівня фізичного (соматичного) здоров’я у чоловіків та жінок (по Г.Л.Апанасенко, Науменко,1988 р.).
Висновки.
Результати дослідження і подальший їх
аналіз дозволив дійти припущення, що основною
причиною недозволенності проблеми формування
ціннісного ставлення до здоров’я інженерів хімічних
фахів, є порушення причинно - слідчих відносин між
мотивами занять фізичною культурою, рівнем здоров’я і системою валеологічних знань, що склалася, в технічних вузах.
Вважаємо, що рішенням задач, пов’язаних
з формуванням ціннісного відношення до здоров’я
студентів хімічних спеціальностей, можливі лише
на основі застосування інтеграційних учбових дисциплін, використання засобів та форм предметів, які
формують особистість спеціаліста та професійну
компетентність. Лише у цьому випадку професійна
підготовка буде охоплювати весь спектр потенційних можливостей направлених на формування
цінностей здоров’я особистості.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем формування ставлення до здоров’я майбутніх інженерів
хімічних фахів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО НАПРЯМКУ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
СЛОБОЖАНЩИНИ
Світлична С.П.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Анотація. У статті розкриваються особливості роботи
з дітьми старшого дошкільного віку з різним рівнем
розвитку Я-концепції за фізичним напрямком авторської технології виховання дітей старшого дошкільного
віку засобами народної педагогіки Слобожанщини.
Ключові слова: фізичний напрямок, Я-концепція, виховання, дитина.
Аннотация. Светличная С.П. Реализация физического
направления технологии воспитания детей старшего
дошкольного возраста средствами народной педагогики Слобожанщины. В статье раскрываются особенности работы с детьми старшего дошкольного возраста с
разным уровнем развития Я-концепции по физическому направлению авторской технологии воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами народной педагогики Слобожанщины.
Ключевые слова: физическое направление, Я-концепция, воспитание, ребенок.
Annotation. Svetlichnay S.P. Realization of a physical
direction of technology of education of children of the senior
preschool a ge by mea ns of na tional pedagogics
Slobozhanshiny. In clause the features of work with children
of the senior preschool age with a different level of
development of the I - concept on a physical direction of
author’s technology of education of children of the senior
preschool a ge by mea ns of na tional pedagogics
Slobozhanshiny are opened.
Keywords: a physical direction, I - concept, education, child.

Вступ.
Дошкільний вік є важливим періодом у
житті людини, під час якого відбувається становлення елементарної “Я-концепції” дитини, що виявляється у сукупності уявлень про себе з боку фізичних, психічних та соціальних якостей, самооцінці,
саморегуляції, виборі способів взаємодії з навколишнім. Саме тому, досить важливим є побудова
такого виховного процесу, у ході якого дитина могла б вільно розвиватися, збагачувати свої знання,
досвід, вправлятися у гідних вчинках і оцінюванні.
Аналіз сучасної наукової літератури дозво-
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ляє зазначити, що виховання у контексті гуманістичної парадигми спрямоване на становлення й розвиток особистості як самості, що інтегрується Я-концепцією (Ш.Амонашвілі, І.Бех, О.Газман, І.Кон та
ін.); обумовлене особливостями розвитку Я-концепції дитини дошкільного віку (О.Кононко, М.Корепанова, В.Кузьменко, С.Ладивір, М.Лісіна та ін.)
та може реалізовуватися за допомогою різноманітних засобів, у тому числі і засобів народної педагогіки, зокрема регіональної (Г.Волков, Ю.Ледняк,
О.Леонова, Г.Луніна, Н.Рогальська, М.Стельмахович
та ін.). Дослідження свідчать про те, що у межах цієї
проблеми залишається невизначеною специфіка
впливу засобів народної педагогіки на особистісне
становлення старшого дошкільника в умовах регіону “Слобожанщина”, та можливість їх застосування
у виховному процесі.
На підставі теоретичних висновків та результатів констатуючого експерименту, розробленої
структурно-функціональної моделі технології виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народної педагогіки Слобожанщини, була апробована
відповідна технологія. Опис структурних елементів
розробленої технології, попередньої діагностики
рівнів розвитку Я-концепції старших дошкільників
детально розглянутий у попередніх статтях автора
[1; 2; 3].
Спрямованість державної політики у галузі
дошкільної освіти (Закон України “Про Освіту”,
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні,
Закон України “Про дошкільну освіту”, тощо) на
гуманізацію педагогічного процесу й особистісне
становлення дитини, зумовлює пошук найбільш
ефективних шляхів реалізації цих завдань. Матеріал, представлений у статті, пов’язаний з тематикою
комплексної програми науково-дослідної роботи
кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, що виконується за проблемою
“Засоби навчання як система”.
Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є висвітлення процесу
та результатів роботи діяльнісно-розвиваючої стадії
технології виховання дітей старшого дошкільного
віку засобами народної педагогіки Слобожанщини
за фізичним напрямком.
Результати дослідження.
Загальною метою фізичного напрямку роботи було закріплення й збагачення знань дошкільників про особливості фізичного образу людини й
самого себе, статі, віку, розкриття взаємозв’язку між
нормальним функціонуванням організму й правилами догляду за ним, підтриманням здорового способу життя; виховання інтересу до питань фізичної
природи людини; розвиток спостережливості; сприяння розвитку позитивної самооцінки свого власного
фізичного образу, фізичних здібностей й можливостей, розвиток вміння адекватно й доброзичливо
оцінювати інших дітей; сприяння свідомій реалізації
знань про особливості функціонування свого орган-

ізму при догляді за ним.
Робота проводилася наступним чином. На
фронтальних заняттях з валеології, фізичної культури діти збагачували уявлення про самих себе, уточнювали свої фізичні характеристики, особливості
частин тіла, органів чуття, статі, віку, розширювали
знання про гігієнічні процедури та загартування.
Класичні заняття з валеології, фізичної культури, які
проводилися відповідно сучасним методичним розробкам, поєднувалися із заняттями, які передбачали застосування фольклору Слобожанщини: народних казок, легенд, колискових, в яких описання
героїв було детальним й розкривало особливості
фізичного образу, статі, віку, фізичні характеристики людини, переваги здорового способу життя. Характерними у цьому напрямку були колискові “Ой,
спи, дитя, без сповиття”, “Та ходить сон по хаті”,
казки “Хлопчик-мізинець”, “Киріяк-Кобилячий син,
Вернидуб, Вернигора та Прутивус”, “Покотигорошок”, “Івашко – ведмеже вушко” тощо. На прикладі
героїв казки дітям давалося уявлення про ті характерні особливості героїв, які притаманні й невластиві людям. Такі казки, як “Івашко - ведмеже вушко”, “Настася Прекрасна” надавали дітям відомості
про вікові етапи людського життя, особливості змін
організму, діяльності з віком. У казках “Хлібороб”,
“Три грошика”, “Дурний Йося” відображалися статеві особливості героїв на різних етапах життя, у
праці й побуті, особливості характеристик людини
певної статі. Виділяючи певні статеві ознаки героїв
або особливості віку, ми прагнули показати дошкільникам: кожний вік має свої переваги, що впливало на позитивне ставлення дітей до усіх етапів
людського життя. Щоб дати дітям поняття про оздоровчі фактори природи, використовувалися такі
казки, як “Про двох братів: убогого та багатого”,
“Хлібороб”, “Покотигорошок” тощо.
Враховуючи необізнаність дошкільників із
Слобожанським фольклором, декілька занять були
присвячені прослуховуванню казок, колискових. На
заняттях вводилися короткотривалі ігри, щоб діти
не лише закріплювали уявлення про фізичні особливості тіла, а й мали можливість порівнювати себе
з героєм, визначати, чи всі частини тіла мають діти
у порівнянні з героєм, що подобається у героєві, а
що ні. Наприклад, “Що є у героя і чого немає у мене”,
“Мій улюблений герой”, “Як зробити героя кращим”,
“Що було б, якби у казці не стало води? (землі, сонці,
роси)”
Одним із важливих чинників, які сприяли
становленню особистості на цьому етапі, були рухливі ігри. Вони органічно впліталися у фізкультурні
заняття з дітьми і повсякденне життя. Слобожанські
народні рухливі ігри сприяли формуванню адекватного уявлення дітей про особливості фізичного образу людей (“Дударь”, “Перепелушка” та інші); розвивали основні рухи, кмітливість, спритність,
сміливість, гнучкість; допомагали дітям оволодіти
навичками самооцінювання й оцінювання здібностей інших дітей. Це були ігри, по дві дитини, по три,
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групові ігри, ігри окремо для хлопчиків і дівчаток,
спільні ігри усієї групи дітей. Велике значення у
процесі ігрової діяльності мало створення ситуацій
успіху для дітей, що сприяло підвищенню впевненості дітей у власних силах, налагодженню стосунків
між дітьми, підвищенню авторитету у колективі однолітків, розвитку самостійності та уміння планувати свою діяльність.
У процесі спілкування і взаємодії у дітей
формувалися уявлення про особливості свого фізичного образу, здібності та можливості, знання моральних норм поведінки, ставлення до навколишньої
дійсності, що сприяло взаємообміну дітьми певним
пізнавальним й соціальним досвідом.
З метою налагодження стійких стосунків
між дітьми в групі посередництвом народних ігор,
вихователі формували у них позитивні ціннісні орієнтації і на їх основі оцінне ставлення дітей один до
одного. Вихователі дбали про те, щоб кожна дитина
відчувала прихильність ровесників, зустрічала привітне ставлення до себе й охоче включалася до
спільної гри. Доброзичливому ставленню одне до
одного сприяла й поведінка вихователя. Після кожної спільної гри організовувалися хвилинки-самооцінки: діти розповідали чи сподобалася їм гра, що
їм запам’яталося, хто у грі був найспритнішим, найсильнішим. Таким чином дошкільники засвоювали
знання про фізичні здібності одне одного, вправлялися в оцінках й самооцінках. Вихователь підкреслював все те позитивне, чому навчилися діти, їхні
досягнення, виділяючи при цьому хоча б одне особисте досягнення кожної дитини. Знання дошкільниками традицій рідного краю, історії, ігор закріплювалися у розвагах: “Козацькі розваги”, “Дівочі
вечорниці” на основі сюжетів легенд, казок, малих
фольклорних жанрів.
Результатом проведеної роботи стало
збільшення уявлень дітей про свої фізичні можливості та ровесників; вміння адекватно й доброзичливо оцінювати власні результати й недоліки, та досягнення ровесників з вірою у можливість
самовдосконалення у майбутньому. Це дозволило частині дітей імпліцитного (13,4% від загальної
кількості дітей) й значній кількості дітей перспективно-експліцитного рівня (24,4%) перейти до більш
високого рівня фізичного розвитку у межах Я-концепції.
Народні казки та легенди прищеплювали
дітям правило: “Хочеш бути здоровим, сильним,
вправним, гарним як герой казки — загартовуйся,
займайся спортом, дотримуйся гігієнічних процедур”. Такий підхід сприяв усвідомленню дітьми необхідності загартовуватися, займатися спортом, дотримуватися гігієни свого тіла. Вищою похвалою для
дитини було порівняння її з позитивним героєм, який
їй до вподоби.
Спостереження за дітьми, проведена робота
сприяла тому, що контроль за виконанням правил
гігієни, дотриманням дітьми здорового способу життя зі сторони вихователя поступово втрачав свою ак-

туальність. Якщо ж дитина забувала помити руки чи
не скористалася хустинкою їй це не ставили взнаки,
а за допомогою прислів’я чи приказки стимулювали
бажання проаналізувати свої дії, виправити їх. Важливим також було те, що нагадування у формі приказки не було звернено безпосередньо до дитини перед групою дітей, а використовувалося у вигляді
звертання до всієї групи, або ж на одинці з дитиною.
Комплекс проведених занять показав позитивні зрушення: підвищився рівень обізнаності дітей
стосовно особливостей фізичного образу людини,
залежності здоров’я людини від правильного харчування, загартування, фізичних навантажень, дотримання гігієнічних процедур, розширився запас
уявлень про статево-вікові зміни організму та життєдіяльності людини, посилився інтерес до питань
власної фізичної природи. Кількість дітей з експліцитним рівнем, які стали чітко орієнтуватися у назвах частин тіла збільшилася на 28%. 19,5% дітей
були спроможні розкрити особливості змін організму та життєдіяльності людей з віком. У 13,4% дітей
перспективно-експліцитного рівня спостерігалися
позитивні зрушення у дотриманні правил особистої
гігієни, підвищення інтересу до загартування.
Фронтальні заняття показали, що уже в процесі їх проведення діти могли проявляти відповідні
оцінні судження щодо героїв казок, легенд, колискових. Спочатку оцінки дітей (15,8%) наслідували
оцінні характеристики вихователя, але потім набували усе більшої самостійності. Оцінка вихователя
поступово впливала на оцінку дітьми не лише фізичних особливостей героїв, а й створювала передумови для адекватної, позитивно забарвленої самооцінки результатів своєї діяльності й оцінювання інших
дітей.
Фронтальні заняття доповнювалися груповими формами роботи (по 5-6 дітей). Вони надавали дитині більші можливості для усвідомлення та
оцінки свого відношення до світу, виділення з нього
себе як особистості.
Групова робота проводилася з різним складом дітей: з однаковим рівнем розвитку складових
Я-концепції і різним. Дитина брала участь у групових заняттях добровільно, мала право відмовитися від
виконання тієї чи іншої вправи, завдання. Робота з
дітьми будувалася таким чином, щоб своєчасно помітити їхній стан, настрій, бажання брати в ній участь.
На групових заняттях увага акцентувалася на створенні атмосфери довіри й безпеки, тому не існувало
невірного чи помилкового виконання завдання; робота з дітьми будувалася за принципом організації
сумісних емоційно-позитивних переживань.
Метою роботи з дітьми імпліцитного рівня
розвитку Я-концепції у межах фізичного напрямку
було: збільшення уявлень дітей про власні фізичні
статево-вікові характеристики, зміни організму й
життєдіяльності людини на різних етапах людського життя, підвищення рівня прийняття дитиною
самої себе на підставі обґрунтованих позитивних
самооцінок, розвиток уміння описувати ровесників,
100

порівнювати з собою, оцінювати їх; виховання інтересу до питань власної фізичної будови.
У повсякденній діяльності, під час індивідуального спілкування з дітьми використовувалися
короткі пісеньки, промовки, загадки, дражнилки,
казки. Розповідаючи їх, вихователі звертали увагу
на назви частин тіла, їхнє призначення, оцінювали
зовнішність дитини позитивними характеристиками, сприяючи зміні установки у дітей про себе з негативної на позитивну. За результатами констатуючого експерименту ці діти показали слабкі знання
про різні вікові періоди. З метою підвищення рівня
їхньої обізнаності з цього питання були підібрані
казки, пісні, приказки, які зображували різні вікові
періоди та їхні позитивні сторони: колискові “А тари,
тари, тари!”, “Понад морем-дунаєм”, “А-а, а-а, тутусі!”, “Мальована колисочка”, “Ой ну, Люлі, люлі”
тощо; колядки “У нашого пана хазяїна пані”, “А
дівочкам уся воленька” тощо. Це виховувало у дітей
прагнення допомагати меншим, поважати дорослих,
підтримувати людей похилого віку, поважати себе.
Виходячи з того, що частина дітей “комплексувала” відносно своїх фізичних особливостей,
на цьому етапі роботи був застосований метод “нейтралізації” негативного сприймання дітьми себе, як
послаблення й зведення до мінімуму впливу негативного емоційного досвіду дитини. Попередньо
кожній такій дитині вказувалось на ті частини тіла,
які були в неї найкрасивішими під час ігор у “Чарівну криничку” (за мотивами казок “Три крашаночки”, “Попівна у лісі”). Після подібних ігор застосовувалися групові ігри “Що в мені гарного?”, “Коли
я виросту, то стану…” під час яких діти розповідали про свої позитивні характеристики групі однолітків.
Далі був застосований прийом “конструктивізації” нейтральних уявлень, що полягав у збагаченні досвіду дитини позитивними характеристиками, які були покладені в основу нового позитивного
самоприйняття. З цією метою застосовувалися дражнилки, пісеньки, забавлянки, поряд із героями яких
дитина почувалася гарною, привабливою, що підвищувало її самооцінку, рівень самоприйняття тощо.
Наступним етапом роботи з цими дітьми був
розвиток уміння описувати ровесників, порівнювати із собою, оцінювати їх. З цією метою було проведено декілька ігор типу “Опиши мене, “Розкажи,
який ти”, “Який у тебе друг” та інші. Проводилися
ігри в “Панаса”, під час яких дітям давалася установки при ловлі іншої дитини обстежувати її руками й описувати. Потім опис, отриманий за допомогою тактильних відчуттів, перевірявся з описом від
зорового сприймання.
Результатом проведеної роботи була зрізова ситуація з цією підгрупою дітей. Пропонувалося
пограти у гру “Для кого і від кого подарунок?”.
Аналіз результатів зрізу дав змогу констатувати, що
у 8,5% дітей імпліцитного рівня від загальної
кількості дітей, спостерігалося збагачення словникового запасу під час характеризування фізичного

образу Я, появу здатності до встановлення рис
відмінності й схожості з іншими дітьми. У 9,7% дітей
підвищився рівень самоприйняття, що проявлялося
у позитивних характеристиках при самоописі, переведенні “вад” дитини у “категорію” нейтральних
або позитивних характеристик; збільшилася
кількість позитивних самооцінок, діти стали спроможними до узагальненого оцінювання інших. Отримані дані дозволили перевести цих дітей на перспективно-експліцитний рівень розвитку когнітивної
й афективної складових Я-концепції й відповідно
будувати роботу з ними на більш високому рівні
складності. З дітьми, у яких зросли показники лише
когнітивної, або афективної складової, продовжувала проводитися індивідуальна робота.
Індивідуальні заняття з дітьми проводилися за результатами фронтальних і групових й обумовлювали необхідність використання цих видів
занять. Їхньою метою був розвиток впевненості
дітей у власній унікальності й неповторності, встановлення теплих стосунків із вихователем. На цих
заняттях, вихователі зверталися до власного досвіду, ділилися ним із дітьми, прагнули підтримати
дитину й подолати її невпевненість у собі. Засобами, якими користувалися вихователі під час цих занять, були казки, приказки, прислів’я, сумісні ігри.
Метою роботи з дітьми перспективно-експліцитного рівня розвитку складових, а також тими
дітьми, що до них приєдналися, у межах фізичного
напрямку було: розвиток уміння порівнювати себе з
іншими, виділяючи при цьому характерні особливості як свої, так і інших людей; збагачення уявлень
про власний стан здоров’я, вміння його визначати
за основними показниками; збільшення уявлень про
переваги дошкільного віку; підвищення стійкості
позитивних оцінок дітьми власного фізичного й статевого образу, здатності до позитивного оцінювання інших незалежно від наявних взаємин.
Основним у груповій роботі з дітьми перспективно-експліцитного рівня був комплекс завдань
типу “Порівняння”. З метою поглиблення знань дітей
про “фізичне Я” проводилися такі ігри, як “Панас”,
де діти мали змогу обстежувати інших дітей, описувати їх, перевіряючи опис, отриманий за допомогою
тактильних відчуттів, з описом від зорового сприймання; рухатися, радіти власній спритності й умінню не попадатися. У кінці ігор, вихователі пропонували дітям виділити, що спільного й відмінного вони
можуть назвати. Виходячи з того, що діти цієї групи
погано орієнтувалися у показниках здоров’я, не могли пояснити, чому вони вважають себе здоровими
або ж хворими, подальша робота здійснювалася таким чином: дітям розповідалися казки, на персонажах яких можна було показати характерні особливості здоров’я чи хвороби: “Іван Попович”,
“Безщасний Данило”, “Язик усьому голова”. Потім
із дітьми проводилися гра “Вилікуй героя казки”.
Закріплення отриманих знань відбувалося
в іграх: “Хто більше?”; “Коли Василина Прекрасна
(Киріяк Кобилячий син) була, стане…”; “Я у казці”;
“Фантазія”.
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Спостерігаючи позитивні зрушення у структурі знань дітей, збільшення оцінних характеристик,
підвищення загальної самооцінки, робота з дітьми
ускладнювалася. До групових занять із цією підгрупою дітей залучалися діти з експліцитним рівнем
розвитку показників. Вони обмінювалися досвідом
ігрової діяльності, були ініціаторами налагодження
міжгрупового спілкування, що підвищувало впевненість у собі тих дітей, які виявляли ознаки перспективно-експліцитного рівня розвитку складових
Я-концепції. Поступово фольклорний матеріал, з
яким були ознайомлені діти раніше, почав використовуватися ними у різних видах діяльності.
Результатом проведеної роботи був контрольний зріз у вигляді серії завдань, об’єднаних
спільною темою допомоги героєві у звільненні від
чар злої відьми й врятуванні Змієвої доньки із замку. Результати зрізу показали, що у більшості дітей
цього рівня (48,8% від загальної кількості дітей)
сформований образ тіла людини, 46,3% дітей виявляли здатність до конкретних й узагальнених характеристик своєї зовнішності й інших дітей, вміли
виділяти риси схожості й відмінності, позитивно
ставилися до однолітків, розкривали особливості
кожного вікового етапу життя людини, зміни, що
відбуваються з організмом людини з віком, могли
назвати переваги кожного вікового етапу. 44% дітей
знають основні показники здоров’я, як лікувати деякі
захворювання, здійснити першу допомогу. У 30,5%
дітей спостерігалася відносна стійкість позитивних
самооцінок власного фізичного й статевого образу,
що вплинуло на підвищення впевненості дітей у собі.
Аналіз результатів заняття показав, що
проведена групова робота допомогла вивести
більшість із цієї підгрупи дітей на експліцитний
рівень розвитку.
Метою роботи з дітьми експліцитного рівня
було створення умов для інтенсивного застосування умінь дітей взаємодіяти з усією віковою групою,
розширення та поглиблення їх досвіду.
Враховуючи здатність цих дітей до побудування змістовних адекватних самоописів, ми прагнули і надалі розвивати у них уміння описувати
різних людей, героїв казок, порівнювати ці описи.
Цьому спряла вправа “Познайомимося”, яка виконувалася в парах. В цій групі дітей подібна робота
допомагала розвитку самопізнання, побудуванню
позитивного образу однолітка, адекватної самооцінки й здатності до оцінювання інших, становленню
довірливих стосунків між дітьми. Потім робота з
цією групою дітей ускладнювалася, їм пропонувалося обрати двох казкових героїв із перерахованих
казок й також пограти в гру “Познайомимось”.
Для поглиблення і закріплення уявлень про
себе в різних часових вимірах, розвитку ідеального
Я дітям пропонувалося скласти розповіді про себе:
“Яким я був маленьким”, “Яким я буду, коли виросту”, “Я у казці”, із використанням засобів народної
педагогіки: колискових, казок, примовок. Проводилися ігри “Що кому потрібно за віком (шкільні речі,

інструменти, іграшки і т.д.)”, “Допоможи героєві
зібратися у поєдинок із змієм”, “Придане Василини
Прекрасної ”.
Поряд з цим, створювалися умови для
організації самостійних, сюжетно-рольових, дидактичних ігор з атрибутами Слобожанських казок.
Подібна взаємодія між дітьми у процесі ігрової
діяльності передбачала збагачення один одного досвідом використання фольклорного матеріалу у повсякденному житті, закріплювала знання дітей про
свої фізичні можливості, підвищувала самооцінку.
Діти мали можливість самостійно застосовувати
знання про фізичні, статеві, вікові особливості у
придумуванні самостійних ігор, ситуацій, під час
допомоги вихователеві у організації проведення режимних моментів.
Дійовим у експериментальній роботі було
придумування нових казок із знайомими героями,
казок від прислів’я зі знайомим й новими героями,
казок про самого себе, казок від дражнилок, зі
зміною ситуацій у знайомих казках, зміною героїв
із негативних на позитивних і навпаки, переводом
героїв у різні казки, придумування небилиць.
Проведена робота сприяла переходу дітей
на новий якісний рівень. Вони не лише виявляли
інтерес до свого фізичного образу й природи, статі,
вікових періодів людського життя, а й прагнули до
побудови образу ідеального фізичного Я, висловлювали ціннісні судження з цього приводу. Крім цього,
діти цієї підгрупи сприяли налагодженню міжгрупової взаємодії дітей, допомагали вихователеві у
педагогічному процесі.
Висновки.
Результати проведеної роботи за фізичним
напрямком показали позитивні зрушення у розвитку показників когнітивної, афективної й поведінкової складових Я-концепції дітей старшого дошкільного віку, що втілилося у переході дітей до якісно
вищого рівня розвитку Я-концепції.
Подальше висвітлення результатів даної технології буде у наступних статтях, присвячених розкриттю роботи за інтелектуальним, соціальним й
емоційно-ціннісним напрямками.
1.

2.

3.
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ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Хомич В.М.
Ковельський машинобудівний технікум

кладної фізичної підготовки студентів технічних закладів освіти I рівня акредитації.
Робота виконана за планом НДР Волинського державного університету імені Лесі Українки.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні
особливостей майбутньої професійної діяльності
студентів технічних спеціальностей і врахуванні їх
при змістовному наповненні програми з фізичного
виховання.
Результати дослідження та їх обговорення.
Існує досить значна кількість теоретичних
підходів до дослідження проблеми діяльності й дискусійний характер багатьох її аспектів значно ускладнюють процес системного впровадження сучасного науково знання в практику освіти.
Розпочинаючи предметний аналіз професійної діяльності фахівців технічного профілю, а саме технікамеханіка та техніка-технолога доречно скористатися виділеними у науковій літературі принципами
системного підходу до дослідження будь-якої діяльності:
1. Діяльність – складне, багаторівневе,
багатопланове явище.
2. Діяльність є динамічною системою, що
має складну структурну побудову й
власний розвиток.
3. У вивченні та аналізі діяльності виділяють рівні:
·
особистісно-мотиваційний (значущість
діяльності для людини й визначення витоків трудової активності особистості);
·
компонентно-цільовий: основні компоненти діяльності;
·
структурно-функціональний: розкриття
структури, функціональних взаємозв’язків
компонентів діяльності як системи;
·
психофізіологічний рівень: розкриття й
вивчення фізіологічних систем, що є задіяними у діяльності;
·
індивідуально-психологічний: вивчення
особистості, як суб’єкта професійної діяльності.
4. Діяльність розглядається у єдності компонентів: мотиваційно-ціннісних, когнітивно-інформаційних, виконавчих
(операційно-дієвих).
5. Виділено два плани вивчення діяльності описовий та глибокий аналіз взаємозв’язків компонентів діяльності як
системи [6, с.79].
Оцінка складових діяльності залежить як від
характеру самої діяльності так і від чинників робочого середовища, себто виробничих і природних
умов (шум, вібрація, освітлення, мікроклімат виробничого середовища).
Основний профіль роботи техніків-механіків та техніків-технологів залежить від сфери
їхньої майбутньої діяльності та виду праці. У матеріальному виробництві – це і ручна, і механізована,
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Вступ.
Трансформаційні процеси, нові концептуальні підходи до досліджень діяльності фахівців технічних спеціальностей вимагають вдосконалення і
розроблення приймів і засобів їх професійної підготовки [3]. Фізична культура виступає важливим елементом системи освіти і виховання студентської
молоді, формування в неї основ здорового способу
життя, розвитку професійно-прикладних фізичних
якостей, організації корисного дозвілля та активного відпочинку, реабілітації та корекції здоров’я.
Цінність фізичної культури для кожного суб’єкта
навчально-виховного процесу полягає насамперед
у оздоровчому, освітньому, виховному та загальнокультурному значеннях.
Серед обов’язкових дисциплін для всіх вищих навчальних закладів країни предмет фізичне
виховання посідає чільне місце у зв’язку з його особливим статусом у формуванні нової генерації
фахівців, спроможних плідно працювати у сучасних
умовах. Саме тому, модифікація існуючої системи
професійно-прикладного забезпечення процесу
фізичного виховання студентської молоді стає найважливішою передумовою розвитку інноваційних
процесів у сфері технічної освіти [2, 5, 7 та ін.].
Різні проблеми змісту й організації процесу фізичного виховання студентської молоді розглядали такі вчені, як: О.Д.Дубогай, Г.Є. Іванова,
К.П.Козлова, Т.Ю.Круцевич, Р.З.Поташнюк,
О.О.Малімон, А.В.Цьось та ін.
Водночас, дотепер поки що не існує єдиних
поглядів [1, 2, 5 та ін.] щодо змісту професійно-при103

і праця змішана. У нематеріальному виробництві:
творча, виконавча праця; праця, пов’язана з обслуговуванням технічних пристроїв.
Переважні типи діяльності, що обумовлюють професійно важливі якості особистості спеціалістів технічного профілю: управління механізмами, машинами, апаратами; монтаж-збирання та
ремонт.
Основні знаряддя виробництва, якими користуються техніки-механіки та техніки-технологи:
стаціонарні або переносні системи приладів, устаткування, вимірювальні інструменти, автоматизована інформаційна техніка, ручні інструменти і пристрої, засоби комунікації, управління, сигналізації.
Форми організації праці і характер соціальних зв’язків у роботі: індивідуальна, колективна та
виконавча.
Умови праці техніків-механіків та техніківтехнологів досить різноманітні:
1. Мікрокліматичні: робота може проводитися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі,
себто робоче місце може змінюватися. Дуже часто
робота може проходити у дискомфортних умовах
(протяги, різна температура, вологість). На роботу
фахівця впливають: рівень освітленості, наявність
шумів, вібрація, запиленість, загазованість та інші
чинники.
2. Ритм і режим праці техніків-механіків
може бути як регламентований так і нерегламентований.
3. Переважні робочі пози: сидячи, стоячи,
лежачи, присівши, почергова, вільна або змушена
(обмежена, незручна, напружена тривалий час), малорухливі та статичні у замкненому просторі.
4. Основні види професійних труднощів:
несприятлива освітленість робочого місця, вібрація,
шум, запиленість, загазованість повітря шкідливими речовинами, піднімання і перенесення великих
навантажень, нервові та м’язові перенапруження. Всі
ці професійні шкідливості можуть впливати на
організм працюючої людини як окремо, так і у сукупності, як періодично, так і постійно.
Характеристика моторних дій згідно вимог
до психофізичних якостей: швидкі, точні рухи пальців
при роботі з дрібними деталями і предметами в умовах суворо регламентованої або перемінної програми дій, які вимагають виявлення координації чи
спритності пальців; узгодженість рухів з процесом
сприйняття. Рухові дії швидкісного характеру, що
вимагають прояву швидкості; дії, які характеризуються максимальною потужністю зусиль, що вимагають
сили або силової витривалості; тривалі різноманітні
динамічні рухи середньої або помірної інтенсивності
з систематичним навантаженням 2/3 м’язового апарату, які вимагають загальної витривалості.
Властивості і якості особистості, які мають
суттєве значення для успіху в майбутній професійній
діяльності: професійна компетентність, фізичний
розвиток, високий рівень функціонування і надійності організму та його систем; фізичні якості:

сила, вибухова сила, здатність точно відчувати і дозувати невеликі за величиною силові напруження,
загальна, силова, статична, швидкісна витривалість,
швидкість, проста реакція, сенсомоторна координація, здатність швидко оволодівати новими рухами,
спритність рук, пальців рук, загальна координація
рухів, гнучкість та рівновага; психічні якості: емоційна стійкість, врівноваженість, дисциплінованість,
ініціативність, самостійність, рішучість, наполегливість; інтегральні якості: здатність зберігати високу працездатність за умови дії різних перешкод;
витривалість – здатність тривалий час не зменшувати ефективність дій, виконуючи різноманітну роботу; швидкість дій – виконання виробничих операцій за мінімально короткий час; врівноваженість.
Хоча оцінка і прогнозування професійних
здібностей ставить передусім завдання знаходження стабільних психофізіологічних ознак, однак
успішність засвоєння тієї або іншої професії тісно
пов’язана з параметрами, особливістю яких є незначна інерція. До професійно-значущих критеріїв з незначною інерційністю відносяться: амплітуда статичного тремору – 0,25±0,09 гц, координованість
рухів – 15±2,4; короткочасна зорова пам’ять 37,5±4,8
%, оперативна пам’ять 87,8±5,6 %, диференційоване зусилля 10,±1,1 кг; тривалість уваги 40±6,7 % [4].
Наявність вищезазначеного рівня розвитку цих характеристик дозволяє швидше засвоїти спеціальність і більш ефективно виконувати професійні
функції.
У зв’язку з цим, основними напрямками
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного профілю виступають: виховання
фізичних якостей, особливо важливих для конкретних спеціальностей; формування мотивації до систематичних занять фізичними вправами; підвищення стійкості організму до несприятливих впливів
умов професійної діяльності; виховання психічних
якостей, позаяк від яких залежить успіх та ефективність професійної діяльності.
Висновки.
Система діяльності фахівців технічного
профілю пов’язана з функціональним станом організму, який є інтегративною характеристикою рівня
функціонування і відображає особливості процесів
гомеостазу та адаптації. Отже, оволодіти професією
і досягти високої майстерності можуть особи з рухливою, врівноваженою, сильною нервовою системою та високою лабільністю. Для успішної діяльності спеціаліст повинен мати добре розвинену
координацію рухів, високу сенсомоторну швидкість,
високий рівень загальної та силової витривалості.
Перспективи подальших розвідок полягають у розробці експериментальної програми професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців
технічного профілю, а також в обґрунтуванні доцільності та ефективності використання її засобів та
методів у процесі освоєння юнаками таких спеціальностей, як “Виробництво сільськогосподарських
машин”; “Обробка матеріалів на верстатах і авто104

матичних лініях”; та “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Вступ.
Значення рухової активності (РА) людини
відомо практично кожній людині, бо навантаження
можуть як формувати морфологічні та фізіологічні
показники у житті людини будь-якого віку, так і покращувати їх. Проте РА потрібна у першу чергу для
створення умов життєдіяльності організму людини,
яка просто неможлива без розвитку основних фізичних якостей: гнучкості, витривалості, спритності
тощо. Здається, що вже нікому не треба доводити
необхідність тренувальних занять у будь-якому віці,
проте теоретичні знання про РА, які відомі практично кожному, все ще не стали органічною потребою
людей.
Аналіз доступної літератури доводить, що
значна кількість науковців спрямовують свої розробки на покращення стану здоров’я людини, яке тісно
пов’язане з фізичними навантаженнями. Так, у своїй
роботі наш видатний науковець Аршавський І.О.
наголошує: “Якщо б не робота м’язів, енергетичний
потенціал не накопичувався, не створювалася б протоплазма – жива речовина клітини, а тому і сам процес росту і розвитку був би неможливий” [1]. Можна вважати, що РА є елементарною умовою якісного
життя людини, бо вона [РА] – це „молодість, здоров’я, активність, хороший настрій, розкутість і впевненість у собі” [2].
Значна кількість теоретичних, методичних та
експериментальних робіт присвячена вивченню цього питання, над його вірним вирішенням працюють
академії як в Україні, так і за кордоном. Вчені стверджують, що без РА навіть гармонійний розвиток
організму та його повноцінне життя неможливі. Доведена у працях багатьох вчених думка про те, що РА
вкрай необхідна для збереження повноцінного життя та міцного здоров’я, була підтверджена і практикою [3, 4]. З іншого боку були спроби довести, що
навіть одне тренувальне заняття на тиждень, пов’язане з фізичними навантаженнями, є достатнім для
збереження здоров’я людини [5], з чим ми не можемо погодитися, бо отримували інші результати [6].
Практично людина будь-якого віку, яка не займається активно фізичними вправами (самостійно
чи під наглядом тренера), добре знає і відчуває, які
незручності, а нерідко й страждання приносить недостатня РА, бо втрачається працездатність, погіршується самопочуття тощо. Виникаючі при цьому негаразди, а потім і страждання пов’язані, з
одного боку, з погіршенням морфофункціональних
систем організму через недостатню м’язову активність, а з іншого боку, з невиконанням вже звичних і потрібних для нормальної життєдіяльності
людини фізичних навантажень (бажано оптимальних). Саме тому фізичні навантаження мають ставати ще з самого раннього дитинства не просто
звичними, а конче необхідними, про що неодноразово наголошувалося у роботах [6].
Гіподинамія викликає негативні негаразди у
роботі організму на функціональному рівні, а тривала фізична бездіяльність може викликати негативні
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ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Цибіз Г.Г., Черниш Н.І., Васильєв С.Г.
Черкаський державний технічний університет
Анотація. Автори статті, аналізуючи отриманий в ході
експерименту фактичний матеріал, наводять результати змін, що відбуваються в організмі студентів стаціонарного навчання під час проведення занять з фізичного виховання (ФВ). Заняття проводилися за умови
розподілу студентів експериментальних груп на підгрупи при попередньому визначенні рівня функціонального і фізичного розвитку (РФФР).
Ключові слова: рівень функціонального і фізичного розвитку, фізичне виховання студентів.
Аннотация. Цибиз Г.Г., Черныш Н.И., Васильев С.Г.
Увеличение заинтересованности студентов к занятиям
по физическому воспитанию. Анализируя полученные
результаты от физических нагрузок при проведении
тренировочных занятий со студентами стационарного
обучения, авторы делают упор на весьма значительные
изменения в физическом развитии студентов, которые
достигаются при распределении на соответствующие
учебные подгруппы соответственно уровня функционального и физического развития (УФФР).
Ключевые слова: уровень функционального и физического развития, физическое воспитание студентов.
Annotation. Tsibiz G.G., Chernysh N.I., Vasil’ev S.G.
Increase in interest of students to employment on physical
training. The Personalization of the physical loads when
undertaking scholastic occupation with student is an more
important methodical acceptance and au thor offers
depending on physical development to divide into drill
student on corresponding to subgroups. The Reliable
improvement physical quality under such approach allows
to recommend him to introduction in scholastic process.
Keywords: personalization of the physical loads, scholastic
subgruppy.

105

негаразди в органах та тканинах (вже морфологічного спрямування). У людей, які мало рухаються,
м’язи стають слабкими, рухи втрачають точність,
споживання кисню та його утилізація різко погіршується, зменшується витривалість та імунітет
організму в цілому, збільшується тенденція до захворювань. За таких умов також послаблюється
діяльність серцево-судинної системи (ССС), а “нетреноване” серце вже не може виконати надзвичайну роботу, пов’язану як з фізичними, так і з психічними навантаженнями. Така робота виконується за
рахунок збільшення ЧСС, що у свою чергу посилює
навантаження на ССС і погіршує обмін речовин (поступово виникають значні порушення гомеостазу).
Робота виконана у відповідності до планової наукової теми кафедри фізичного виховання
ЧДТУ.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначення шляхів та
прийомів, які сприяють більшому зацікавленню студентів 1-3 курсів стаціонарного навчання заняттями з фізичного виховання (ФВ) і удосконаленню
методів проведення таких занять зі студентами.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося зі студентами чоловічої статі 13 курсів стаціонарного навчання. З однією частиною
студентів, які віднесені до 1 групи і заняття з ФВ
проводилися з ними 2 рази на тиждень за загаль-

никового бігу, стрибку у довжину з/м, стрибку вгору і РФФР [6] до початку занять і після проведення
планових занять з розділу легкої атлетики протягом
2,5 місяців. Отримані при проведенні експерименту результати оброблялися методом варіаційної статистики, методом регресивного аналізу та були визначені
достовірними
за
системою
Фішера-Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Перехід у навчання до кредитно-модульної
системи значною мірою посилив зацікавленість студентів до занять з фізичного виховання (ФВ). В той
же час у студентів відбувся наголос не на покращення своїх параметрів та здоров’я, а на отриманні високого оціночного модуля. Отримані результати
(тест Купера) та визначення даних: біг 100, 3000 м,
човниковий біг, стрибок у довжину з/м, стрибок вгору відображені у таблиці.
Верхній показник у кожній групі визначає
результат до початку тренувань, а внизу – після тренувального періоду з легкої атлетики. З отриманих
результатів зрозуміло, що одноразові заняття викликають значно менші позитивні зсунення у бік покращення результатів і лише розподіл за навчальним и підгрупами дає певну перспективу. Цікаво
відмітити, що у більш слабких у фізичному відношенню студентів покращення результатів відбувалося у більшій мірі (табл. 1).
Таблиця 1.

Зміни окремих результатів при тренуваннях студентів-чоловіків 1-3 курсів
№
1
2
3
4
5
6

100 м
1 3 ,2 ± 0 ,9
1 3 ,0 ± 1 ,2
1 3 ,2 ± 0 ,9
1 3 ,2 ± 1 ,0
1 3 ,6 ± 0 ,5
1 3 ,4 ± 0 ,8
1 3 ,7 ± 0 ,3
1 3 ,5 ± 0 ,2
1 4 ,0 ± 0 ,9
1 4 ,0 ± 0 ,2
1 5 ,5 ± 1 ,3
1 5 ,4 ± 0 ,3

3000 м
1 2 ,0 ± 1 ,0
1 1 ,0 ± 1 ,0
1 2 ,0 ± 1 ,1
1 1 ,5 ± 0 ,6
1 2 ,0 ± 0 ,5
1 2 ,1 ± 1 ,4
1 2 ,5 ± 0 ,4
1 2 ,5 ± 0 ,1
1 3 ,0 ± 0 ,2
1 3 ,0 ± 0 ,7
1 6 ,0 ± 2 ,0
1 6 ,0 ± 1 ,0

С т р и б . з/м
2 4 1 ± 1 0 ,0
2 4 4 ± 8 ,8
2 4 1 ± 1 0 ,2
2 4 2 ± 8 ,5
2 4 0 ± 5 ,3
2 4 2 ± 5 ,7
2 3 5 ± 4 ,7
2 3 8 ± 4 ,0
2 3 0 ± 5 ,0
2 3 4 ± 4 ,5
2 2 0 ± 5 ,0
2 2 8 ,8 ± 4 ,7

Ч о в н . б іг
6 ,5 ± 0 ,1 0
6 ,3 ± 0 ,1 5
6 ,5 ± 0 ,1 1
6 ,4 ± 0 ,2 0
6 ,5 ± 0 ,1 3
6 ,5 ± 0 ,1 0
7 ,0 ± 0 ,1 0
7 ,0 ± 0 ,1 3
7 ,4 ± 0 ,1 1
7 ,4 ± 0 ,0 9
8 ,0 ± 0 ,2 9
8 ,0 ± 0 ,1 3

ною програмою. Друга частина студентів за рівнем
РФФР була розподілена на 5 навчальних підгруп.
Тренування у цих групах відбувалися лише 1 раз на
тиждень. Студенти 2 підгрупи були найсильнішими
і їхній РФФР складав 180±7 балів; студенти 3 підгрупи були умовно сильними і їхній РФФР складав 90±9
балів; студенти 4 підгрупи були достатньо сильними і їхній РФФР складав 50±8 балів; студенти 5
підгрупи були слабкими і їхній РФФР складав 35±6
балів; а студенти 6 підгрупи були віднесені до спеціальної медичної підгрупи і їх РФФР коливався від
20 до мінус 20 балів, кількість усіх піддослідних
студентів в підгрупах була однаковою і складала по
10 осіб. Ми проводили заміри результатів бігу тривалістю 12 хв (тест Купера), бігу 100 м, 3000 м, чов-

С тр. вгору
5 0 ,7 ± 3 ,9
5 4 ,9 ± 4 ,8
5 1 ,3 ± 4 ,1
5 7 ,0 ± 3 ,0
4 8 ,8 ± 2 ,1
5 0 ,0 ± 3 ,2
4 6 ,8 ± 3 ,2
4 8 ,6 ± 3 ,3
4 2 ,0 ± 4 ,6
4 5 ,4 ± 3 ,7
4 0 ,0 ± 5 ,5
4 1 ,9 ± 4 ,8

Т ест К у пер а
3000± 400
3400± 200
3000± 290
3400± 150
3000± 150
3100± 200
2800± 200
2850± 240
2200± 300
2250± 310
1800± 400
1850± 250

В той же час при проведенні занять з ФВ 2
рази на тиждень за умови розподілу студентів на
відповідні навчальні підгрупи дають можливість
значного поліпшення всіх фізичних кондицій у студентів. Аналогічних результатів за таких умов досягла у своєму експерименті дослідниця [7]. Сам
розподіл на підгрупи не лише надає можливість викладачу надавати оптимальні навантаження – він
сприяє зацікавленості у студентів до тренувальних
заняттях. Такий висновок підтверджується тим, що
студенти самі додатково приходять на незаплановані
деканатом заняття з ФВ – саме такий підхід і забезпечує не лише їх психологічний намір на перехід у
більш сильну підгрупу, бо він показує кожному студенту його реальні здобутки від отриманих на за106

няттях з ФВ навантажень.
Висновки
1. При проведенні занять з ФВ потрібно розподіляти студентів на відповідні РФФР
підгрупи для отримання ними оптимальних
фізичних навантажень.
2. Заняття з ФВ мають відбуватися не менше
двох раз на тиждень.
3. Розподіл на підгрупи збільшує емоціональний і психологічний настрій у студентів та
надає їм більше старанності при виконанні
фізичних вправ.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем збільшення зацікавленості студентів до занять з фізичного
виховання.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

нировочного процесса в атлетизме очень важно учитывать темпы выполнения силовых упражнений. Этот факт
положительно влияет на ускоренное возрастание мышечной массы спортсменов.
Ключевые слова: атлетизм, темпы выполнения силовых
упражнений, мышцы.
Annotation. Chernozub A. The execution rates of the power
trainings and their influence to the athletes’ results growing,
which are engaged in athletics, depending on training
programs of the studies. The research results prove that
efficient planning of the training process in athletics one
should take into consideration the rates of the power
exercises. This fact positively affect to the growing speed
of the muscular weight of the athletes are produced in this
article.
Keywords: athletics, rates of the power exercises, muscles.

Вступ.
Розвиток атлетизму як чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, набуває в наш
час великого значення як в Україні, так і в інших
державах. Ефективність тренувального процесу
спортсменів, які займаються атлетизмом, залежить
від індивідуальних властивостей їх м’язової маси,
оптимального дозування тренувальних навантажень,
організованого відпочинку. Тільки за рахунок раціонального поєднання в одну систему всіх цих чинників можна досягти високих спортивних результатів.
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних
фахівців свідчить про те, що темп виконання силових вправ відіграє важливу роль в ефективності тренувальної роботи. Існують різноманітні темпи виконання вправ з навантаженнями. В свою чергу
науковці віддають перевагу постійно невисокій
швидкості виконання силових вправ: так швидкість
руху під час піднімання ваги (позитивне скорочування) повинна тривати 2 с, а на опускання ваги (негативне скорочування) потрібно витратити 4-5 с.
Тільки у цьому випадку забезпечується навантаження на м’язи за всією амплітудою руху. У разі виконання вправи з навантаженнями із високою швидкістю робота є неефективною, тому що застосування
максимальних зусиль на початку руху призводить до
прискорення, а в інших фазах м’язи не одержують
певного навантаження. У свою чергу питання про
вплив темпів виконання силових прав на результативність спортсменів, які займаються атлетизмом,
залежно від певної програми тренувальних занять
було вивчено недостатньо (1-5).
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Миколаївського державного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - визначити вплив темпів виконання силових вправ на результативність спортсменів, які займаються атлетизмом, залежно від застосованої програми тренувальних занять.
Завдання дослідження.
1. Дослідити вплив темпів виконання
силових вправ на динаміку обхватних розмірів тіла
та силових показників основних груп м’язів спортсменів під час застосування загальновизнаної програми тренувальних занять, та під час застосування
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ТЕМПИ ВИКОНАННЯ СИЛОВИХ ВПРАВ ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ
АТЛЕТИЗМОМ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОГРАМ
ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Чернозуб Андрій
Миколаївський державний університет
Анотація. У статті висвітлено результати досліджень,
які доводять, що при раціональному плануванні тренувального процесу в атлетизмі дуже важливо враховувати темпи виконання силових вправ. Даний факт позитивно впливає на прискорене зростання м’язової маси
спортсменів.
Ключові слова: атлетизм, темпи виконання силових
вправ, м’язи.
Аннотация. Чернозуб А. Темпы выполнения силовых
упражнений и их влияние на рост результатов спортсменов, которые занимаются атлетизмом, в зависимости от программ тренировочных занятий. В статье представлены результаты и сследован ий, которые
доказывают, что при рациональном планировании тре-
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програми тренувальних занять з урахуванням індивідуальних темпів зростання їх м’язової маси.
2. Порівняти зростання обхватних
розмірів тіла та результати силових показників основних груп м’язів спортсменів на різних етапах
експерименту.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, експерименти із використанням
антропометрії, каліперметрії, контрольного тестування, динамометрії, методів математичної статистики.
За допомогою представлених вище методів
дослідження нами опрацьовані результати, отримані
у 36 спортсменів віком 19-21 років, які займаються
атлетизмом близько 2-х років.
Результати досліджень.
На першому етапі експерименту тривалістю
3 місяці досліджувався вплив помірного темпу виконання силових вправ на зростання обхватних
розмірів тіла та результатів силових показників основних груп м’язів спортсмена під час застосування загальновизнаної програми тренувальних занять.
Були сформовані групи за цією ознакою: контрольна
та експериментальна (таб. 1).
Аналіз даних табл. 1 свідчить про те, що у
спортсменів контрольної групи під час застосування загальновизнаних показників тренувальної роботи спостерігалася тенденція до позитивних змін обхватних розмірів тіла та силових показників
основних груп м’язів. Так, обхватні розміри грудної
клітки змінилися на 2,1% (р > 0,05), плеча - на 2,5%

(р > 0,05), стегна - на 1,8% (р > 0,05). У середньому
обхватні розміри атлетів збільшилися на 2,1% (р >
0,05). Силові можливості грудних м’язів під час виконання жиму лежачи поліпшилися на 4,5% (р >
0,05), силові можливості триголового м’яза плеча
під час виконання французького жиму - на 12,0% (р
> 0,05), а сила м’язів ніг під час виконання присідання відповідно – на 5,7% (р > 0,05). Поліпшення силових показників у середньому відбулося на 7,4%
(р > 0,05). У свою чергу, у спортсменів даної групи
показники кистьової та станової динамометрії суттєво не змінилися.
Аналіз отриманих результатів дослідження
дає змогу припустити, що застосування в програмах тренувальних занять загальновизнаних показників тренувальних занять є адекватним індивідуальним темпам зростання м’язової маси спортсменів
даної групи.
У свою чергу, у спортсменів експериментальної групи після застосування в тренувальному
процесі загальновизнаних тренувальних показників
не спостерігається суттєвих змін обхватних розмірів
тіла та силових показників основних груп м’язів.
Отримані результати свідчать про неадекватність
загальновизнаних показників тренувальної роботи
індивідуальним темпам зростання м’язової маси цієї
групи спортсменів.
Отримані результати, посилаючись на закон
Денні-Брауна про послідовне рекрутування рухомих
одиниць, дають змогу припустити, якщо під час за-

Таблиця 1
Динаміка морфометричних показників та результатів контрольного тестування спортсменів на першому етапі експерименту (n =36)
Показник

Статистичні
показники

Вихідні
дані

Підсумкові
дані

Різниця,
%

t

Р

Обхватні розміри грудної
клітки, см

M±m

107 ,3 ± 1,19 *
105 ,6 ± 1,58

109 ,6 ± 1,09
104 ,7 ± 1,42

2 ,1
- 0 ,9

1, 4
0, 4

> 0,05

Обхватні розміри плеча,
см

M±m

Обхватні розміри стегна,
см

M±m

Жим лежачи, кг

M±m

36 ,7 ± 0 ,57
36 ,0 ± 0 ,61
56 ,1 ± 0, 48
55,9 ± 0 .79
99 , 4 ± 3,07
91,1 ± 3,16
44 ,2 ± 2 ,16
46, 2 ± 3,05
96 ,7 ± 3, 45
88,9 ± 3,61
58,7 ± 1,93
58,7 ± 1,62
124 ,4 ± 3,19
115,6 ± 2 ,88

37 ,6 ± 0 ,54
35,9 ± 0,62
57 ,1 ± 0,55
54 ,9 ± 0 ,71
103,9 ± 3,32
89 ,4 ± 2 ,51
49 ,5 ± 1,81
45,3 ± 2,75
102 ,3 ± 3,67
86,7 ± 3, 26
58,9 ± 1,93
58,7 ± 1,62
127 ,8 ± 3,32
116 ,7 ± 2,52

2 ,5
- 0 ,3
1,8
- 1,8
4 ,5
- 1,9
12 ,0
- 2 ,0
5,8
- 2, 5
0 ,3
0
2,7
1,0

0 ,8
0 ,1
1,4
0 ,9
1,0
0, 4
1,9
0, 2
1,1
0 ,5
0 ,1
0
0, 7
0 ,3

Французький

жим, кг

M±m

Присідання, кг

M±m

Кистьова динамометрія, кг

M±m

Станова динамометрія, кг

M±m

* У чисельнику – контрольна група, в знаменнику – експериментальна.
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> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

стосування тренувальної роботи запропонованої
програми тренувальних занять, вага обтяження яких
становила 55-73% від максимуму, темп виконання
силових вправ був повільний (час напруження м’яза 5- 6 с), а тривалість одного сету була 48-75 с активізуються переважно швидкоскорочувальні м’язові
волокна, стійкі до втомлення (ШСа), і можливо у
спортсменів експериментальної групи спостерігається незначний відсоток ШСа-волокон, а переважають ШСб м’язові волокна гліколітичного типу,
тому й позитивних результатів не спостерігалося.
Аналіз результатів дослідження першого
етапу експерименту, під час якого застосовувалися
в програмах тренувальних занять загальновизнані
показники тренувальної роботи, дозволив зробити
висновок, що такі тренувальні навантаження виявилися адекватними індивідуальним властивостям м’язової тканини лише спортсменів контрольної групи. Ці результати стали підставою для розроблення
експериментальної програми тренувальних занять
для спортсменів експериментальної групи, показники тренувальної роботи якої були б адекватними
індивідуальним темпам зростання їх м’язової маси.
В експериментальній програмі тренувальних занять нами була збільшена вага обтяження до
74-85%, за рахунок зменшення кількості повторень

до 3-7. Також зменшилася тривалість роботи в кожному сеті (24-8 с), у свою чергу темп виконання силових вправ ми зробили ще повільнішим (час напруження м’яза 6-8 с). Такі зміни дають змогу
висловити припущення, що такі тренувальні навантаження дозволять повною мірою активізуватися
ШСб-волокнам, що, у свою чергу, сприятиме зростанню м’язової маси спортсменів експериментальної групи.
Відомо, що під час визначення раціональної тривалості роботи в кожному сеті потрібно враховувати тенденції зростання м’язової маси спортсменів, які в основному стимулюється інтенсивними
витратами АТФ, КФ, структурних (складові частини міофібрил) та функціональних (ферменти, гормони) білків. Це відбувається у випадку, коли
кількість повторень в окремому сеті забезпечує
інтенсивну роботу м’язової системи протягом 25-30
с. За цей період вичерпуються запаси фосфогенів та
спостерігається значна витрата білків. Тільки за таких умов у процесі відновлення можна досягти
інтенсивного ресинтезу білкових елементів м’язів та
суттєвої їх суперкомпенсації. Повторення наступних
порцій тренувальної роботи у цій фазі є суттєвим
стимулом для збільшення м’язової маси спортсменів.

Таблиця 2
Динаміка морфометричних показників та результатів контрольного тестування спортсменів на другому етапі експерименту (n =36)
Показник

Статистичні
показники

Обхватні розміри грудної клітки, см

M±m

Обхватні розміри плеча, см

M±m

Обхватні розміри стегна, см

M±m

Жим лежачи, кг

M±m

Французький
жим, кг

M±m

Присідання, кг

M±m

Кистьова динамометрія, кг

M±m

Станова
динамометрія, кг

M±m

Вихідні
дані

Кінцеві
дані

Різниця
%

109,6 ± 1,09 *
104,7 ± 1,42
37 ,6 ± 0,54
35,9 ± 0,62

113,1 ± 1,14
109,9 ± 1,30
38,4 ± 0,51
37,8 ± 0,58

3,2
5 ,0
2,1
5,3

2, 2
<
2,7 0,05
1,1
>
2,3 0,05

57,1 ± 0,55
55,9 ± 0,79

58,3 ± 0,50
57,8 ± 0,49

2,1
5,3

1,6
>
3,8 0,05

Р

103,9 ± 3,32 108,9 ± 3,25 4,8 1,1 >
89,4 ± 2,51 100,6 ± 3,49 12,5 2,6 0,05
49,5 ± 1,91
45,3 ± 2,75
102,2 ± 3,67
86,7 ± 3,26
58,7 ± 1,81
58,7 ± 1,62

53,1 ± 2,01 7,3
55,1 ± 2,01 21,6
106,1 ± 4,15 3,8
101,7 ± 2,72 17,3
58,9 ± 1,85
59,2 ± 1,42

127,8 ± 3,32 130,6 ± 1,85
116,7 ± 2,52 120,6 ± 2,39

* У чисельнику – контрольна група, в знаменнику – експериментальна.
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t

1,2 >
2,9 0,05
1,1 >
3,5 0,05

0
0,9

0,1
>
0,2 0,05

2 ,2
3,3

0 ,6 >
1,1 0,05

Таким чином, сказане вище дозволяє припустити, що за рахунок повільного (час напруження м’яза 6-8 с) виконання силових вправ, суттєвого
зменшення кількості повторень та збільшення ваги
обтяження в експериментальній програмі тренувальних занять відбудуться позитивні зміни щодо зростання м’язової маси та силових можливостей спортсменів експериментальної групи.
Встановлено (див. табл. 2), що під час подальшого застосування спортсменами контрольної
групи на другому етапі експерименту загальновизнаної програми тренувальних занять, яка є адекватною індивідуальним темпам зростання їх м’язової
маси, і далі покращуються показники обхватних
розмірів тіла в середньому на 2,5%. Також і далі
спостерігається позитивна тенденція в зміні показників основних груп м’язів у середньому на 5,9%.
Аналіз результатів дослідження свідчить
про те, що використання на другому етапі експерименту в програмах тренувальних занять експериментальних показників тренувальної роботи у спортсменів експериментальної групи призвело 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 – на 17,1% (р < 0,01).
Таким чином, на підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що ефективність тренувального процесу спортсменів, які займаються
атлетизмом, залежить переважно від адекватності
показників тренувальної роботи індивідуальним
темпам зростання їх м’язової маси. Разом із цим
тільки повільний темп виконання силових вправ
позитивно впливає на результативність спортсменів,
які займаються атлетизмом, відповідно, якщо показники тренувальних навантажень адекватні індивідуальним темпам зростання їх м’язової маси.
Висновки:
1.Досліджено вплив темпів виконання
силових вправ на динаміку охватних розмірів тіла
та силових показників основних груп м’язів спортсменів під час застосування загальновизнаної програми тренувальних занять. Результати показали, що
в атлетів контрольної групи після застосування загальновизнаної програми тренувальних занять спостерігалася позитивна тенденція зміни обхватних
розмірів тіла на 2,1% (р > 0,05), силових показників
основних груп м’язів на 7,4% (р > 0,05) що, у свою
чергу, свідчить про адекватність загальновизнаних
показників тренувальної роботи індивідуальним
темпам зростання їх м’язової маси.
У спортсменів експериментальної групи
після застосування цієї програми тренувальних занять не відбулося суттєвих змін обхватних розмірів
тіла та силових показників основних груп м’язів.
Отримані результати свідчать про те, що запропоновані показники тренувальної роботи не є адекватними індивідуальним темпам зростання м’язової
маси для спортсменів експериментальної групи.
2. Розроблено експериментальну про-

граму тренувальних занять, що відрізняється від
загальновизнаної збільшенням ваги обтяження (до
85%), одночасного зменшенням кількості повторень
(до 4-8) в одному сеті та уповільненням темпу виконання силових вправ (час напруження м’яза 6-8 с).
За рахунок цього відбуваються інтенсивні витрати
АТФ, КФ, структурних (складові частини міофібрил)
та функціональних (ферменти, гормони) білків у
м’язах спортсменів, що дозволяє досягти у тренувальному процесі суттєвої суперкомпенсації систем
організму.
3. Встановлено, що застосування експериментальної програми тренувальних занять сприяло зростанню обхватних розмірів тіла у спортсменів
експериментальної групи у середньому на 5,2% (р <
0,01). Водночас, суттєво покращилися силові показники основних груп м’язів на 17,1% (р < 0,01). У
спортсменів контрольної групи і далі покращуються показники обхватних розмірів тіла в середньому
на 2,5%. Також і далі спостерігається позитивна тенденція в зміні показників основних груп м’язів у
середньому на 5,9%.
Результати наших досліджень в значній
мірі співпадають з результатами досліджень Хартмана Ю., Тюннемана Х. (1989), Уилмора Д.Х., Костилла Д.Л. (1997), Hatfieldа F.C. (1984), Teschа P.A.
(1991), В.Г.Олешко (1999).
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем виконання силових вправ та їх впливу на зростання
результатів спортсменів, які займаються атлетизмом, залежно від програм тренувальних занять.
1.
2.
3.

4.
5.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ШВИДКОСТІ ТЕХНІЧНИХ І ТАКТИЧНИХ
ДІЙ, ШВИДКОСТІ МИСЛЕННЯ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ
Чорнобай І.М.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. На основі аналізу літературних джерел розглянуто різновиди прояву швидкості у грі футболістів,
засоби для їх розвитку. Надано рекомендації стосовно
застосування вправ для розвитку різновидів швидкості
у тренувальних заняттях юних футболістів.
Ключові слова: розвиток швидкості рухових, тактичних
дій, швидкості мислення юних футболістів.
Аннотация. Чорнобай И.Н. Теоретические аспекты развития скорости технических и тактических действий,
скорости мышления юных футболистов. На основании
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Малов В.И. (2004), Андрєєв С.Н. (1988) та
інші автори вказують на багатьох видатних футболістів світового рівня: англійців Гарі Лінікера,
Кевіна Кігана, аргентинців Альфредо ді Стефано,
Дієго Марадонну, болгарина Хрісто Стоічкова, бразильців Пеле, Рональдо, Роберто Карлоса, італійців
Паоло Россі, П’єтро Дель-П’эро, іспанців Франсиско Хенто, Рауля Гонсалеса Бланко, німців Герда
Мюллера, Юргена Клінсмана, Карла-Хайнца Румменіге, нідерландців Марко ван Бастена, Рууда Гуліта, португальців Эйсебіо, Луіша Фігу, поляка Гжегоша Лято, перуанця Теофіло Кубільяса, росіян
Валентина Іванова, Андрія Кобелева, Юрія і Миколи Савічєвих, румуна Георге Хаджі; угорця, пізніше
іспанця Ференца Пушкаша; українців Андрія Шевченка, Олега Блохіна, Ігоря Беланова, Олександра
Заварова, Віталія Хмельницького, Сергія Юрана,
Володимира Титарчука; французів Раймона Копу,
Тігану, Жана-П’эра Папена, Тьєрі Анрі, шведа Хенріка Ларсена, шотландця Дениса Лоу та багатьох
інших, які мали добре розвинуті швидкісні якості,
завдяки чому здобували чимало великих перемог.
Швидкість рухової дії (або прудкість,
бистрість, як називають її сучасні українські теоретики фізичного виховання Шиян Б.М. (2002, 2003),
Линець М.М. (1997) - комплексна рухова якість,
складовими якої є: швидкість рухових реакцій;
швидкість виконання необтяжених поодиноких
рухів; частота (темп) необтяжених рухів; швидкий
початок рухів (різкість).
Крім швидкості, як рухової якості, Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В. (1997) виокремлюють також інші прояви швидкості у грі футболістів, які пов’язані з швидкістю мислення,
швидким виконанням тактичних дій: швидкість оцінки ситуації; швидкість прийняття єдино правильного рішення; швидкість взаємодії між гравцями.
Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В. (1997) зазначають, що якщо гравець вправний хоча б в одному із вказаних компонентів швидкості, то він буде такий і в інших, з чим важко
погодитися. Висока швидкість реагування, оцінки
ситуації може не доповнюватися швидкістю пересування; швидкість реакції не завжди доповнюється швидкістю темпу рухів і навпаки, про що стверджують Шиян Б.М. (2003), Линець М.М. (1997),
Матвєєв Л.П. (1976). Здатність до прискорення та
максимальна швидкість не корелюють між собою,
ці швидкісні властивості слід розвивати як аналітично, так і комплексно (Шиян Б.М., 2003). На нашу
думку, кожний з різновидів швидкості необхідно
розвивати аналітично, а також, у поєднанні з іншими різновидами швидкості.
Андрєєв С.Н. (1988) зазначає, що рухову
якість бистрість можна значно розвинути тільки в
юності, в 12-14 років, а пізніше вона розвивається
набагато складніше (табл. 1). Артюшенко А.О.
(2005) за результатами проведених досліджень робить висновки, що віковий період 11-13 років (особливо 11-12) є сприятливим для розвитку швидкіс-

анализа литературных источников рассмотрены разновидности скоростей в игре футболистов, средства их
развития. Даны рекомендации относительно применения упражнений для развития скорости в тренировочных занятиях юных футболистов.
Ключевые слова: развитие скорости двигательных, тактических действий, скорости мышления юных футболистов.
Annotation. Chornoba y I.N. Theoretical aspects of
development of speed of technical and tactical actions,
speeds of thinking of young football players. Basing on
analysis of literatu re sou rces, the speed varieties
demonstrated by football players and means of increasing
them were examined. Recommandations concerning wish
doing exercises for increasing speed varieties in training
lessons for young football players were given.
Кеy words: Development of Locomotive and Tactics actions
velocity, Thinking velocity in football players.

Вступ.
Рухова якість швидкість - це здатність виконувати рухові дії за найменший відрізок часу
(Шиян Б.М., 2003, Линець М.М., 1997).
Про важливість володіння футболістами високими швидкісними якостями зазначають Фалес
Й.Г., Дулібський А.В., 2001, Соломонко В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В., 1997, Віхров К.Л.,
1990, Зєлєнцов А.М., Лобановський В.В., 1985,
Савін С.А., 1975 та інші науковці й практики. Хто
має вищу швидкість, має можливість випередити
суперника у грі.
У працях з теорії і методики фізичного виховання Шияна Б.М. (2003), Матвєєва Л.П. (1991),
методики розвитку рухових якостей Линця М.М.
(1997), розглянуті питання розвитку швидкості рухів.
У програмному, навчально методичному забезпеченні з теорії і методики підготовки юних футболістів розглядаються питання розвитку швидкості
рухів, переважно бігу без м’яча і з м’ячем. У працях
Cтепаненко В., Джус О. (2000), Соломонко В.В.,
Лисенчук Г.А., Соломонко О.В. (1997) та ін. окрім
методики розвитку рухової якості швидкості, звернено увагу на необхідність виховання у футболістів
швидкості виконання тактичних дій, швидкості мислення.
Актуальність нашої роботи полягає в аналізі
літературних даних про швидкість виконання технічних, тактичних дій, швидкість мислення, та методику їх розвитку у футболістів.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: Аналіз різновидів,
складових проявів швидкості у грі футболістів для
вдосконалення методики розвитку швидкості у
підготовці юних футболістів.
Об’єкт дослідження: навчально-тренувальний процес юних футболістів.
Предмет дослідження: різновиди прояву
швидкості у грі юних футболістів та засоби їх розвитку.
Результати роботи.
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них здібностей. Більшість науковців, проте, зазначають, що ця якість краще розвивається у більш ранньому віці – 6-9 років (табл. 1).

дає приріст позитивного результату.
Максименко Г.Н., стверджує, що швидкість
і швидкісно-силові якості юних футболістів необхіТаблиця 1

Вікові періоди, сприятливі для розвитку різновидів швидкості за даними авторів
Віковий період
7-12 років
7-12 років
9-12 років
8-9 і 13 -16 років
12-14 років
11-13 років
Д о 15-16 років

Розвиток складових рухової якості швидкості
рухові реакції
частота рухів
Збільш уються темпи розвитку
швидкісних здібностей
зменшення тем пів розвитку швидкості
Бистрість в цілом у
Ш видкість бігу на 30 м
приріст ш видкості цілісних рухових дій
(поодиноких і циклічних)

Ряд науковців (Шиян Б.М., 2003, та ін.) зазначають, що у віці 7-8 до 11-12 років найкраще розвиваються рухові реакції та частота рухів. У цей віковий період високим є також темп розвитку
координаційних здібностей, тому саме у цьому віці
треба вдосконалювати техніку циклічних швидкісних вправ. У віці до 15-16 років у хлопців спостерігаються високі темпи приросту швидкості цілісних
рухових дій (поодиноких і циклічних).
Віхров К.Л., 1990, зазначає, що темп рухів
зростає з 7ми до 12-ти років. З 9-ти до 12 років
збільшуються темпи розвитку швидкісних здібностей, відносне зменшення темпів розвитку швидкості
має місце у 8-9 років і з 13 до 16 років. Після 15-ти
років спостерігається тенденція до стабілізації швидкості. Весь шкільний період, за виключенням 12-13
та 16-17 років є сприятливим для ефективного виховання швидкісних здібностей.
Сембрат С.В. (2005) вказує на те, що високі
прояви швидкісної сили характерні для хлопчиків
6-7 років і дівчаток у 9 років і робить висновок про
необхідність збільшення швидкісно-силових навантажень для хлопчиків і дівчаток у віці 6-7 років, а
для дівчаток також у віці 8 - 9 років.
Гужаловский А.А., Яковлєв В.Г. відмічають,
що найкращим періодом розвитку швидкісно-силових якостей є вік 12-13 років (Артюшенко А.О.,
2005).
Кузьменко Л.М., Приймак С.Г. зазначають,
що швидкість потрібно розвивати постійно, включаючи вправи для розвитку реакції, швидкості одиночного руху, темпу рухів. Систематичні, цілеспрямовані тренування позитивно впливають на розвиток
швидкісно-силових якостей. Під впливом тривалої
перерви у тренуваннях поступово погіршується
швидкість виконання вправ (Кузьменко Л.М., Приймак С.Г., 2005).
Поряд з цим, Артюшенко А.О. (2005) за результатами досліджень робить висновок, що навіть
застосування короткотривалих 30-ти годинних тренувальних програм на розвиток фізичної підготовленості підлітків (зокрема з швидкості бігу на 30 м)

Автори праць
Ш иян Б.М ., 2003
Ш иян Б.М ., 2003,
Вихров К.Л., 1990
Вихров К.Л., 1990
Вихров К.Л., 1990
Андреев С.Н., 1988
Артюшенко А.О., 2005
Ш иян Б.М ., 2003

дно вдосконалювати на протязі усього річного циклу (Максименко И.Г., 2001). Навантаження з розвитку швидкості мають зростати поступово, адекватно
до стану підготовленості юного футболіста. За даними Максименко И.Г. (2001), у більшій частині
змагального періоду спортсмени юнацьких команд
виступають на фоні зниженої спортивної працездатності, що негативно відбивається на показниках
швидкості.
Акцентоване вдосконалення аеробних можливостей футболістів від 3-го розряду до майстра
спорту не дозволяє їм помітно покращити рівень
швидкості, швидкісно-силових якостей і швидкісної техніки виконання ігрових прийомів у змагальному періоді, знижує ефективність змагальної діяльності (Максименко И.Г., 2001).
Виконання швидкісних вправ відноситься
до роботи максимальної потужності, тривалість якої
не перевищує у кваліфікованих спорт-сменів 20-22с,
а у дітей та підлітків – 10-15с. Тривалість вправ визначається можливістю юного футболіста виконувати їх із заданою інтенсивністю. Початківці можуть
підтримувати максимальну інтенсивність 5-6 с, субмаксимальну – 15-17 с, треновані відповідно – від
6-8 до 20-25 с.
Швидкість рухових актів є фундаментом
швидкості виконання ігрових дій, а вирішальним
чинником розвитку швидкості рухового акту є розвиток динамічної сили (Соломонко В.В., Лисенчук
Г.А., Соломонко О.В., 1997).
Вправи на швидкість мають виконуватися
у стані відновлення. Вправи на швидкість виконують на початку чи всередині основної частини заняття, після доброї розминки, щоб не травмуватися,
не надірвати м’язи, в’язи. Інтервал відпочинку між
вправами 20 секунд – до 1 хвилини, а між серіями
вправ – 2-5 хвилин, до відновлення ЧСС до 100 уд/
хв. При появі ознак втоми вправи для розвитку швидкості слід припинити.
Для розвитку швидкості юних футболістів
слід застосовувати вивчені вправи, які вони вміють
правильно виконувати. У іншому разі значна увага
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буде приділятися не якнайшвидшому виконанню
вправи, а техніці її виконання (Линець М.М., 1997,
Вихров К.Л., 1990 та ін.). Вправи з технічної підготовки на початках, особливо у меншому віці, виконуються у повільному темпі, і лише після оволодіння цими вправами можливе їх виконання на великій
швидкості.
Те ж стосується й тактичної підготовки. Юні
футболісти мають спочатку усвідомити правильність
виконання тактичних дій у ігрових ситуаціях.
Кількість ігрових ситуацій у тренувальних тактичних моделях має постійно зростати і урізноманітнюватися. Це відкладається у пам’яті футболіста,
певної коаліції гравців (Зеленцов А.М., Лобановський В.В., 1985). Після освоєння виконання правильних тактичних дій у повільному темпі, слід розвивати швидкість їх виконання, застосовуючи дії на
максимальних швидкостях.
В числі методів виховання бистроти широко застосовується методи строго регламентованої
вправи - інтервальних (стандартизованих, прогресуючих, варіативних, регресуючих) вправ, методи
комбінованої вправи у різних сполученнях структури і змісту завдання; метод колової вправи), а також, ігровий і змагальний методи (Линець М.М.,
1997). Застосування різних методів вправ для розвитку швидкості необхідне для запобігання швидкісному бар’эру, формування різних видів проявів
швидкості.
При вихованні швидкості у дітей переважно віддають натуральним формам рухів і нестереотипним способам їхнього виконання. Стандартне
повторення вправ з максимальною можливою швидкісттю може призвести до створення “швидкісного
бар’єру” вже у дитячому віці.
Для розвитку швидкості не можна створювати умови надмірної напруженості, скованості
рухів. Значний ефект у цьому може давати формування відповідної психологічної настанови шляхом
направленого пояснення, переконання, а також ідеомоторні вправи (продумане, швидке відтворення
правильних рухів і.т.п.), створення ігрових, змагальних ситуацій (Матвеев Л.П., 1976). Швидкісні вправи у дітей необхідно споріднювати з правами на
розслаблення м’язів, в тому числі і впроцесі виконання самих швидкісних вправ (Матвеев Л.П., 1976).
У новій, добре зкомпонованій навчальній
програмі „Футбол” для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної
майстерності авторів Авраменко В.Г., Бобарико О.Е.,
Гончаренка В.І., Соломонка В.В., Фалеса Й.Г. та
інших авторів (2003 р.) запрограмовані заняття на
розвиток рухової якості швидкості, швидкісно-силових можливостей. У програмі не виокремлено тем
з розвитку складових рухової якості швидкості,
різновидів проявів швидкості виконання технікотактичних дій, вибору рішення. Серед тестових
вправ запропоновані контрольні нормативи, за допомогою яких можна оцінити розвиток швидкості

бігу, спеціальної швидкості – (ведення м’яча, обведення стояків та удар по воротах), швидкісної сили
– стрибок з місця у довжину, угору, потрійний, п’ятикратний (табл. 2).
Таблиця 2
Контрольні нормативи для оцінки швидкості,
швидкісної техніки футболістів ДЮСШ
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Б іг н а 1 5 м , з м іс ц я , с
Б іг н а 1 5 м з х о д у , с
Б іг н а 3 0 м , с
Б іг н а 5 0 м , с
Ч о в н и к о в и й б іг 3 п о 1 0 м , с
Б іг 3 0 м з в е д е н н я м м ’я ч а , с
П о т р ій н и й с т р и б о к
П ’я т и к р а т н и й
С т р и б о к з м іс ц я у д о в ж и н у
C т р и б о к з м іс ц я у г о р у

Шаленко В.В. (2004) зазначає, що практика
підготовки футболістів вимагає логічно обгрунтованих комплексних тестових вправ, за результатами
яких можна управляти формуванням складними руховими діями, з чим і ми погоджуємося.
Як стверджують Соломонко В.В., Лисенчук
Г.А., Соломонко О.В. (1997), наші футболісти без
м’яча все виконують досить швидко, а з м’ячем
швидкість виконання різко знижується. Це, очевидячки вказує на недостатньо розвинуту швидкість
виконання спеціальних технічних прийомів футболістами, внаслідок недостатньої уваги тренерів до
цього компонента підготовки юних футболістів.
Тренери повинні мати на увазі, що у запрограмованій кількості годин з загальної та спеціальної підготовки необхідно виділити час на розвиток усіх компонентів рухової якості швидкості.
При плануванні занять з розвитку швидкості
слід пам’ятати, що серед рухових дій футболістів виокремлюють рухові дії загальної техніки гри – це
переміщення, зупинки, а також рухові дії спеціальної техніки – технічних прийомів з м’ячем (удари,
зупинки, ведення, обманні рухи, відбори). На
швидкість виконання цих прийомів необхідно звертати особливу увагу.
Для розвитку швидкості рухових реакцій
слід застосовувати вправи на просту і складну рухову реакцію по команді (звуковій, зоровій, руховій,
ситуаційній). Просту реакцію тренують без сигналу
і з сигналом.
Для розвитку швидкості необтяжених поодиноких рухів застосовують вправи на швидке виконання поодиноких рухів – імітація виконання фаз
технічного прийому, виконання з м’ячем різних способів технічних прийомів (ударів, зупинок, обманних рухів).
Для розвитку швидкості обробки м’яча необхідно застосовувати вправи на швидку обробку
м’яча – швидке виконання різних способів технічних прийомів з м’ячем.
Для розвитку частоти, темпу рухів (швидкості бігу, бігу з м’ячем, зі зміною напрямку руху)
використовують: естафети; рухливі і спортивні ігри;
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біг, плавання, інші циклічні рухи; імітацію рухів
руками, ногами; циклічні рухові дії з максимальною
і варіативною частотою у різних вихідних положеннях та у повній координації з максимальною швидкістю; виконання прийомів загальної та спеціальної
техніки на швидкість; виконання вправ зі старту, з
варіативною швидкістю в межах 70-100% від індивідуального максимуму в конкретній вправі; виконання циклічних вправ по рельєфній хвилеподібній
поверхні; вправи з миттєвою зміною темпу, довжини кроку та напрямку пресування (за командою і
самостійно); швидкісні вправи у полегшених і ускладнених умовах, які не призводять до порушень
структури рухових дій; швидкісні вправи з додатковими предметами (Шиян Б.М., 2003).
Для розвитку швидкого початку рухів
(різкості), стартової швидкості необхідно застосовувати: старти з різних статичних положень і у русі,
з м’ячем і без м’яча, різноманітні ігри.
Вибігання зі старту, початок інших рухових
дій тренують без сигналу і з сигналом (Соломонко
В.В., Лисенчук Г.А., Соломонко О.В., 1997).
Оскільки здатність до прискорення та максимальна швидкість не корелюють між собою, ці
швидкісні властивості слід розвивати як аналітично, так і комплексно (Шиян Б.М., 2003), тобто:
- виконувати вправи на стартовий розгін
протягом 3-5 с;
- досягнення максимальної швидкості з розгону і підтримка її 2-3 с;
- швидке досягнення максимальної швидкості і підтримування її до кінця визначеного відрізка
(Шиян Б.М., 2003).
Крім швидкості рухових дій Шаленко В.В.
(2004), Фалес Й.Г., Дулібський А.В., 2001,
Cтепаненко В., Джус О. (2000), Соломонко В.В.,
Лисенчук Г.А., Соломонко О.В. (1997), Віхров К.Л.
(1990), Зєлєнцов А.М., Лобановський В.В. (1985) та
інші у грі футболістів виокремлюють також
швидкість мислення, швидкість виконанням тактичних дій: швидкість оцінки ситуації; швидкість прийняття єдино правильного рішення; швидкість взаємодії між гравцями.
Реакція з вибором є властивою для футболістів (Соломонко В.В., Лисенчук Г.Л., Соломонко О.В., 1997). Швидкість реагування з вибором є
важливим показником групових та командних тактичних дій. З плином тренувань, підвищенням кваліфікації гравців реакція з вибором вдосконалюється і переходить у передбачення (атиципацію),
реакцію на випередження розвитку ситуації на полі.
Віхров К.Л., (1990), зазначає, що у комплекс швидкості молодих футболістів входять: стартова швидкість, швидкість бігу, бігу з м’ячем, зі
зміною напрямку руху; швидкість оцінки ситуації,
швидкість обробки м’яча, а також, швидкість тактичного мислення .
У доповнення до цих тверджень, варто навести висновки про розвиток швидкості гравців науковців і спеціалістів з інших ігрових видів спорту.

Відомий хокейний тренер Анатолій Тарасов (1988),
зазначав про важливість прояву у грі в хокей таких
швидкостей: - вибухової швидкості руху і маневрування, - блискавичної реакцієї на найменші зміни
ігрової ситуації і поведінки партнерів й суперників;
- швидкості технічного мислення. У грі футболістів
також не менш важливими є швидке мислення,
швидке маневрування.
Цюпак Ю.Ю., Поляковський В.І. (1994),
розглядаючи оперативне мислення гандболістів,
стверджують, що „мислення спортсмена має попереджувати дії і вгадувати появу наступного завдання, прогнозувати подальший хід дій”. Поява кожної
ігрової ситуації вимагає від спортсмена оперативного мислення; на виникаючі завдання слід давати
миттєву правильну відповідь (Цюпак Ю.Ю., Поляковський В.І., 1994).
Бєлих С.І. (2004) зауважує, що для розвитку мислення спортсмен має володіти комплексом
знань і уявлень про техніку виконання прийомів,
уявляти різні ситуації, в яких застосовуються різні
прийоми і варіанти техніки, тактики. Автор робить
висновок, що кваліфіковані спортсмени прискорюють свої дії перш за все за рахунок інтелектуальних
функцій переробки отриманої інформації і вироблення керуючої дії (Белых С.И., 2004).
Усков В.А., Іванов В.В. (1985), зазначають,
що тактичне мислення необхідно вдосконалювати
в варіативних просторово-часових умовах вибору
ігрової дії. Для цього треба застосовувати вправи
різної складності за важкістю рішення змодельованих ігрових завдань (Усков В.А., Иванов В.В., 1985).
У частині розвитку тактичного мислення,
тактичної підготовки Cтепаненко В., Джус О. (2000)
виділяють: теоретичне і практичне засвоєння можливих способів тактичних взаємодій; комплекс
різних ігрових вправ „квадрат”, двосторонні ігри;
вправи на макеті, розбір гри, установка на гру. Проте, автори роблять висновок, що тактичне мислення
у футболістів формується стихійно, бо реальна
діяльність футболістів є значно складнішою, ніж
існуючі методи формування у футболістів тактичного мислення.
Cтепаненко В., Джус О. (2000) також зазначають, що в умовах гри, коли невідомо хто і як
буде атакувати, різко зростає значення передбачення подій, передвгадування задумів суперника, оперативність прийняття рішення.
Зєлєнцов А.М., Лобановський В.В. (1985)
пишуть, що засвоєння інформації і її переробка полягає у трансформації одних моделей ігрових вправ,
ситуацій в інші. Тимчасова модель порівнюється з
моделлю-еталоном з пам’яті футболіста з наступною
видачею сигналу відповіді на нову узагальнену модель. Відбувається просторова і часова сумація
пізнання елементів моделі ігрової ситуації і сигнал
збудження рецепторів у часі (Зеленцов А.М., Лобановский В.В., 1985).
Шаленко В.В. (2004) пропонує для вдосконалення ігрової взаємодії застосовувати на теоретич114

них заняттях метод соціально-психологічного тренінгу, зокрема, соціально-рольової гри для вироблення навичок доцільної поведінки спортсменів у грі з
врахуванням знань про гру, особистих властивостей
кожного гравця і команд-суперниць в цілому. За цим
методом гравці вирішують певні ігрові завдання.
Автор також робить висновок про те, що метод награвання комбінацій шляхом багаторазового повторення вправи знижує творчу активність гравців. Для
активізації творчості слід застосовувати протидію
гравця-суперника, збиваючі фактори (Шаленко В.В.,
2004).
Висновки.
На основі аналізу літературних джерел та
планово-облікової документації навчального процесу у ДЮСШ нами зроблено наступні висновки:
1. У грі футболістів важливими є прояви
різновидів швидкості, пов’язаних з перебігом процесів мислення, рухових, тактичних дій:
- швидкість мислення виконання технікотактичних дій;
- швидкість оцінки ситуації;
- швидкість блискавичної реакцієї на найменші зміни ігрової ситуації і поведінки партнерів
й суперників;
- швидкість взаємодії між гравцями;
- швидкість маневрування, виконання техніко-тактичних дій;
- швидкість рухових реакцій;
- швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів, особливо спеціальних технічних
прийомів з м’ячем;
- частота (темп) необтяжених рухів, зокрема набору технічних прийомів;
- швидкий початок рухів (різкість).
2. Розвиток різновидів швидкості необхідно проводити аналітично, а також у взаємозв’язку,
комплексно, враховуючи психо-фізіологічні вікові
особливості юних футболістів.
3. У навчально-методичному забезпеченні
для підготовки юних футболістів не приділено належної уваги розвитку швидкості мислення, швидкості виконання технічних прийомів з м’ячем, швидкості виконання техніко-тактичних дій; оцінки
ігрових ситуацій; швидкості маневрування. У навчальних програмах, посібниках з підготовки юних
футболістів, переважно надається увага розвитку
швидкості переміщень, особливо бігу, швидкості
рухової реакції, обведення.
4. Для оцінки розвитку швидкості юних
футболістів розроблені тестові вправи, що визначають швидкість переміщення, швидкість рухової реакції і у незначній мірі швидкість виконання технічних прийомів. Не розроблено тестових вправ для
оцінки інших різновидів проявів швидкості у грі
футболістів, які варто застосовувати для керування
розвитком швидкості виконання технічних, тактичних дій, мислення.
5. Розвивати швидкості виконання технічних, тактичних дій, швидкість мислення у юних

футболістів необхідно на протязі усіх етапів підготовки як аналітично так і комплексно, у поєднанні.
6. Для розвитку швидкості мислення, оцінки ігрових ситуацій, швидкості прийняття правильного рішення, швидкості взаємодії між гравцями,
необхідно застосовувати:
- теоретичні заняття із застосуванням методів соціально-психологічного тренінгу (зокрема,
соціально-рольової гри „доцільна поведінка спортсмена у матчі” з врахуванням знань про гру, особистих властивостей кожного гравця і команд-суперниць в цілому), формуванням уявлень про ігрові
ситуації; аналізу відеоматеріалів гри;
- практично-методичні заняття на футбольному полі, майданчику з моделюванням ігрових ситуацій, швидких взаємодій між гравцями з протидією суперника, збиваючими факторами;
- ігровий та змагальний методи з аналізом
ігрової діяльності.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем розвитку швидкості технічних і тактичних дій, швидкості
мислення юних футболістів.
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Анотація. В статті проаналізовано результати опанування програмового матеріалу молодшими та середніми
школярами за рахунок його запровадження у REABALL.
Ключові слова: REABALL, фізична реабілітація, підготовка, управління, учень.
Аннотация. Шептицкий Д.В. REABALL как способ подготовки к освоению спортивных игр. В статье проанализированные результаты изучения программного материала младшими и средними школьниками за счёт его
введения в REABALL.
Ключевые слова: REABALL, физическая реабилитация,
подготовка, управление, ученик.
Annotation. Sheptitskiy D.V. REABALL as a way of
preparation for development of sports. In clause the analysed
results of studying of a program material younger and
average schoolboys due to his introduction in REABALL.
Key words: REABALL, physical rehabilitation, preparation,
management, the pupil.

Вступ.
Законами України “Про фізичну культуру і
спорт”, “Про загальну середню освіту”, цільовою
комплексною програмою “Фізичне виховання – здоров’я нації” передбачено реформування фізичного
виховання, висуваються завдання сприяти фізичному, психічному здоров’ю, зокрема, молоді, утвердження пріоритетів здорового способу життя.
Особливої уваги на сучасному етапі розвитку нашого суспільства потребує робота з дітьми, які
мають певні відхилення у стані здоров’я і в зв’язку з
цим навчаються у спеціальних закладах.
За останні роки кількість таких дітей невпинно збільшується. Така ситуація вимагає від науковців
та педагогічних працівників особливого ставлення до
учнів у школі і потребує пошуків подальших шляхів
більш досконалої їх фізичної реабілітації.
REABALL (REA – відновлення, BALL м’яч) введене нами в експериментальну роботу нове
поняття у реабілітаційній науці, яке являє собою
рухливу гру спортивного спрямування з елементами загальноосвітніх предметів допоміжної школи.
У порівнянні з великою різноманітністю
ігор REABALL – спортивна гра створена для дітей
з обмеженими можливостями рухового апарату за
спрощеними правилами та умовами виконання рухових дій. Зміст діяльності даної гри визначається
певними регламентованими правилами для молодшої та середньої вікових груп допоміжної школи.
Робота виконана у відповідності до плану
науково-методичної роботи спеціальної школи №1
м. Кіровограда.
Формулювання цілей роботи.
Основною метою гри у REABALL є:
відновлення порушених функцій дітей
з обмеженим фізичним та розумовим розвитком
спрямованих на їх загальне оздоровлення;
вивчення впливу гри на формування
основних рухових умінь та навичок розумово відста116

лих дітей молодшого та середнього віку;
впровадження практики застосування
гри, як частини загальної системи освіти та виховання дітей допоміжної школи;
В даній грі виділяються аспекти біологічного, спеціального, психологічного та педагогічного спрямувань для вирішення реабілітаційних завдань в роботі з розумово відсталими дітьми. Цінність
гри в різноманітті її прояву, а відповідно, широкому
спектрі впливу на різні сторони розвитку особистості учнів допоміжної школи, тобто не тільки на
фізичну, а й психічну та інтелектуальну сфери[1,3,5].
Вивчення шкільної програми з розділу
фізична культура та досвіду вчителів дозволили нам
зробити висновок, що реабілітаційна робота з учнями, які мають вади розумового розвитку, вимагають
застосування таких засобів навчання та виховання,
які б сприяли найбільш ефективному впливу на пошкоджені функції таких дітей. На нашу думку саме
використання гри REABALL дозволяє завдяки простоті та доступності, вирішувати освітні, оздоровчі
та виховні завдання в допоміжній школі.
Результати роботи.
Наше дослідження було спрямоване на виявлення можливостей поліпшення стану опанування програмового матеріалу за трьома основними
напрямками інтелектуальної діяльності молодших та
середніх школярів за рахунок його запровадження у
REABALL, а саме:
- математичних дій (математика);
- словесної регуляції діяльності (українська мова);
- трудового навчання і ручної праці, в яких
поєднувались і фізичні, і мислительні процеси. Крім
цього, активному ігровому впливу піддавалися уроки лікувальної фізичної культури[2].
Проведене обстеження навчальної діяльності на уроках математики дітей-олігофренів молодших та середніх класів спеціальних шкіл Кіровоградської області показало, що значна частина
школярів не має конкретних знань про міри довжи-

ни, маси, часу. З висловлювань учнів випливає, що
довжина невеликої класної кімнати - 15 метрів, в літровій посудині вміщується 8 - 10 склянок рідини, в
одному мішку близько тонни картоплі. Іноді діти
називали тільки число, не знаючи мір величини,
плутали значення слів і словосполучень, які відображали кількісні, часові та просторові відношення
між предметами.
Тому, застосування у REABALLI прапорців
зі спеціально підібраними символами та малюнками мало на меті активізувати формування математичних знань, умінь та навичок. Аналізуючи особливості виконання даної гри, ми ставили перед
собою наступні завдання:
а) виявити можливість її використання для
розвитку інтелектуальних здібностей учнів;
б) розробити зміст завдань по закріпленню
математичних знань в процесі проведення гри;
в) виявити умови, за яких REABALL у поєднанні з математичними завданнями дає найбільш
ефективні результати.
В звичайні для дітей ігри ми внесли додаткове спрямування, що сприяло засвоєнню математичних знань.
Комплекс таких дидактичних ігор і раціональне співвідношення їх з математичним матеріалом було розроблено кафедрою теоретичних основ
фізичного виховання Кіровоградського державного
педагогічного університету (В.С.Язловецький,
В.І.Грицюк).
В підсумку експериментально-дослідницької роботи встановлено, що за допомогою активного використання математичної тематики в процесі
проведення REABALLU у учнів експериментальних
груп засвоєння матеріалу значно поліпшилося.
Відсоток якісного опанування (на “5” і “4”) знаннями з математики в них склав 38,2-44,9%, зросла продуктивність математичного розуміння на 21,3%, в
порівнянні з контрольною. Швидкість сприйняття
математичного матеріалу зросла на 7,5-9,4%. Результати тестових рейтингових опитувань показали по-
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Рис. 1. Схема впливу ігрової діяльності на складові компоненти розвитку і корекції мовлення розумово
відсталих дітей.
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ліпшення у досліджуваних дітей загальних процесів
мислення.
Дослідження впливу ігрового матеріалу на
активізацію словесної діяльності проводилося за
допомогою прапорців з літерами, слогами, словами
тощо, і повинно було сприяти:
1. Розвитку фонематичного слуху;
2. Уточненню в учнів зорових та слухових сприймань;
3. Розумінню змісту слів і фраз;
4. Виробленню умінь осмислено виконувати практичні завдання;
5. Виправленню недоліків вимови.
REABALL з використанням філологічних
завдань мав своєрідну специфіку і базувався на активізації та взаємодії мовно-моторних і мовно-сенсорних зон.
Проведення гри вимагало визначення обґрунтованої послідовності в залежності від вікових
особливостей та програмового матеріалу.
Внаслідок такої роботи систематизувалися
і уточнювалися уявлення і поняття учнів, активно
формувався словник, лексична структура, уміння та
навички застосування знань в ігрових (а отже, і життєвих) ситуаціях.
У запровадженні міжпредметної ігрової
структури третього етапу експерименту ми також
враховували і уроки, що мали нести особливе корекційно-реабілітаційне навантаження, зокрема,
лікувальної фізичної культури, оскільки внаслідок
своєрідності розвитку організму аномальної дитини на фоні розумової відсталості різко знижується
загальний їх фізичний розвиток [4]. Про це свідчать
результати поглиблених медичних оглядів. Серед
обстежених 158 учнів початкових класів спеціальних шкіл Кіровограда мали додаткові, крім основного діагнозу, захворювання чи відхилення 49 учнів
(що становило 31,1%) з них: пов’язаних з недоліками фізичного розвитку - 82,3%. Особливу нашу увагу привернули діти з недостатнім розвитком кінцівок
- 28,4% і порушеннями постави - 24,6% .
Внесений нами у REABALL матеріал було
спрямовано не на корекцію основного захворювання (діагнозу), а на виправлення додаткового порушення, тобто гра проводилася в різних вихідних
положеннях (сидячи, навколішки тощо).
Про позитивний вплив запровадження в гру
елементів лікувальної фізичної культури свідчили
щорічні обстеження дітей з фіксацією основних динамічних змін ушкоджених або порушених функцій
організму.
В цілому ж система використання ігрової
діяльності на уроках загальноосвітнього циклу, трудової підготовки та ЛФК здійснювалась за визначеною методичною послідовністю та взаємозалежністю.
Варіюючи форми взаємозв’язку, ми прослідкували їх педагогічну ефективність у реалізації
принципу системності та наступності. Між уроками загальноосвітнього циклу, уроком фізичної куль-

тури встановлюється тісний зв’язок за ігровим
змістом. Використовуючи цей взаємозв’язок на
різних етапах експериментально-дослідницької роботи, ми змогли представити розумово відсталим
школярам ігрову діяльність як цілісну систему, яка
пронизує всю навчальну діяльність як єдиний процес.
Висновки
Засоби і методики фізичної реабілітації розумово відсталих дітей молодшого та середнього
шкільного віку наведені в даній роботі ґрунтуються
на принципах поступовості та послідовності. Кожна група засобів відрізняється характером навантаження, технікою та складністю рухів і способами
регулювання навантаження.
На нашу думку, саме така схема використання REABALLU дозволить покращити фізичні та
інтелектуальні здібності учнів з розумовими вадами.
REABALL став основною ключовою ланкою нашого експериментального дослідження як
пропедевтична гра для подальшого вивчення більш
складних за змістом та емоційною насиченістю спортивних ігор.
1.
2.

3.

4.

5.
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ХАРАКТЕР АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У
СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У
СТРИБКАХ У ВОДУ
Ященко А.Г., Майданюк О.В.
Державний науково-дослідний інститут
фізичної культури і спорту
Анотація. Досліджено стан та виявлені адаптаційні перебудови мозкового кровотоку у спортсменів високої
кваліфікації, які спеціалізуються у стрибках у воду.
Показані відмінності адаптаційних реакцій мозкового
кровотоку в залежності від статі.
Ключеві слова: мозковий кровотік, адаптаційні реакції,
стрибки у воду, спортсмени високої кваліфікації.
Аннотация. Ященко А.Г., Майданюк О.В. Характер
адаптивных реакций церебральной гемодинамики у
спортсменов, которые специализируются в прыжках в
воду. Исследовано состояние и выявлены адаптационные сдвиги мозгового кровообращения у спортсменов,
высокой квалификации, специализирующихся в прыжках в воду. Показаны отличия адаптивных реакций мозговых сосудов в зависимости от пола спортсменов.
Ключевые слова: мозговой кровоток, адаптационные
реакции, прыжки в воду, спортсмены высокой квалификации.
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вого кровообігу у спортсменів, які спеціалізуються
в стрибках у воду.
Методи та організація дослідження. Дослідження здійснювались на базі ДНДІФКіС за допомогою методу тетраполярної імпедансної реоплетизмографії (реоаналізатор РА5 – 01, програма
реоэнцефалографія, фронтомастоїдальне відведення) впродовж січня 2000 – грудня 2001 року. Реєстрували наступні показники: час запізнення реохвилі
(Q – a, мс), час швидкого наповнення судин (ЧШН,
мс), час повільного наповнення судин (ЧПН, мс) –
ці показники характеризують тонус магістральних
артерій; амплітуда реохвилі (АРГ, у. о.) - характеризує кровопостачання великих півкуль головного
мозку; дікротичний та діастолічний індекси, (ДКІ,
ДСІ, % ) - показники, які характеризують тонус артеріол та венул; венозний відтік (ВВ, %). Реєстрацію даних показників проводили зранку після 10
хвилин відпочинку, в положеннях сидячи та лежачи.
Обстежено 20 спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в стрибках у воду, віком
від 14 до 27 років, з них 10 чоловіків (5 майстрів
спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту) та
10 жінок (3 заслужених майстрів спорту, 2 майстрів
спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту).
Результати дослідження та їх обговорення.
Нами показано, що переважна більшість
основних параметрів мозкового кровотоку в стані
спокою у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в стрибках у воду, знаходиться в межах
належних вікових величин. Виключення становили
величини показників, що характеризують тонус магістральних артерій (ЧПН, мс), тонус артеріол (ДКІ,
%) та венул (ДСІ,%) – в більшості випадків перевищували належні вікові. У обстежених нами спортсменів, як чоловіків, так і жінок, виявлено домінування кровопостачання правої великої півкулі
головного мозку, в той час як для праворуких людей
характерно лівостороннє домінування кровопостачання головного мозку (табл. 1).
Таблиця 1
Середні величини гемодинамічних показників, які
характеризують стан мозкового кровотоку у
спортсменів високої кваліфікації (стрибки у воду,
положення лежачи, n = 33).

Annotation. Yaschenko A.G., Maidanyuk O.V. Character
of adaptive reactions cerebral hemodynamics at sportsmen
who specialize in jumps in water. It was investigated the
brain blood circulation in elite divers. It was shown that
training and competitive loads of elite divers influence on
the brain blood circulation. The character of adaptive shifts
of brain blood circulation in men differs from women.
Key words: brain blood circulation, adaptive reactions,
diving, elite athletes.

Вступ.
Роль серцево-судинної системи у забезпеченні та збереженні гомеостазісу в постійно змінюваних умовах життєдіяльності людини винятково
важлива та загальновизнана. Тим не менш, значення одного з найважливіших чинників комплексу
адаптивних реакцій системи кровообігу, а саме –
питомої ваги перерозподілу кровопостачання в
різних судинних ділянках організму спортсмена в
процесі пристосувальних змін, дотепер, залишається маловивченим. Певною мірою це може бути обумовлене відсутністю достатньої кількості неінвазивних інформативних методів дослідження.
Використання методу імпедансної реоплетизмографії сприяє поповненню знань з даної проблеми, позаяк забезпечує отримання об’єктивних даних
про величину пульсового кровонаповнення в певному судинному регіоні, дозволяє оцінити вираженість тонічної напруги судин різного діаметру до
артеріол і венул включно. Згідно з нашими даними,
в залежності від спрямованості тренувальних навантажень характер та вираженість відповідних пристосувальних реакцій функціональних систем змінюються, забезпечуючи оптимальні умови
життєдіяльності організму людини. Раніше нами
були отримані дані, які характеризують вираженість
та спрямованість адаптивних перебудов регіонарного кровообігу у спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу (важка атлетика, синхронне та дистанційне плавання, гребля на байдарках
і каное); виявлені ознаки напруги функціональних
резервів серцево-судинної системи та механізмів їх
регуляції [2, 4, 5].
Стрибки в воду відносяться до складно-координаційних видів спорту в тренувальній та змагальній діяльності спортсменів даного виду спорту
передбачається виконання обертальних рухів у трьох
площинах при безопірному положенні тіла, різкого
переходу з повітряного середовища у водне. Очевидно, що при цьому, до хребта, головного та спинного мозку пред’являються підвищені вимоги. У
зв’язку з цим, необхідність об’єктивного контролю
за станом мозкового кровотоку, своєчасне виявлення ознак напруги адаптації мозкових судин до тренувальних та змагальних навантажень у спортсменів, які спеціалізуються у стрибках в воду,
набуває особливої актуальності.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - вивчення стану мозко-

Показники, що реєструвалися
Q – a (мс)
ЧШН (мс)
ЧПН (мс)
АРГ (у.е.)
ДКІ (%)
ДСІ (%)
ВВ (%)
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d
s
d
s
d
s
d
s
d
s
d
s
d
s

Чоловіки

Жінки

136,0 ± 6,9
132,0 ± 9,0
38,9 ± 1,9
40,0 ± 1,2
107,6 ± 14,2
88,5 ± 10,0
49,6 ± 7,5
45,9 ± 5,7
88,1 ± 3,8
86,1 ± 5,5
87,9 ± 4,5
89,9 ± 5,7
22,2 ± 3,6
23,3 ± 3,6

153,0 ± 1,9
159,0 ± 2,3
34,7 ± 1,0
40,0 ± 1,1
109,3 ± 6,5
105,0 ±9,3
72,3 ± 4,7
67,3 ± 5,0
95,1 ± 3,4
100,8 ± 3,6
94,0 ± 4,3
101,3 ± 4,1
19,5 ± 2,0
33,3 ± 1,5

d – права-, s – ліва велика півкуля головного

дити до виникнення артеріальної дисциркуляції; з
іншого боку – прискорення венозного відтоку буде
сприяти компенсаторному збільшенню мозкової перфузії. Вважається, що чим більшим є навантаження
на судини басейну внутрішньої яремної вени, тим
більшим буде утруднення венозного відтоку, а значить, і обмеження притоку артеріальної крові до
тканин головного мозку [1, 2]. Порушення венозного відтоку, виходячи з літературних даних, може
свідчити про наявність психо-емоційного стресу.
Іншими, не менш важливими ознаками наявності
стресу є наявність асиметрії парних гемодинамічних показників та інверсія пріоритетності кровопостачання великих півкуль головного мозку.
Висновки:
1. Під впливом тренувальних та змагальних
навантажень у спортсменів, які спеціалізуються в стрибках у воду, розвиваються певні
адаптаційні зміни мозкового кровотоку, а
саме: підвищення тонусу магістральних
артерій, артеріол та венул головного мозку,
збільшення кровопостачання правої великої півкулі головного мозку в порівнянні з
лівою.
2. В залежності від статі спортсменів мають
місце певні відмінності адаптаційних перебудов мозкового кровотоку: у жінок рівень
кровопостачання великих півкуль головного мозку більший в порівнянні з чоловіками.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем адаптивних реакцій церебральної гемодинаміки у спортсменів, які спеціалізуються у стрибках у воду.

мозку
Поруч з цим, виявлені певні відмінності адаптаційних зрушень церебральної гемодинаміки залежно від статі спортсменів. Встановлено, що у
жінок підвищення тонусу артеріол та венул (ДКІ,
ДСІ, %) було більш вираженим та зустрічалось частіше, в той же час, кровопостачання великих півкуль
головного мозку, в положеннях тіла як сидячи, так і
стоячи, у жінок було вірогідно (р d” 0,05) більшим
ніж у чоловіків (табл. 1, 2)
Нами встановлений ряд особливостей мозкової гемодинаміки в залежності від рівня кваліфікації
спортсменів: у майстрів спорту (чоловіки) відносно
частіше виявлялось правостороннє домінування кровопостачання великих півкуль головного мозку та
менші значення тонусу венул в порівнянні з більш
кваліфікованими спортсменами (майстри спорту
міжнародного класу).
При зміні положення тіла спортсмена (перехід
в положення сидячи з положення лежачи) статеві
відмінності кровообігу головного мозку спортсменів
зберігаються, хоча спостерігається певне зменшення тонусу артеріол та венул (табл. 2). Детальний
аналіз стану венозного відтоку дозволив виявити в
окремих випадках його порушення, хоча середні
величини даного показника знаходились в межах
нормативних.
Таблиця 2
Середні величини гемодинамічних показників, які
характеризують стан мозкового кровотоку у
спортсменів високої кваліфікації (стрибки у воду,
положення сидячи, n = 31).
Показники, що реєструвалися
Q – a (мс)
ЧШН (мс)
ЧПН (мс)
АРГ (у.е.)
ДКІ (%)
ДСІ (%)
ВВ (%)

d
s
d
s
d
s
d
s
d
s
d
s
d
s

Чоловіки

Жінки

143,0 ± 5,3
139,0 ± 6,4
37,0 ± 2,4
38,0 ± 1,7
91,3 ± 7,4
105,5 ± 14,1
60,8 ± 8,3
45,6 ± 4,6
78,9 ± 3,8
79,1 ± 3,5
73,7 ± 5,4
80,1 ± 6,6
15,3 ± 2,7
14,1 ± 3,0

135,0 ± 5,0
134,0 ± 5,1
43,6 ± 2,0
38,5 ± 1,2
113,1 ± 7,5
120,0 ±10,3
79,5 ± 6,0
74,6 ± 5,1
87,8 ± 4,2
87,2 ± 4,2
87,7 ± 4,4
86,5 ± 4,0
15,4 ± 2,7
17,6 ± 3,3

1.

2.

3.
4.

5.

d – права-, s – ліва велика півкуля головного
мозку.
Виходячи із взаємозв’язку об’єму крові, який
надходить до головного мозку та його відтоку, слід
враховувати, що утруднення або порушення венозного відтоку, яке не компенсовано відповідними
змінами тонусу мозкових судин призведе до зменшення доставки артеріальної крові, в свою чергу,
це може обумовити розвиток гіпоксії головного мозку. Початкові порушення венозного відтоку, у відповідності до літературних даних [1] можуть приво120
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ОПЫТ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЕОЛОГИИ
НА УКРАИНЕ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Гончаренко М.С.
Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина

наука о фундаментальных законах духовного и физического здоровья как отдельной личности, так и
всего человеческого общества на новом этапе его
духовно-творческой эволюции. Основной задачей
валеологии является формирование практически
здорового, здравомыслящего и активно-творческого человека, способного на протяжении всей жизни
самостоятельно сохранять, развивать и поддерживать свое здоровье на надлежащем уровне в тесном
взаимодействии с окружающим миром, т. е. в значительной мере решать проблемы охраны здоровья.
Это интегративная наука о здоровье человека, наука будущего. Наука, которая ознаменовала переход
количественных знаний о человеческом здоровье в
качественные (Рис. 1).
На современном этапе развития общества
сформировались следующие основные проблемы
развития валеологии на Украине:
· формирование валеологической мировоззрения,
· формирование нового представления о структурной организации человека и его взаимодействии с окружающей средой,
· изучение взаимодействий человека с окружающей средой,
· гармоничное развитие всех трех составляющих здоровья: физической, психической и духовной,
· интенсивное развитие социальных аспектов
здоровья и социальной адаптации.
Эти проблемы решаются путем развития:
·
педагогического направления (МОН, М. С.
Гончаренко, С. В. Кириленко, М. В. Гринева, С. В.

Аннотация. В работе обобщены наработки Харьковской школы валеологов в направлении валеообразования,
валеопросвещения и валеооздоровления. В этом новом
направлении представлены наработки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по
вопросам подготовки специалистов-валеологов.
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Анотація. Гончаренко М.С. Досвід і шляхи розвитку
валеології в Україні. Педагогічні аспекти. В роботі представлені наробки Харківської школи валеологів в напрямку валеоосвіти, валеопросвіти та валеооздоровлення. В цьому новому напрямку узагальнений досвід
роботи Харківського національного університету імені
В. Н. Каразина з питань підготовки спеціалістів-валеологів.
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Введение.
Валеология (от лат. valeo – быть здоровым,
греч. logos – наука) – современная интегральная

ВАЛЕОЛОГИЯ
ЗДОРОВЬЕ
Философия

Культурология
Этика

Медицина

Психология

Сангигиена

Экология

Курортология

Биология

Физиология
Биохимия

Эстетика

Биофизика
Анатомия

Рис. 1. Взаимодействие валеологии с другими научными направлениями в области
изучения здоровья человека.
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Страшная);
·
медицинского направления (Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова);
·
экологических аспектов (Горовая А. И., Курик М. Д.);
·
социального здоровья (управление здоровьем) (Жалило Л. И., Ларионовна-Нечерда О. Е., Муравов И. В., Булич Э. Г., Волос Б. Е.);
·
философского направления (Горбунова С. М.,
Лазарев Ф. А., Цихмистро И. З., Кулиниченко В. Л.);
·
теоретических аспектов валеологии (М. С.
Гончаренко, З. Д. Скрыпнюк);
·
современных технологий диагностики и лечения на основе знаний энерго-информационного обмена (Гоч В. П., Скрыпнюк З. Д., Оржельский И. В.).
Огромная работа в вопросе становления
и развития валеологии в образовательном процессе проделана Министерством образования и науки (МОН) Украины, особенно научно-методическим цент ром МОН Украины во гла ве с
руководителем отдела воспитания к. п. н. Кириленко С. В.
Существенную помощь, а скорее руководящую роль в развитии этого вопроса сыграла Академия педагогических наук (АПН) Украины при серьезной поддержке и глубоком понимании Президента
АПН Кременя В. Н.
Создана национальная сеть школ здоровья,
регулярно проводятся конкурсы, обучающие семинары, разрабатывается новая учебно-методическая
литература.
В соответствии с фундаментальными обязанностями педагог-валеолог будет читать в школе основы здоровья, БЖД, основы медицинских знаний,
курс Человек и общество, спецкурсы и дисциплины
по выбору; также он обязан вести просветительскую
работу среди родителей по вопросам здоровья и проводить обучающие тренинги современным технологиям оздоровления и обеспечивать валеологическое
сопровождение учебного процесса.
В целом утвержден ряд чрезвычайно важных мероприятий. Так, например, утвержден Стандарт среднего образования, который включает в качестве обязательной нормативной дисциплины
здоровье со следующими составляющими: физической, психической, духовной и социальной. Наработки Министерства образования и науки Украины:
введена специальность педагог-валеолог, по которой
начала подготовка кадров; издан закон о воспитании.
Подготовка кадров проводится в соответствии с тем, что в Государственный классификатор
профессий Украины ДК 003-95 (изменения и дополнения № 4) внесены следующие профессии:
2359.2 – педагог-валеолог
3340 – ассистент педагога-валеолога
2359.2 – методист-валеолог
2359.1 – научный сотрудник (валеология)
Приказом Министерства образования и
науки Украины № 277 от 08.05.2003 г. в Перечень

направлений и специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших
учебных заведениях, внесены следующие дополнения: по направлению 0101 «Педагогическое образование» введена специальность «валеология»
по следующим образовательно-квалификационным уровням:
6.010100 – «бакалавр»
7.010108 – «специалист»
8.010108 – «магистр»
Государственный стандарт среднего образования имеет раздел «Здоровье и физическая культура», включающий физическую, социальную и духовную составляющие здоровья.
В соответствии с письмом МОН Украины
от 25.12.2003 г. № 1/9-595 общеобразовательная
дисциплина «Основы валеологии» рекомендуется в
качестве обязательной дисциплины для подготовки
специалистов образовательного квалификационного уровня «бакалавр» во всех ВУЗах независимо от
формы собственности.
В Харькове реализация поставленных задач
по валеологическому образованию осуществляется
государственными структурами и общественными
организациями в сотрудничестве с Министерством
образования и науки Украины:
·
кафедрой валеологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;
·
научно-исследовательской валеологической лабораторией Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;
·
кафедрой валеологии, физического воспитания
и безопасности жизнедеятельности различных
Вузов;
·
Центром валеологических знаний ХОДДЮТ;
·
средними школами и дошкольными учебными
заведениями, сетью школ здоровья;
·
внешкольные учебные заведения, детские центры.
Валеологическое просвещение осуществляется Всеукраинской общественной организацией
«Украинская ассоциация валеологов» (УАВ): первичными организациями УАВ в 16 областях Украины,
валеологическими клубами и валеологическими
центрами.
Для реализации Государственной Концепции формирования позитивной мотивации на здоровый образ жизни у детей и молодежи были сформулированы
основные
функции
педагога-валеолога в школе:
1. обучение основам ЗОЖ;
2. валеологическое сопровождение учебного процесса;
3. воспитание духовности, нравственности как основе (фундаменте) здоровья.
К валеологическим функциональным обязанностям учебного заведения относятся:
В связи с этим основными компонентами
валеологизации школьного процесса являются:
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Исполнитель
1. Учитель

2. Классные
руководители

3. Психолог

4. Валеолог

5.
Зам. директора
вопросам
воспитания
оздоровления

по
и

Содержание деятельности
а) включение в педагогическую цель урока, предмета сохранение и
развитие здоровья учащихся;
б) освоение и использование валеологических технологий в обучении и
воспитании.
а) валеологическая диагностика своего класса (паспорт здоровья);
б) проведение валеологических игр;
в) валеологическое воспитание учащихся и родителей;
г) координация вместе с психологом и валеологом реабилитационной
работы.
а) обобщение результатов валеологической и психологической диагностики
по параллелям, по уровням образования, по всему учебному заведению;
б) индивидуальная и групповая реабилитационная работа, проведение
тренингов, валеологическое просвещение;
в) консультирование учителей.
а) проведение уроков валеологии;
б) координация и проведение валеологических игр, конференций,
тренингов;
в) валеологическое просвещение;
г) обобщение результатов валеологической диагностики и медицинского
осмотра;
д) организация направленной реабилитационной и профилактической
работы;
е) рекомендации учителям по вопросам организации уроков.
а) рекомендации администрации об изменении режима дня, по технологии
обучения и воспитания, организации учебно-воспитательного процесса;
б) обобщение опыта валеологических технологий обучения и воспитания,
проведения семинаров, обучающих тренингов, конференций, акций;
в) контроль за организацией валеологической работы: посещение уроков и
их валеологический анализ.

1. Диагностика здоровья, паспорт здоровья
у каждого с 1-го класса с коэффициентом гармонического развития (духовного, психического, физического).
2. Валелогизация урока:
а) духовный настрой;
б) дыхательная гимнастика;
в) фикультминутки для снижения напряжения, против гиподинамии;
г) психологический настрой по развитию
всех функций;
д) снятие стресса, напряжения, усталости
(глицин биоактивные точки, мудры, дыхание, рунные тексты, молитвы);
е) кислородный и водный обмен (гигиеническое нормирование);
ж) профилактика зрения.
3. Профилактика здоровья. Оздоровительные процедуры. Процедуры, направленные на гармонизацию личности (чай, траволечение, музыка,
искусство).
4. Валелогизация учебного процесса: при
изложении отдельных предметов изучается влияние
на здоровье различных факторов среды.
5. Работа с учителями отдельно младшей,
средней и высшей школы.
6. Работа с родителями.
7. Валеоапетки.
8. Валеобуфеты.
9. Работа библиотекаря.
10. Уроки на природе.

11. Совместные дни отдыха.
12. Литература.
13. Проведение семинаров по отдельным
темам для учителей.
14. Наглядные пособия.
15. Проведение соревнований, конкурсов,
олимпиад.
16. Словарь терминов по педагогической
валеологии.
В настоящий момент перед нами стоит задача добиться введения штатных единиц педагоговвалеологов в структуру учебных заведений: школ,
внешкольных и высших учебных заведений.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является обобщение
наработок Харьковской школы валеологов в направлении валеообразования, валеопросвещения и валеооздоровления. В этом новом чрезвычайно важном
направлении валеологии ХНУ предлагают свои наработки по вопросам подготовки специалистов-валеологов. Хочется напомнить, что ХНУ единственный
на
Украине
имеет
серьезную
научно-техническую валеологическую базу в виде
Межфакультетской научно-исследовательской валеологической лаборатории и кафедры валеологии,
которые созданы по инициативе МОН и поэтому
основными направлениями деятельности валеологов ХНУ имени В. Н. Каразина являются:
·
разработка новых технологий валеологической
диагностики здоровья,
·
мониторинг здоровья дошкольников, школьни123

ков, студентов,
разработка современных технологий позитивного мышления, формирование духовности,
морально-нравственной устойчивости,
·
подготовка кадров валеологов,
·
подготовка научной и учебно-методической
литературы,
·
разработка валеологического сопровождения
учебного процесса для всех звеньев образования,
·
разработка фитопродуктов для коррекции экологического дисбаланса,
·
формирование валеологической культуры питания через внедрение фитопродуктов.
Результаты исследования.
Валеологическая диагностика здоровья в
ХНУ имени В. Н. Каразина осуществляется на всех
уровнях структурной организации человека с помощью следующих методов диагностики:

4. Изучение состояния местной резистентности организма – определение активности лизоцима слюны и количества иммуноглобулинов, что
позволяет оценить иммунитет человека неинвазивным путем.
5. Психодиагностическое обследование –
оценка состояния психического здоровья с помощью
общепризнанных тестов и опросников, что позволит оценить состояние эмоционально-волевой и
познавательной сфер организма, адаптивность к
микросоциальным отношениям, самоуправление
поведением.
6. Вариационная пульсометрия по Баевскому, позволяющая дать количественную оценку состояния регуляторного аппарата сердечно-сосудистой системы.
7. Оценка уровня здоровья человека с помощью программно-аппаратного комплекса «ValeoTest», содержащего следующий набор тестов:

·

Уровень структурной
организации человека
Молекулярный
Клеточный
Органный
Системный
Организменный
Энергоинформационный
Оценка психического статуса
Оценка духовного статуса

Методы диагностики
Определение содержания витаминов, минеральных веществ,
иммуноглобулинов, активности ферментов в слюне
Определение электрокинетической подвижности ядер клеток
буккального эпителия
Определение показателей вариабельности сердечного ритма
Определение показателей функционирования дыхательной, сердечнососудистой и нервной систем
Определение индексов здоровья и адаптационного потенциала,
биоритмологических особенностей
Определение состояния энергетических центров, энергетической
сбалансированности систем организма и графическая визуализация
состояния биополя человека
Диагностика личностных качеств человека, его познавательной
деятельности с помощью опросников и компьютерных тест-систем
Тестирование духовной составляющей здоровья

Комплексное валеологическое обследование включает в себя:
1. Оценка уровня развития физиологических систем организма с помощью индекса здоровья, определяемого с использованием 5 индексов,
оценивающих приспособительные способности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем и дающих возможность определить «слабые стороны»
организма; а также адаптивного потенциала Баевского, позволяющего оценить функциональные возможности организма в целом.
2. Определение электрокинетического сдвига ядер клеток буккального эпителия – нетравматический метод определения физиологического состояния организма и биологического возраста
человека.
3. Определение содержания макро- и микроэлементов (K, Na, Ca, Mg, Cu, Al, Pb, Fe, Zn) в
смешанной слюне и пробах воды методом атомноабсорбционной спектрофотометрии, что позволяет
выявить антропогенное загрязнение среды, а также
недостаточность или избыточное содержание этих
элементов в организме человека.

-

вариационная пульсометрия;
тест физических возможностей;
гарвардский степ-тест;
тест зрительно-моторной реакции;
тест Люшера;
тест «Самочуствие-активность-настроение»;
тест «Ситуативная тревожность», позволяющий
дать комплексную оценку показателей напряженности адаптивных систем организма человека.
8. Диагностика с использованием эффекта
Кирлиана. Метод заключается в использовании для
диагностических целей снимков коронного разряда
концов пальцев рук в высокочастотном электромагнитном поле. К возможностям Кирлиан-фотографии
относятся:
выявление энергетических звеньев, требующих
первоначальной коррекции; общих подходов в
терапии с учетом тоники (орган, система);
определение интегрального воздействия того
или иного препарата (любого воздействия подбор оптимального) с учетом всех систем и органов;
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-

контроль эффективности проводимого лечения.
9. Методика электропунктурного тестирования «Аура», основанная на древнекитайской
медицине и современных достижениях науки о человеке. Компьютер позволяет визуализировать ауру
человека и по дефектам ее формы и величины оценить состояние биоэнергетического поля человека
и эффективность проводимой коррекции.
10. Система экспресс оценки уровня здоровья. В процессе анализа при помощи комплекса оптико-электронной и вычислительной аппаратуры
определяется процентное соотношение электроотрицательных и нейтральных ядер нативных клеток
буккального эпителия и проводится сравнение с
показателями нормы. Данная регистрационная система позволяет анализировать возрастные изменения, антропо-экологическую нагрузку, акселеративный сдвиг, выявлять механизмы внутримембранных
нарушений функционирования, определять дозовую
чувствительность к фитокорректорам, оценивать
эффективность профилактической и реабилитационной деятельности.
11. Компьютерный вариант тестовой системы определения способности к духовному росту.

помощи тестовой работы Вы можете определить,
какие задачи необходимо решить для вашего успешного духовного роста.
12. Аппаратно-программный комплекс
(АПК) для электропунктурной диагностики «ИНТАcom-Voll-F» – диагностика функциональных систем
организма, его отдельных органов и систем путем
измерения показателей биологически активных точек (БАТ), локализованых на кистях, стопах и голове. Исследование неинвазивное, не вызывает болевых ощущений у обследуемого, время обследования
не превышает 3-х минут. Данный показатель является наиболее значимым в диагностическом плане
и позволяет выявить хронические патологические
процессы в организме человека, дистрессовые ситуации, хроническое переутомление.
Оздоровительные технологии являются
важным элементом валеологизации учебно-воспитательного процесса. Валеологами Харьковского
национального университета разработано 16 пищевых добавок, утвержденных Министерством здравоохранения Украины и рекомендованных для детского питания, получено 19 патентов на
оздоровительные технологии.

Показания к применению

Пищевые добавки

Сезонное оздоровление

Фиточаи: «Осенний веночек», «Зимнее утро»,
«Веснянка», «Летняя прохлада»; сиропы «Веснянка»,
«Осенний веночек»

Предупреждение
переутомления,
снятие
напряжения, тревожности, гармонизация нервной
системы

Фиточай «Успокаивающий»

Предупреждение аллергии

Фиточай «Противоаллергический»

Профилактика заболеваний ЖКТ

Фиточай «Желудочный»

Нормализация
энергообмена,
витаминизация,
пополнение макро- и микроэлементами детского
организма

Сироп «Валеотон».
Проростки зерновых культур, мука из проростков

Очищение организма и нормализация обменных
процессов

Мармелад «Пектин-Валеотон»

Улучшение
качества
питания
(пополнение
недостающими
витаминами,
минеральными
элементами и биологически активными веществами)

Проростки зерновых культур, мука из проростков.
Сухие овсяные завтраки, содержащие проростки или
сироп «Валеотон»

Нормализация обмена кальция и магния

Жевательные и растворимые таблетки «КальцийВалеотон»

Снятие стресса,
нормализация функционирования ЦНС

Конфетки «Глицин-Валеотон»

Предлагаемый опросник служит для научно обоснованной оценки состояния духовного здоровья. При

К основным педагогическим направлениям
работы в валеологической сфере в ХНУ имени В.
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Н. Каразина относятся:
1) подготовка педагогов-валеологов (дневное обучение) по специальности «Валеология»на
философском факультете ХНУ имени В. Н. Каразина;
2) Повышение квалификации для учителей,
педагогов-валеологов по «Основам здорового образа жизни»;
3) 2-ое образование по специальности «Валеология»;
4) Методические наработки – литература;
5) диагностика: духовная, психическая,
физическая, социальная;
6) обучающие семинары и практические
занятия;
7) оздоровительная фитокоррекции;
8) тренинги по формированию позитивного мышления, духовной и просветительской деятельности, морально-нравственного образования совершенствования;
9) просветительская деятельность: валеологическое образование взрослых (для индивидуальных и общественных организаций).
Особая роль в ХНУ отводится вопросам
духовности (ведение духовного дневника).

формирования, развития здоровья.
- Динамика формирования духовности: Этапы
развития.
- Обучение методике позитивного мышления
– ведущая технология формирования духовности.
- Технологии обучения духовности через формирование современного сознания: осознание происшедшего:
культура мышления
молитва
методика акцентуации характера
духовный дневник.
- Диагностика уровня духовного развития и духовного здоровья.
- Духовное воспитание:
Субъекты духовного воспитания личности:
- общество;
- семья,
- общеобразовательные учебные заведения, профессионально-технические учебные заведения,
- высшие учебные заведения.
- Пути индивидуального духовного развития
человека.
Основные этапы (сферы) формирования духовного развития:

ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК
Месяц ____________ Год
Соблюдение добродетелей
Не навреди

Правдивость

Целомудренность
Скромность
и смирение
Бескорыстное
служение

Нарушения
В мыслях
В словах
В поступках
Ложь
Хитрость
Лицемерие
Противозаконное
приобретение
В мыслях
В словах
В поступках
Гордость знанием
Гордость имуществом
Гордость влиянием
Физически
Финансово
Попусту растраченное
время

Программа духовного развития. Образовательный аспект:
Основными направлениями развития духовности являются: философское, культурологическое,
религиозное, валеологическое, социальное, политическое и педагогическое.
- Современные представления об организации
человека.
- Управляющая роль духовности в процессе

I. Формирование смысловой сферы – осознание цели жизни, своего места в Бытии, определения духовного развития.
II. Целостная сфера – формирование жизненных принципов, ведущих общечеловеческих ценностей, идеалов, определяющих моральное развитие.
III. Интеллектуальная (ментальная) сфера, обеспечивающая развитие интуиции, абстрактного мышления, логического мышления, памяти.
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IV. Формирование эмоциональной (волевой)
сферы, которая обеспечивает культуру эмоций, волевых качеств.
V. Формирование физической культуры,
которая обеспечивает физическое развитие.
Выводы.
Болонский процесс требует от нас прийти в
Европу таким образом, чтобы и обогатиться их опытом и ничего не потерять из наших инициативных
наработок.
Наш новый министр Николаенко Станислав
Николаевич, сказал, что «любые изменения в системе образования обязательно должны опираться на
новые знания». Нынешний век должен стать веком
изучения человека.
В ІІІ тысячелетии нельзя читать лекции с
позиции устаревшего мировоззрения. Пример: Европа, США изучают Health education исходя из представления о человеке как физическом теле. Мы же
воспринимаем человека как сложную структуру, состоящую из физического тела и тонко-материальных
структур, диапазон излучения который включает все
известные на сегодня уровни взаимодействия.
Наука должна управляться нравственными
законами. Это заповеди, которые 2000 лет назад
были сформулированы в Нагорной проповеди.
По мнению академика В. П. Казначеева: «В
клетках живого вещества сосуществует с ними вторая форма жизни, и она, эта форма, полевая! Полевая форма жизни –– это такая организация материально-энергетических потоков, когда идет
сохранение и накопление информации на уровне
микрочастиц, микрополей. Такой полевой сгусток
может воспроизводить, сохранять и умножать ин-

формацию, он связан с другими материальными телами как активное образование, способное вписываться в другие образования и воздействовать на них,
на окружающее пространство» (В. П. Казначеев)
Но у науки и религии разные предметы исследования: религия изучает отношение человека к
Богу, а наука –– законы сотворенного Богом мира.
И методы исследований разные, хотя они иногда
пересекаются.
Образование не заканчивается в 25 лет. Нужны новые знания о сохранении здоровья, о закономерностях развития, духовной, психической и физической составляющей, о влиянии социума и
сохранение нации, ее генофонда, т.е. о репродуктивном здоровье. Необходимо осознание ведущей роли
духовности в процессе формирования и развития
здоровья.
Таким образом, мы подходим к принципам
валеологического образования, которое безусловно
должно быть непрерывным, последовательным, превентивным.
Но есть принципиальные требования к валеологическому образованию. Прежде всего, оно
должно:
1) формировать новое мировоззрение, базирующееся на новой платформе устройства мира;
2) формировать новое представление о
сложной многомерной холистической организации
человека;
3) давать понимание ведущей роли духовности в процессе формирования здоровья, как проявления высших законов мироздания.
«Проблема состоит не в том, как усвоить
новые идеи, а в том, как избавиться от старых» (Нен-

ВЕКТОР ПОЗНАНИЯ

духовная
составляющая
психическая
составляющая(эмоциональноинтеллектуальная сфера)

физическая составляющая (тело)

ВЕКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ВЫСШИЕ ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ

экология
Рис. 2. Схематическое представление структурной организации человека и его гармоническом взаимодействии с окружающей средой.
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си Остин).
Таким образом, в целях успешной реализации поставленных задач необходимо руководствоваться следующим:
·
реализация внутренней гармонии физического,
психического, духовного состояния человека, а
также гармонии с экологической и социальной
средой;
·
доступность мероприятий по экспресс-оценке
состояния здоровья и оздоровлению населения
вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства;
·
приоритет оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека;
·
непрерывность оздоровительных мероприятий
в течение всей жизни человека;
·
ответственность человека за свое здоровье и
здоровье своих близких;
·
направленность на количественную оценку резервных возможностей организма и их коррекцию для реализации человекам потенциала здоровья.
Рассмотрим структурную модель человека и ее внешние (пространственные) составляющие (рис. 2):
Исходя из этой схемы вытекают новые перспективные задачи валеологии: необходимые на
фоне имеющихся знаний о горизонтальных закономерностях развития физической и психической составляющей здоровья, изучать вертикальные зависимости, закономерности гармоничного развития.
Из этой же схемы вытекают иерархическая роль
духовности в становлении и развитии здоровья.
Приходит осознание потребности познать законы
мирозданья, согласно которым любые бездуховные
поступки (аморальные, безнравственные, криминальные) необходимо отработать или тебе, или детям, или твоему роду. Если эти знания приобретаются как первооснова, как алфавит, то на этом
фундаменте будет строиться и здоровый организм,
и гуманное общество и высоконравственный профессионал, и любящий семьянин.
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«ТЕХНИКА ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛ»)
Кудряшов Е.В.
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университет имени Тараса Шевченко
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Аннотация. В данной работе представлены критерии
оценки знаний студентов факультетов и институтов
физического воспитания по разделу «Техника игры волейбол» на основе модульно-рейтинговой технологии в
соответствии с современными требованиями Европейской образовательной системы.
Ключевые слова: критерии оценивания, модульно-рейтинговая технология, знания, техника игры.
Анотація. Кудряшов Є.В. Використання модульно-рей-
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Робота выполнена в соответствии с «Положением про дифференцированную оценку знаний и
определения рейтинга студентов Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко» (от 22 октября 2003г.) [9].
Формулирование целей статьи.
Разработать критерии оценивания знаний
студентов по разделу „Техника игры волейбол” на
основе модульно-рейтинговой технологии обучения.
Результаты исследований.
Базируясь на ранее разработанной программе по спортивным играм, раздел «Волейбол», учитывая современные образовательные требования,
была разработана новая программа, которая включала критерии оценивания в баллах [6].
Максимальное количество баллов, которое
можно получить за учебный год равняется 100. Учитывая то, что волейбол относится к практическим
дисциплинам распределение баллов между теоретической и практической частью производилось как
40 и 60 баллов соответственно.
Согласно «Положения о дифференцированной оценке знаний и определения рейтинга студентов Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко» от 22.10.03, при
переходе от семестровой рейтинговой оценки к зачетной рекомендовано использовать шкалу переведения полученных за год баллов к оценкам «отлично» (84-100 баллов), «хорошо» (67-83 балла),
«удовлетворительно» (50-66 баллов), «неудовлетворительно» (менее 50 баллов). Оценку «зачтено» получают те студенты, которые набрали не менее 50
баллов (50% баллов из 100).
В табл. 1-3 приведены вопросы, которые
относятся к теоретической и практической части
заданий.
В табл. 1 представлены вопросы относи-

тингової технології навчання при підготовці спеціалістів
в галузі фізичної культури та спорту (на прикладі розділу „Техніка гри волейбол”). В даній роботі наведено
критерії оцінювання знань студентів факультетів та
інститутів фізичного виховання з розділу „Техніка гри
волейбол” на основі модульно-рейтингової технології
відповідно до сучасних вимог Європейської освітньої
системи.
Ключові слова: критерії оцінювання, модульно-рейтингова технологія, знання, тактика гри.
Annotation. Ku dryashov E.V. Use modu le-rating’s
technologies of training by preparation of experts in the
field of physical training and sports (on an example of the
unit “Technique of game of volleyballs”). In the given work
criteria of an estimation of knowledge of students of
faculties and institutes of physical training on section
“Technique of game of volleyballs” on a basis modulerating’s are submitted to technology according to modern
requirements of the European educational system.
Key words: criteria estima tion’s, modu le-rating’s
technology, knowledge, engineering of game.

Введение.
18-19 июня 1999 г. министры образования
стран ЕС подписали совместную декларацию о создании единого образовательного пространства в
Европе к 2010 году. Украина стала членом Болонского соглашения в апреле 2005 г. Причинами этого стали два основных направления: потребность в стандартизации, которая обеспечила бы полноценное и
уравновешенное функционирование образования в
автономном режиме, а также осознание снижения
конкурентоспособности европейского образования в
сравнении с американским [1; 3; 4; 8].
Физическая культура и спорт, как одна из
важнейших составляющих общечеловеческой культуры, также не «избежали участи» проведения реформы образовательной структуры в соответствии
с требованиями Болонского процесса. Все это привело к глобальным изменениям в методике преподавания дисциплин, сдачи зачетов и экзаменов,

Таблица 1.
Вопросы по истории развития и технике игры.
Вопросы по истории развития и технике игры.
1. И стория возникновения и развития игры волейбол.
2. И стория возникновения и развития пляжного волейбола.
3. Классиф икация игры волейбол.
4. Анализ техники вы полнения стоек и перем ещ ений.
5. Анализ техники вы полнения приема-передачи двумя рукам и сверху.
6. Анализ техники вы полнения приема-передачи двумя рукам и снизу.
7. Анализ техники вы полнения подач мяча.
8. Анализ техники вы полнения нападаю щ их ударов.
9. Анализ техники вы полнения блокирования нападаю щ их ударов.
10. Анализ техники вы полнения падения на бедро с перекатом на спину.

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тельно истории возникновения классического и
пляжного волейбола, классификации игры волейбол,
анализа техники выполнения отдельных технических элементов.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимально за ответы на все вопросы этой части зада-

оформления документации, рабочих программ и т.д.
[2; 5; 7].
Все вышеизложенное и обусловило актуальность проведения работы в направлении разработки новой системы изложения учебного материала и
оценки знаний студентов.
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Таблица 2.
Вопросы, касающиеся официальных правил волейбола
Вопросы , касаю щиеся официальных правил волейбола.
1. Сооружения и инвентарь (игровое поле, сетка, стойки, мячи).
2. Команды (состав, местонахождение, экипировка, руководители
команд).
3. Набор очка (выигрыш партии и матча).
4. Структура игры (жеребьевка, разминка, расстановка, переход).
5. Замена игроков.
6. Ош ибки при игре с мячом.
7. М яч возле сетки (пересечения, прикосновения).
8. Игрок возле сетки (перенесение рук через сетку, проникновение
под сеткой, касание сетки).
9. Подача (первая подача, разрешение на выполнение, ошибки).
10. Н ападающ ий удар (ограничения, ош ибки).
11. Блокирование (разреш енные действия и ошибки).
12. П ерерыва и задержки.
13. И грок «либеро».
14. О бязанности и поведение участников (санкции за него).
15. Судейская бригада и процедуры.
16. П ервый судья.
17. Второй судья.
18. Секретарь.
19. Линейные судьи.
20. О фициальные сигналы (жесты судий, сигналы флажком линейных судий).

Количество
баллов
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Таблица 3.
Практические задания.
П рактические задан ия.
1. Т ехника б езо пасности.
2. Н аписание конспе кта ур о ка.
3. П р овед ение ввод н ой части ур ока.
4. С уд ейство тр ениро во чны х и со ревнователь ны х игр.
5. В ы по лнение тех нически вер но прием а-передачи двум я р укам и свер ху
(10 раз на вы соту 4 м не вы х од я и з кр уга р ад и усо м 3,6 м ).
6. В ы по лнение тех нически вер но прием а-передачи двум я р укам и снизу
(усло вия те ж е, что и в пр ед ы д ущ ем зад ании).
7. В ы по лнение 10 подач изб р анны м спо со бом в соо тветстви и с
пр авилам и со ревнований.
8. В ы по лнение тех нически вер но 5 нападаю щ их ударо в.
9. В ы по лнение пад ения на б едр о с пер екатом на спину
(после «по д бо я » м яч а).
10. О ценка вы пол нения технических элем ентов в про цессе игры .

ний можно получить 10 баллов.
В табл. 2 приведены вопросы, которые касаются официальных правил игры волейбол: требований к сооружениям и оснащению, состава и экипировки команд, правил выполнения технических
элементов, обязанностей судей и игроков во время
игры и т.д.
Каждый вопрос оценивается в 1,5 балла.
Максимально за ответы на все вопросы этой части
заданий можно получить 30 баллов.
В табл. 3 приведены практические задания:
написание конспекта урока, проведение вводной

К о лич ество
б ал лов
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

части урока, судейство игр, выполнение технических нормативов, которые изучены в процессе учебно-тренировочных занятий, оценка соревновательной деятельности студентов.
Каждое практическое задание оценивается
в 6 баллов. Общее количество баллов за выполнение практических заданий равняется 60.
Выводы:
1. Приведенные в работе критерии можно
использовать с целью оценивания знаний студентов
по дисциплине «Волейбол» учитывая современные
требования организации учебного процесса на ос130

нове модульно-рейтинговой технологии.
2. Модульно-рейтинговая система обучения
позволяет оценивать знания студентов в более широком диапазоне: до 16 баллов (от 84 до 100 и т.д.)
вместо традиционного 1 балла (от 5 до 4 и т.д.).
Последующие исследования планируется
провести в направлении разработки критериев оценивания знаний студентов по разделу «Тактика игры
волейбол».
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Анотація. Ложкин Г.В., Картузова А.А. Інтерпретація
термінів життєвого шляху людини. У даній статті наведені докладні, найхарактерніші для психологічної літературі інтерпретації термінів, які спрощують розуміння життєвого шляху особистості.
Ключові слова: Життєвий шлях, Життєва стратегія,
життєвий сценарій, смисл життя, стиль життя, план
життя, життєва перспектива, життєва ситуація.
Annotation. Lozhkin G.V., Kartuzova A.A. Interpretation
of terms which facilitate the understanding of a coarse of
life of an individual. This effort is to present a through
interpretation of terms often employed in a psychology
literature, which facilitate the understanding of a coarse of
life of an individual.
Keywords: coarse of life, life strategy, life scenario, life
sense, life style, life plan, life perspective, vital situation,
vital experience.
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Введение.
Развитие современного общества выдвинуло
перед психологией ряд принципиально новых проблем, основной из которых стала проблема – психологии развития человека, а именно формирование
целостной личности, способной к самостоятельному и адекватному жизненному выбору. Другими словами – проблема формирования личности как
субъекта собственной жизнедеятельности.
В последнее десятилетие наблюдается
всплеск интереса к так называемой «жизненной»
проблематике. Предметом научного анализа все
чаще становятся такие понятия как «жизненный
путь», «жизненная стратегия», «жизненная линия»,
«жизненный сценарий», соответственно – «смысл
жизни», «стиль жизни», «план жизни», «перспектива жизни» или «жизненный выбор», «жизненная
ситуация», «жизненный опыт». Как в отечественной,
так и в мировой психологической литературе до сих
пор не существует четкой интерпретации данных
понятий.
Терминологические неточности, которые возникают при недостаточно адекватном использовании данных понятий, часто приводит к определенным трудностям понимания контекста их
использования.
Не минула данная проблема и спортивную
сферу. Для понимания и интерпретации жизненного пути тренера и спортсмена, нужно иметь четкое
представление о том, что понимают под термином
«жизненный путь», что он в себя включает и как
изменения, происходящие в нем влияют на становление личности тренера либо спортсмена.
Терминологические неточности создают
барьеры для использования данных понятий в сфере спортивно - педагогических исследований.
Разнообразие трактовок этих понятий в
обыденной жизни не отражает полностью их содержательного и научного наполнения. Для адекватного понимания излагаемого ниже материала, необходимо перечислить и кратко охарактеризовать
изучаемые термины. [11].
«Жизненный путь» – индивидуальная исто-
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Ложкин Г.В., Картузова А.А.
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Аннотация. В данной статье представлены подробные,
наиболее часто встречающиеся в психологической литературе интерпретации терминов, которые упрощают
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рия человека как субъекта, личности и индивида.
Вехами жизненного пути являются исторические
события эпохи и главные события индивидуальной
жизни.
«Жизненная стратегия» – искусно спланированная и четко представленная цель жизни конкретного человека.
«Жизненный сценарий» – заранее подготовленный детальный план жизни, программа действия
на конкретный отрезок времени либо на всю жизнь.
«Смысл жизни» - идея, содержащая в себе
цель жизни человека, присвоенная им и ставшая для
него ценностью чрезвычайной важности.
«Стиль жизни» – индивидуальная манера
осуществления, какой либо деятельности, работы,
проявление личных качеств в разговоре, поведении,
одежде и т.п.
«План жизни» – заранее намеченная система действий, предусматривающая порядок, последовательность и срок выполнения запланированных
действий.
«Перспектива жизни» – целостная картина
будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи
программируемых и ожидаемых событий, от которых, по мнению индивида, зависит его социальная
ценность и смысл жизни.
«Жизненный выбор» – это выбор определенных жизненных ценностей и жизненного пути.
«Жизненная ситуация» – жизненная обстановка, положение, возникшее на основании стечения обстоятельств.
«Жизненный опыт» - совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений приобретенных в течение жизни.
Так данные определения трактует автор
Большого толкового словаря Кузнецов С.А.[9].
Мощная экспансия в предметную отрасль
психологии указанных выше понятий сопровождается и активным введением новых методических
приемов теоретического (герменевтического, идеографического) и эмпирического анализа, прежде всего «биографического» метода [10]. Обратной стороной этого продуктивного и природного явления
стало значительная терминологическая стократность, которая значительно усложняет понимание и
осмысление результатов в контексте общей методологии новообразованного направления психологических поисков [11].
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является контент-анализ и интерпретация терминов жизненного пути
личности.
Методы и организация исследования.
В процессе научно-педагогического поиска был использован комплекс взаимосвязанных и
взаимодополняющих методов: анализ литературных
источников, контент-анализ терминов, метод обработки данных.
Контент-анализ используется для количественно – качественной обработки полученных дан-

ных с помощью направленного ассоциативного эксперимента.
Специфика контент-анализа по сравнению с
другими методами исследования содержания документов заключается в том, что его процедура предусматривает подсчет частоты (объема) упоминаний
тех или иных смысловых единиц исследуемого текста. Полученные таким образом количественные
характеристики текста дают возможность сделать
выводы о качественном содержании документа и
количественном содержании смысловых единиц.
Правомерность использования этого метода
в психолого-педагогических исследованиях определяется тем, что текст документа, являющийся для
контент-анализа реальностью первого порядка, есть
всегда продукт человеческой деятельности. Поэтому он несет в себе следы влияния разнообразных
социальных и психологических факторов. Отсюда
проистекает возможность обнаружения, подсчета,
замера и интерпретации этих факторов (единиц текста) путем регистрации в тексте соответствующих
индикаторов или референтов этих факторов. Таким
образом, контент-анализ позволяет на основании
полученных количественных результатов делать
выводы о внетекстовых явлениях.
Получив количественную и качественную
информацию с помощью контент-анализа проводится обработка полученных данных [7].
Результаты исследования
Перечисленные выше термины были расшифрованы с помощью Большого толкового словаря
русского языка. Это самая понятная и элементарная
трактовка данных понятий, однако, она не отражает
в полной мере их содержательного и научного понимания. В психологической литературе существует множество разнообразных трактовок данных терминов. С помощью контент-анализа нам удалось
выявить наиболее часто встречающиеся расшифровки данных понятий.
Так, например термин «жизненный путь»
чаще всего, в психологической литературе трактуется как: «процесс индивидуального развития человека от рождения до смерти». У данного термина
существует много синонимов, например: «время
жизни», или «жизненный цикл», однако их содержание различно. Понятие «время жизни» означает
временной интервал между рождением и смертью
человека, продолжительность жизни безотносительно к ее содержанию. Термин «жизненный цикл»
подразумевает повторяющиеся, более или менее
инвариантные аспекты развития. В отличие от «жизненного цикла» «жизненный путь» характеризуется
многомерностью, предполагает наличие множества
автономных тенденций, линий и возможностей развития, отмечает Адлер [2].
Термин «Жизненная стратегия», К.А. Абульханова – Славская трактует как: «своеобразный способ бытия, система ценностей и целей, реализация
которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать его жизнь наиболее эффектной. Други132

ми словами, это искусство ведения собственной
жизни, главной целью которой является поиск и осуществление своего уникального смысла». [1].
Также широко она определяет и термин «жизненный сценарий». Звучит это следующим образом:
«события в жизни личности, роли, которая она разучивает и исполняет, игры, в которые играет, определяются жизненным сценарием. Психологический
сценарий жизни личности подразумевает не только
совокупность различных сфер жизни, ролевых позиций, но, также включает оптимистическое или пессимистическое восприятие будущего в зависимости
от субъективного осознания собственных социальных
перспектив, мысленную проработку способов решения предстоящих жизненных противоречий, преодоления жизненных кризисов» [1].
Это обширные и углубленные определения
отображают истинный смысл терминов и включают в себя практически все варианты их кратких трактовок.
Что касается «смысла жизни», то в психологической литературе данный термин трактуется
чаще всего как «идея содержащая в себе цель жизни человека, которая стала для него ценностью чрезвычайной важности». Данную трактовку предлагает Чудновский В.Э. [13].
«Стиль жизни» – это уникальный, устойчивый
способ действия человека который состоит из множества мотивов, черт, интересов и ценностей человека и проявляется во всем поведении. Данное определение фигурирует практически во всех доступных
источниках литературы, из этого следует вывод, что
данная трактовка является наиболее точной.
Что касается следующего понятия, то в психологической литературе сказано: «что «жизненный
план» возникает в результате обобщения и укрепления целей, которые ставит перед собой личность,
интеграции и соподчинения ее мотивов, становления
устойчивого ядра ценностных ориентаций, которые
подчиняют частные, переходящие стремления. Одновременно идет процесс конкретизации и дифференциации целей и мотивов. Из мечты, в которой все
возможно, и идеала как абстрактного, иногда заведомо недосягаемого образца постепенно вырисовывается более или менее реалистический, ориентированный на действительность план деятельности.
«Жизненный план» – явление одновременно социального и этического порядка», так определяет указанное выше понятие М.Р. Гинзбург [6].
Данная трактовка, также как и другие изложенные выше, включает в себя практически все варианты более краткого и лаконичного пояснения
данного термина.
Термин «жизненная перспектива» в психологической литературе трактуется весьма лаконично,
как «совокупность обстоятельств и условий жизни,
которые создают личность».
Термин «жизненная ситуация» понимается
как «отделенный фрагмент жизни человека, который
определяется вовлеченными в нее людьми, местом

действия, сущностью деятельности и др. При этом
совокупность отдельных жизненный ситуаций называют «жизненный путь личности». Данную трактовку предлагает нам Кузнецов С.А. [9].
«Жизненный опыт» определяется как: Совокупность практически усвоенных знаний, умений,
навыков приобретенных в течение жизни».
Контент-анализ дал возможность определить, что данная интерпретация является наиболее
часто упоминаемой в психологической литературе.
Выводы.
Проведенное исследование дает возможность четко определить, что понимается под многозначительным и риторическим понятием «жизненный путь», а также его составляющими.
Психологический анализ жизненного пути спортсмена, позволяет объяснить существующие проблемы, и определить его скрытый потенциал возможностей. А психологический анализ жизненного пути
тренера дает возможность выявить и интерпретировать кризисные ситуации, которые повлияли на
становление личности.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
интерпретации терминов жизненного пути личности спортсмена.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НАУЧНЫХ
ОСНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Приходько А.И.
Национальная юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого

Результаты исследования.
Физическое воспитание личности – одна из
актуальных проблем в отечественной педагогической науке вт. пол. ХIХ – нач. ХХ в. В эти годы, как
показало исследование, на него было направлено
пристальное внимание педагогов, врачей, общественных деятелей. Многие специалисты из различных областей науки и, наконец, просто прогрессивная интеллигенция проявляли к физическому
воспитанию живой интерес, принимали деятельное
участие в разработке его теоретических основ и реализации перспективных идей на практике.
Следует отметить, что история исследуемого вопроса уходит своими корнями далеко в прошлое. Физическая сила и ловкость издавна почиталась у славянских народов. Поэтому в образе жизни
славян значительное место занимали такие средства
физического развития как: игры и забавы, кулачные
бои, борьба, верховая езда, стрельба и пр. [1,4]. На
различных этапах становления государства под влиянием христианства, социально-экономических,
политических факторов накапливался опыт и менялось отношение общества к физическому воспитанию человека. Однако говорить о физическом воспитании личности как о научно-педагогической
проблеме было еще преждевременно.
Изучение многочисленных публикаций
дореволюционного периода, обобщение результатов
современных исследований показало, что только во
вт. пол. ХIХ в. начали закладываться научные основы отечественной системы физического воспитания.
Исследование показало, что предпосылками, способствовавшими подъему интереса официальных
властей и научной общественности к вопросу физического воспитания личности послужило:
· интенсивное развитие в ХIХ в. психологопедагогической и медицинской науки;
· ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи;
· потребность подготовки хорошо физически
подготовленных резервов для армии и проведения военной реформы;
· распространение в стране зарубежного опыта по физическому воспитанию и спорту.
Как известно, ХIХ в. – «золотой век развития педагогической науки». Идеи воспитания и образования, зарождавшиеся в умах прогрессивных
ученых, просветителей, общественных деятелей
предшествующего периода (Е.Славинецкий,
М.В.Ломоносов, И.И.Бецкой, Н.И.Новиков, Г.С.Сковорода, А.В.Суворов, Т.Н.Грановский, Е.О.Гугель,
П.Г.Редкин и др.) в середине ХIХ в. трансформировались в основы отечественной педагогической теории, у истоков создания которой стояли К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, Л.Н.Толстой и др. Разрабатывая
вопросы обучения, воспитания, образования личности и основываясь при этом на достижения отечественной и зарубежной психологической и медицинской науки, они, их соратники и последователи
обосновали единство духовного и физического в

Аннотация. В статье представлены предпосылки создания научных основ отечественной системы физического воспитания: интенсивное развитие в ХIХ в. психолого-педагогической и медицинской науки; ухудшение
состояния здоровья учащейся молодежи; потребность
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воспитанию и спорту.
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aggravation of studying youth’s state of health; necessity
of training well physical trained reserves for army and
realization of military reform; distribution of foreign
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Введение.
В современных условиях социально-экономического и культурного развития Украины наблюдается повышенный интерес ученых к историкопедагогическим проблемам, среди которых –
история физической культуры. Однако до настоящего времени остается малоисследованной проблема
зарождения научных основ отечественной системы
физического воспитания, нет четких ответов на вопросы: что послужило причиной подъема интереса
научной общественности к разработке данной проблемы, какие объективные и субъективные факторы влияли на процесс становления и развития системы физического воспитания и др.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды.
Формулирование целей работы.
Цель исследования: выявление предпосылок
создания научных основ отечественной системы
физического воспитания.
Методы исследования: анализ и обобщение
литературы, материалов прессы ХIХ – начала ХХ
в., исследований современных ученых.
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процессе формирования гармонично развитой личности. Это положение обусловило переориентацию
педагогики на учет и развитие природных способностей ребенка в процессе обучения и воспитания.
Подъем общественно-педагогического движения в 50-60-е гг. ХIХ в. и последовавшая за этим
образовательная реформа (1864 г.) выдвинули на
первый план необходимость коренного переустройства системы образования, распространение грамотности, подъем общего уровня образования народа,
реформирование содержания образования, учет национальных традиций в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. Благодаря этому прогрессивные начинания в области физического
воспитания стали постепенно внедряться в отдельные светские учебные заведения: в учебных планах
появляется такой учебный предмет, как «гигиена»,
в процессе преподавания которого отдельные учителя-наваторы используют физические упражнения,
в школьный режим постепенно вводятся прогулки
и экскурсии учащихся.
Однако не только развитие психолого-педагогической науки в ХIХ в. вызвало такое пристальное внимание прогрессивной общественности к
проблеме физического воспитания молодежи. Следует отметить, что состояние здоровья подрастающего поколения было одной из наиболее острых
социальных проблем ХIХ – нач. ХХ в. как в России
(большая часть современной Украины в те годы входила в состав Российской Империи), так и в Западной Европе. Статистические данные исследуемого
периода свидетельствовали о высокой детской смертности, низкой средней продолжительности жизни
населения, росте заболеваемости. Сравнительный
анализ показывает, что из 100 детей в России в нач.
ХIХ в. на первом году жизни умирало 30 (в Швеции
и Норвегии – 9). Из 1000 детей в нач. ХIХ в. во Франции не доживало до 5-ти летнего возраста 417, а в
конце века – 247; в России же из 1000 детей, родившихся в конце ХIХ в., умирало, не достигнув 5-ти
летнего возраста, 416, т.е. столько же, сколько во
Франции на сто лет раньше. Средняя продолжительность жизни в России во вт. пол. ХIХ в. составляла
32-34 года [3,9].
Данные медицинской статистики показывали, что первые места среди детских заболеваний
занимали воспаление легких и туберкулез. Большой
процент смертности отмечался за счет нервно-психических расстройств и суицидов среди учащихся,
что было особенно характерно для жителей городов, в частности, для учащихся городских школ.
Выяснением причин сложившегося положения в те годы занимались многочисленные специалисты – педагоги, врачи, государственные учреждения, общественные организации, специально
создаваемые комиссии. Проблема обсуждалась на
съездах и в печати. В результате этого были выявлены следующие причины ухудшения здоровья подрастающего поколения:
·
умственные перегрузки и переутомление уча-

щихся из-за особенностей содержания и нерациональной организации обучения в школах
(перегруженность школьных учебных планов
и программ, преобладание в них учебных предметов с доминированием умственной деятельности на фоне полного отсутствия заботы о
физическом развитии и активном отдыхе учащихся; ежедневные учебные занятия на протяжении 8-12 часов; неблагоприятная санитарногигиеническая обстановка школ, а именно,
повышенное содержание углекислоты в классах и их плохая вентиляция, несоответствие
парт требованиям гигиены, перегруженность
учащимися классных комнат (наполняемость в
классах составляла до 50-60-ти человек));
·
сокращение двигательной активности людей
вследствие интенсивного развития многих отраслей производства, усовершенствования орудий труда, в результате чего началась постепенная замена физического труда, умственным;
·
нервные перегрузки и участившиеся психические расстройства из-за нестабильной социально-политической обстановки, обилия различных «преобразовательных реформаторских
идей»;
·
негативное влияние гигиенических условий
жизни в городах на здоровье населения из-за
употребления недоброкачественных продуктов
питания, загрязнения промышленными отходами и продуктами жизнедеятельности людей
атмосферы, почвы, воды;
·
непонимание в обществе и недооценка значимости двигательной активности для здоровья человека, физического воспитания, личной
и общественной гигиены, гигиены быта в семьях независимо от их социальной принадлежности [8].
Разработке теоретических основ отечественной системы физического воспитания во многом способствовала и назревшая во вт. пол. ХІХ в.
необходимость в реформировании военной сферы.
Необходимо отметить, что взаимосвязь физического воспитания человека и такого государственного
института, как армия, очевидна: с древнейших времен и до настоящего времени одной из социальных
функций физического воспитания является подготовка молодежи к воинской службе. Давая объективную оценку этой взаимосвязи, необходимо отметить,
что она сложилась в процессе исторического развития общества и своими корнями уходит к его истокам. Тем не менее, нельзя не обратить внимание на
значение участия России в наполеоновских войнах
начала ХІХ в. с точки зрения его влияния на зарождения отечественной теории и практики физического воспитания.
Так, военная реформа, проведенная в этот
период во Франции, позволила сократить сроки
воинской службы и создать массовую, непрерывно
пополняющуюся армию. Она превосходила по силам хорошо обученные, но малочисленные войска
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других европейских стран. Это обстоятельство позволило Франции быстро завоевать практически всю
Западную Европу. Однако, неподготовленность
французской армии к проведению длительных военных действий на обширной территории в суровом климате России привело к ее поражению. И тем
не менее, во многих западноевропейских странах
пришли к убеждению, что будущее – за физически
хорошо подготовленными армиями, для которых
необходима тщательная подготовка резервов, дающая возможность развить у будущих солдат определенные двигательные и строевые навыки, умение
стрелять. Все это можно было реализовать с помощью гимнастических упражнений, что и стало стимулом к созданию во многих странах Западной Европы национальных гимнастических систем
государственного масштаба. Первые из них образовались в Германии, Пруссии, Франции, Швеции. В
60-е гг. ХІХ в. борьба за национальную независимость славянских народов, входящих в состав Австро-Венгрии, способствовала созданию в Чехии
сокольской гимнастики [4,5]. Такая закономерность
в полной мере проявилась и в России.
Поражение в Крымской войне (1853-1855
гг.) вызвало необходимость усиления могущества
государства. Упрочить военное положение России
в международном масштабе могла лишь технически перевооруженная и хорошо физически подготовленная армия. Результатом этого стало реформирование армии Александром II (1874 г.), а именно,
введение всеобщей воинской повинности, сокращение сроков воинской службы и увеличение численного состава солдат. Именно это событие, как показало исследование, существенно повлияло на ход и
особенности развития отечественной системы физического воспитания.
Во первых, начиная с этого периода, официальные власти стали рассматривать школу в качестве начального звена подготовки к воинской
службе, вследствие чего «военная гимнастика» стала последовательно вводится в курс обучения мужских учебных заведений. Эту идею поддерживали и
отдельные представители педагогической общественности. Так, С.И.Миропольский на страницах
журнала «Семья и школа» за 1876 г. писал: «Школа
должна помочь народу облегчить труд усвоения военных экзерций и приемов, от изучения которых
никто ныне не освобождается» [2].
Во-вторых, по инициативе официальных
властей, а прежде всего, Военного ведомства и Министерства народного просвещения, стали создаваться различные комиссии по разработке теоретико-практических вопросов и изучению
прогрессивного зарубежного опыта в области физического воспитания. Активное участие в работе
одной из таких комиссий в 70-е гг. ХIХ в. принял
участие П.Ф.Лесгафт. В результате этого он на протяжении двух лет изучал опыт организации физического воспитания в различных странах Западной
Европы.

Следует подчеркнуть, что физическое воспитание в западноевропейских странах значительно
опережало в развитии отечественную теорию и практику, а вследствие этого представляла особый интерес для прогрессивной российской общественности.
Изучение материалов по проблеме исследования показало, что наиболее существенное влияние на формирование научных основ физического
воспитания в Западной Европе оказала теория
Д.Локка, в которой он указал на прямую взаимосвязь
и единство физического и духовного развития человека, показал роль физического развития и воспитания, физического труда на различных этапах жизнедеятельности человека. Продолжателями его идей
в ХVIII в. были французский философ-просветитель Ж.-Ж.Руссо, швейцарский педагог И.Г.Песталоцци. Их педагогические взгляды, подкрепленные
достижениями ученых западноевропейских стран в
области естественных наук, послужили стимулом
для создания теории физического воспитания [3].
Под влиянием этих и многих других новаторских идей во многих странах стали открываться
учебные заведения, общества, в которых уделялось
большое внимание физическому воспитанию, а в
нач. ХІХ в., как уже отмечалось, начали создаваться
национальные гимнастические системы в Германии,
Швеции, Франции и других государствах. В последствии гимнастика, как учебный предмет, стала вводиться в курс обучения школ. В ряде стран была
организована специальная подготовка учителей гимнастики. Во вт. пол. ХІХ в. стало развиваться общественное движение сторонников физического воспитания и создаваться общественные организации
различного типа [1,5].
Необходимо подчеркнуть, что Россия, тесно связанная многими узами с Западной Европой,
не могла стоять в стороне от этого процесса, в результате чего, прогрессивные идеи и начинания стали проникать в страну. Начиная с 30-х гг. ХІХ в.,
благодаря деятельности иностранцев М.Паули, К.Ф. де Рона, Берглинда, шведская гимнастика распространилась в России, а во второй половине века
- немецкая и сокольская. Существенный вклад в этот
процесс внесли отечественные ученые (А.Д.Бутовский, А.С.Верениус, Е.М. Дементьев, Н.Ф.Зак,
П.Ф.Каптерев, П.Ф.Лесгафт, Е.А.Покровский и многие др.), проявлявшие особый интерес к зарубежной педагогике в целом, теории и практике физического воспитания, в частности. Они стремились
изучить, переосмыслить, позитивно оценить передовые идеи зарубежных педагогов А.Моссо, Б.У.Ричардсона, Ж.Гилльома, Ф.Лагранжа, Ж.Демени,
М.Флери, М.Леклера и др., а также познакомиться с
путями их реализации на практике [7].
Исследование показало, что проводником
многих прогрессивных педагогических идей в тот
период стала педагогическая и медицинская журналистика. Она играла значительную роль в распространении и популяризации зарубежного опыта в
области физического воспитания. На ее страницах
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обзорные и проблемные статьи посвященные данному вопросу занимали существенное место.
Выводы.
Таким образом, анализ материалов по проблеме исследования позволяет сделать следующие
выводы:
1.
Ко второй половине ХІХ в. в стране
сложились предпосылки для создания научных основ физического воспитания. К ним следует отнести: развитие отечественной психолого-педагогической науки; ухудшение состояния здоровья учащихся
школ; потребность в реформировании военной сферы и подготовки резервов для армии; достижения
зарубежной теории и практики в области физического воспитания.
2.
Развитие в ХІХ в. педагогики, психологии, медицины дало возможность с научных позиций подойти к рассмотрению вопроса физического воспитания и развить передовые идеи
философов, просветителей и педагогов о взаимосвязи духовного и физического развития в формировании гармонически развитой личности.
3.
Проблема ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи в ХІХ – нач. ХХ вв. возникла вследствие: неблагоприятных социальных и бытовых
условий
жизни
учащихся,
неудовлетворительной санитарно-гигиенической
обстановки школ, чрезмерных умственных перегрузок из-за недостатков существующей системы образования, недооценки обществом и семьей значимости заботы о физическом воспитании детей.
4.
Потребность в реформировании военной сферы и подготовки резервов для армии стала
более ощутимой после поражения России в Крымской войне. В связи с этим, официальные власти стали рассматривать школу как подготовительное звено для последующей воинской службы и ввели
«военную гимнастику» в курс обучения мужских
учебных заведений.
5.
Физическое воспитание в странах Западной Европы было более прогрессивным и опеСТРУКТУРА СТАТТІ.

режало в развитии отечественную теорию и практику, и вследствие этого, представляло особый интерес для изучения отечественной научной общественностью.
6.
Вышеназванные предпосылки на последующих этапах развития системы физического
воспитания выступали в качестве факторов, стимулировавших активность научно-педагогической,
медицинской мысли и определявших официальную
политику в данной области.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем
становления системы физического воспитания учащихся на Украине во второй половине XIX – начале
XX в.в.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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НАЗВА
Прізвище, ініціали автора
Повна назва навчального закладу

Анотації:
Розділ повинен містити на 3-х мовах (укр., рос., англ.):
прізвище та ініціали автора, назва статті (окрім мови статті).
анотації;
ключові слова.
Окрім цього, структура статті повинна відповідати Постанові ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про підвищення вимог до
фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (бюл. ВАК №1, 2003р.) і мати такі розділи:
Вступ.
Розділ повинен містити:
- постановка проблеми у загальному вигляді;
- зв’язок роботи із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Формулювання цілей роботи.
Розділ повинен містити: формулювання цілей статті або постановка завдання. Автор також може включати: матеріал і методи
дослідження, організація дослідження; об’єкт і предмет дослідження.
Результати роботи.
Результати дослідження.
Розділ повинен містити: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки.
Розділ повинен містити висновки з даного дослідження.
Наприкінці зазначити перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Література.
Анотації статей друкуються у Всеукраїнському реферативному журналі «Джерело».
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UDZIAŁ MŁODZIEŻY SZKÓŁ SPECJALNYCH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO W ZAWODACH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA SPOŁECZNO SPORTOWEGO „SPRAWNI - RAZEM”
Tadeusz Jasiński1,2, Jarosław Glamowski2
1
Polish Air Force Institute of Aviation
Medicine in Warsaw
2
Paweł Włodkowicz High School in Płock

Paraolimpiadzie reprezentowali uczniowie szkół
specjalnych z Warszawy i województwa Stołecznego.
Po powrocie z Madrytu, grono działaczy i nauczycieli
zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie, widziało celowość, a
nawet konieczność powołania Stowarzyszenia, które
swoim zasięgiem obejmie cały kraj, to jest wszystkie
szkoły zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.
W dniu 2 grudnia 1992 roku na spotkanie w
Warszawie przybyło 18 osób, członków-założycieli
PTSS „Sprawni-Razem”. W dniu 15 lutego 1993 roku
złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek
o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą: Polskie
Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem”.
W dniu 27 kwietnia 1993 roku sąd podjął decyzję o
wpisaniu do rejestru stowarzyszeń PTSS „SprawniRazem”, określając teren jego działalności na całą
Polskę (Kubicki, 1995). W dniu 28 maja 1993 roku
Walne Zgromadzenie PTSS „Sprawni-Razem” wybrało
Zarząd. Pierwszą siedzibą PTSS „Sprawni-Razem” był
mały pokoik w Spółdzielczym Klubie Sportowym
„Przyszłość”, w Warszawie przy ulicy Rybnickiej 25.
Obecnie siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy
Ciołka 16.
Po bardzo długim oczekiwaniu, w lipcu 1994
roku PTSS „Sprawni-Razem” zostało nieoficjalnie
przyjęte do międzynarodowej organizacji sportowej
INAS-FMH - Międzynarodowa Federacja Sportowa
Osób Upośledzonych Umysłowo (International Sports
Federation for Persons with Mental Handicap).
Pełnoprawnym członkiem Polska stała się 29 kwietnia
1995 roku na Kongresie INAS-FMH w Cape Town w
Republice Południowej Afryki.
PTSS „Sprawni-Razem” jako organizacja
społeczna, w bardzo szybkim czasie zyskała popularność
i uznanie nie tylko w kraju, ale również na arenie
międzynarodowej. Osiągnięcia sportowe i organizacyjne
miały wpływ na zmianę nazwy, która z INAS-FMH
przekształciła się w INAS-FID (Międzynarodowa
Federacja Sportowa Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - International Sports Federation for
Persons with Intellectual Disability). Jest to bardziej
humanitarne podejście do osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Wszystkie dzieci mają tylko im właściwe
potrzeby. Te, które mają potrzeby specjalne, są określane
jako upośledzone. Używanie terminu upośledzony
umysłowo zwłaszcza do młodzieży w stopniu lekkim
lub z pogranicza upośledzenia umysłowego, która
uczęszcza do szkół specjalnych jest nieodpowiednia i
przynosi wiele rozczarowań w życiu dziecka.
Wychodząc naprzeciw temu Stowarzyszenie przyjęło
nazwę „Sprawni-Razem”. Oznacza to, że każdy ma
prawo zaangażowania się w sport w zależności od
poziomu swojej sprawności psychofizycznej,
możliwości oraz zainteresowań. „Logo” Stowarzyszenia
wskazuje, że istnieje możliwość integracji pomiędzy
osobami sprawnymi ruchowo, a tymi, którzy mają
specjalne potrzeby. Słowo sport nie powinno kojarzyć

Adnota cja . Artyk uł w sposób poglądowy prezentu je
działalności Towarzystwa, jego cele, osiągnięcia i problemy.
Inspiracją do podjęcia tego tematu było ogłoszenie roku
2003 jako Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych oraz
doświadczenia z pracy z młodzieżą niepełnosprawną
intelektualnie.
Słowa kluczowe: u pośledzenie intelektu alne, sport
niepełnosprawnych.
Анотація. Тадеуш Ясинські, Ярослав Гламовскі. Участь
молоді спеціальних шкіл Куявсько-Поморського воєводства у змаганнях польського громадського спортивного
об’єднання «Підготовлені - разом». У статті представлена діяльність спортивного об’єднання, його мета, досягнення і проблеми. Причиною розробки даної теми
було те, що 2003 рік було проголошено як Європейський рік інвалідів, а також необхідністю проаналізувати
дос-від праці з розумово неповноцінними дітьми.
Ключеві слова: розумово неповноцінні діти, спорт і неповноцінні діти.
Аннотация. Тадеуш Ясинськи, Ярослав Гламовски.
Участие молодежи специальных школ Куявско-Поморского воеводства в соревнованиях польского общественного спортивного объединения «Подготовленные - вместе». В обзорной статье представлена деятельность
спортивного объединения, его цели, достижения и проблемы. Причиной разработки данной темы было то, что
2003 год был провозглашен как Европейский год инвалидов и необходимостью проанализировать опыт работы с умственно неполноценными детьми.
Ключевые слова: умственно неполноценные дети, спорт
и неполноценные дети.
Annotation: Jasiсski T., Glamowski J. Participation of
special schools students in Kuja wsk o-Pomorsk ie
Voivodeship in the competition of the Polish Social-Sports
Society “Sprawni - Razem”. The authors described the
activity of “Spra wni - Razem” Society, its goals,
achievements a nd problems. This issue has been
precipitated by the announcement of the European Year of
Disabled Persons in 2003 as well as authors’ experience in
the work with intellectually disabled adolescents.
Key words: intellectual disability, sports of disabled.

Wprowadzenie
W Polsce jest ponad milion ludzi
upośledzonych umysłowo w różnym stopniu.
Szacunkowo określa się, że około 3% ogółu populacji
w wieku szkolnym stanowią dzieci i młodzież
upośledzona umysłowo. Przyjmuje się, że około 75% z
tej liczby stanowią uczniowie upośledzeni w stopniu
lekkim, 20% - upośledzenie umiarkowane i znaczne, 5%
to upośledzenie głębokie (Biuletyny PTSS).
Idea założenia Polskiego Towarzystwa
Społeczno-Sportowego (PTSS) „Sprawni-Razem”
zrodziła się podczas I Paraolimpiady zorganizowanej
specjalnie dla osób z upośledzeniem umysłowym, która
odbyła się w Madrycie, wkrótce po Letnich Igrzyskach
Olimpijskich - Barcelona 1992. Polskę w
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się tylko z osiąganiem wyników sportowych, ale
powinno być podporządkowane celom rekreacji,
rewalidacji czy rehabilitacji. To drugie rozumienie
nabiera znaczenia w odniesieniu do osób mających
specjalne potrzeby (Jaszczur, 1996).
PTSS „Sprawni-Razem” jest organizacją
masową o charakterze sportowym i działa na rzecz
ponad 80-ciu tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół
specjalnych podstawowych, gimnazjów i zawodowych,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
absolwentów tych szkół i ich rodzin. Podstawowym
celem jest stworzenie tym osobom jak najlepszych
warunków do ich fizycznego rozwoju, oraz sprawności
fizycznej poprzez systematyczne uprawianie ćwiczeń
ruchowych oraz organizowanie treningów i zawodów
sportowych od szczebla gminy poprzez etap
wojewódzki, makroregionalny i krajowy - kończąc na
mistrzostwach Europy, Świata i Paraolimpiadzie.
Główne kierunki działania PTSS „SprawniRazem” to:
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i
rehabilitacyjnych w szkołach specjalnych,
ośrodkach szkolno-wychowawczych, klubach
sportowych prowadzących działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz spółdzielniach
inwalidów;
- Wydawanie i propagowanie materiałów
dydaktyczno-szkoleniowych;
- Prowadzenie szkoleń kadry instruktorskotrenerskiej;
- Współpraca z instytucjami społecznymi w zakresie
wspólnych przedsięwzięć;
- Organizacja obozów sportowo-rehabilitacyjnych,
- Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim
(PKOL) oraz Międzynarodowym Komitetem
Paraolimpijskim (IPC);
- Organizacja zawodów w systemie krajowym i
międzynarodowym w dyscyplinach sportu objętych
programem INAS-FID (między innymi w pływaniu,
piłce nożnej, la, tenisie stołowym).
W Polsce, podobnie jak i w innych krajach,
sportem osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym zajmują się dwie organizacje. Sportem osób
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym, czyli uczniami tak zwanych „szkół życia”,
zajmuje się Stowarzyszenie sportowe dla Osób
Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne Polska”, natomiast uczniami upośledzonymi w stopniu
lekkim Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe
„Sprawni-Razem”. W lipcu 1993 roku w Waszyngtonie
miało miejsce spotkanie kierownictwa Olimpiad
Specjalnych z władzami INAS-FMH (obecnie INASFID). Na spotkaniu tym podkreślono wielki sukces, jaki
osiągnęły Olimpiady Specjalne oraz wyrażono chęć
współpracy między obiema organizacjami. Władze
INAS-FMH wyraziły nadzieję, że część zawodników
biorących udział w Olimpiadach Specjalnych będzie
również członkami narodowych reprezentacji biorących
udział w mistrzostwach świata i paraolimpiadach
organizowanych
przez
INAS-FMH
lub

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijskim, a po ich
zakończeniu w dalszym ciągu pozostaną członkami
Olimpiad Specjalnych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży PTSS „Sprawni-Razem” określiło warunki,
jakie należy spełnić, aby wystartować w zawodach rangi
krajowej. W zawodach centralnych mogą startować
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
zawodowych specjalnych, jak również absolwenci tych
szkół, którzy startowali wcześniej w imprezach
organizowanych przez PTSS „Sprawni-Razem”.
Warunkiem udziału jest również posiadanie zgody
lekarza oraz rodziców lub prawnych opiekunów na
udział w zawodach.
Zawodnik pragnący brać udział w zawodach
rangi mistrzostw świata, Europy lub Paraolimpiadzie,
musi spełniać określone kryteria kwalifikacji, które
zostały opracowane przez INAS-FID:
- Sportowiec musi mieć ukończony 15 rok życia
(według stanu na dzień 1 stycznia).
- Muszą to być osoby, które są lub były objęte
kształceniem, korzystały lub korzystają ze
świadczeń w ramach pomocy społecznej dla osób
upośledzonych umysłowo, według zasad
określonych przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO).
- Muszą to być osoby, które w związku z
upośledzeniem umysłowym (niewydolnością
intelektualną) mają uprawnienia do korzystania z
możliwości wymienionych w punkcie 2.
- Muszą to być osoby, które uczestniczyły lub
uczestniczą w programach szkolenia zawodowego
przysługującego im z racji upośledzenia
umysłowego (niewydolności intelektualnej).
Powstanie oddziału PTSS „Sprawni - Razem”
województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pierwszy, oficjalnie zarejestrowany Oddział
Wojewódzki Polskiego Towarzystwa SpołecznoSportowego (PTSS) „Sprawni-Razem”, powstał 28 maja
1994 roku w Toruniu z siedzibą w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Grudziądzu z inicjatywy
nauczyciela i wychowawcy tego ośrodka Leszka
Krawieckiego. Po reformie administracyjnej kraju 1
stycznia 1999 roku, z połączenia starych województw:
bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego powstało
nowe województwo Kujawsko-Pomorskie. Podczas
konferencji działaczy i nauczycieli działających w
poprzednich oddziałach wojewódzkich, wybrano nowe
władze.
Od początku istnienia nowego województwa,
Kujawsko-Pomorskie należy do najprężniej
działających oddziałów PTSS „Sprawni-Razem”. W
sekcjach sportowych na terenie całego województwa
Kujawsko-Pomorskiego regularnie ćwiczy ponad 600
dziewcząt i chłopców w kilkunastu sekcjach, a w
związku z wprowadzaniem nowych dyscyplin jak np.
kręglarstwo i warcaby, liczba ta stale rośnie. Nie byłoby
to możliwe bez zaangażowania nauczycieli wychowania
fizycznego, działających w większych i mniejszych
ośrodkach na terenie całego województwa.
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Rosnąca z roku na rok, liczba uczniów
regularnie uprawiających sport i biorących udział w
zawodach oraz cała rzesza nauczycieli i wychowawców
zaangażowanych w działalność na rzecz PTSS
„Sprawni-Razem”, przekłada się również na wynik
sportowy. Od lat województwo Kujawsko-Pomorskie
plasuje się w ścisłej czołówce w klasyfikacji
województw w ramach mistrzostw Polski PTSS
„Sprawni-Razem”. Składają się na to sukcesy przede
wszystkim w piłce nożnej, lekkoatletyce, piłce
koszykowej i w ostatnio wprowadzonej dyscyplinie kręglarstwie.
Każdy oddział wojewódzki zobligowany jest
do koordynowania działań oddziałów regionalnych i do
wystawienia reprezentacji województwa na zawodach
ogólnopolskich. System selekcji rozpoczyna się od
pojedynczej placówki (szkoły lub ośrodka szkolnowychowawczego), która wystawia swoja reprezentację
do zawodów regionalnych. W województwie KujawskoPomorskim są 3 takie regiony: bydgoski, toruński i
włocławski. Najlepsi zawodnicy lub zespoły z tych
zawodów, w zależności od dyscypliny, przechodzą do
następnego etapu, jakim są mistrzostwa województwa.
I dopiero w czasie tych mistrzostw wyłaniana jest
reprezentacja na zawody ogólnopolskie. Prowadzenie
zajęć w sekcjach oraz organizowanie zawodów
szkolnych i międzyszkolnych, należy do głównych zadań
oddziałów wojewódzkich. Kontynuacją jest
reprezentowanie województwa przez najlepszych
zawodników i trenerów na zawodach rangi
ogólnopolskiej. Ten system rozgrywania zawodów
pozwala na udział w zawodach sportowych wielu
uczniom i także absolwentom, którzy bardzo chętnie w
nich uczestniczą. Wielkim problemem z organizacją
takich zawodów są środki finansowe, a w zasadzie ich
brak. Dlatego bardzo dużo zależy od operatywności
nauczycieli i działaczy w poszukiwaniu sponsorów, bez
których niemożliwe byłoby zorganizowanie
jakiejkolwiek imprezy sportowej.
Sportowcy PTSS „Sprawni - Razem”
województwa Kujawsko-Pomorskiego na
sportowych arenach Polski, Europy i świata
Opisując dokonania sportowe młodzieży
województwa Kujawsko-Pomorskiego PTSS, należy
rozpocząć od przedstawienia sylwetek dwóch
lekkoatletek: Małgorzaty Kleemann i Arlety Meloch.
Małgorzata Kleemann urodzona 1 listopada
1981 roku w Nakle, sportową przygodę rozpoczęła w
szkole podstawowej w Karnowie koło Nakła, gdzie jej
talent dostrzegł nauczyciel wychowania fizycznego i
jednocześnie dyrektor szkoły. Na pierwszych
Mistrzostwach Polski w Grudziądzu w 1996 wygrała
biegi na 100 i 200 metrów. Debiut w reprezentacji Polski
nastąpił rok później w międzynarodowych
mistrzostwach Portugalii w Lizbonie, gdzie wygrała bieg
na 100 metrów. Od roku 1998 następuje seria sukcesów:
złote medale na 100 i 200 metrów najpierw podczas
mistrzostw Europy w Lizbonie i później podczas
mistrzostw Świata IPC w Birmingham, zapewniło jej
udział w Paraolimpiadzie w Sydney 2000. Start w

Sydney to złoty medal w biegu na 100 metrów.
Zawodniczka może mówić jednak o wielkim pechu,
ponieważ w biegu półfinałowym na 200 metrów, który
wygrała z najlepszym czasem obu półfinałów, już na
mecie doznała kontuzji - naderwania mięśnia
dwugłowego, która wykluczyła udział w finale. Po
igrzyskach nadal potwierdza swoją wysoką klasę
zdobywając kolejne medale (dwukrotnie złoto w Tunisie
na 100, 200 m oraz w sztafecie 4 x 100 m), a jej wynik
11,90 na 100 metrów uzyskany podczas ostatnich
mistrzostw świata, dałby czołowe miejsce w finale
mistrzostw Polski seniorek.
Arleta Meloch urodzona 17 sierpnia 1979 w
Świeciu na poważnie przygodę ze sportem rozpoczęła
po rozpoczęciu nauki w szkole zawodowej w
Grudziądzu, a jej treningami kierował nauczyciel
wychowania fizycznego. Nauczyciel ten zaprowadził
zdolną uczennicę do miejscowego klubu Olimpii, gdzie
zaczęła współpracę z trenerem lekkoatletyki. Z nim też
odniosła swoje największe sukcesy. Do najważniejszych
należą: zwycięstwa na 800 i 1500 oraz 5000 metrów
oraz złoty medal w sztafecie 4 x 400 m i srebrny w
sztafecie 4 x 100 m podczas mistrzostw Świata INASFID w hiszpańskiej Sewilli, gdzie przyznano jej tytuł
najlepszej zawodniczki mistrzostw. Podczas igrzysk w
Sydney w biegu na 800 metrów zajęła drugie miejsce i
wywalczyła srebrny medal. Później był grad medali w
Tunisie oraz podczas mistrzostw Europy w Budapeszcie.
Zdobywała również medale podczas mistrzostw Świata
w biegach przełajowych - dwukrotnie złoto i dwukrotnie
srebro. Jak mówią o niej trenerzy kadry, Arleta do
występów jest zawsze doskonale przygotowana i jest
dobrym duchem zespołu.
Lekkoatleci województwa KujawskoPomorskiego należą do czołówki krajowej. Podczas
Mistrzostw Polski w Grudziądzu (15-17.06.2001 zajęli
I miejsce w klasyfikacji medalowej, rok później we
Wrocławiu (14-16.06) - II miejsce, a podczas ostatnich
mistrzostw w Sopocie (13-15.06.2003) - również II
miejsce. Podczas tych trzech ostatnich mistrzostw
zdobyli łącznie 53 medale: 24 złote, 13 srebrnych i 16
brązowych.
Poza lekkoatletyką województwo KujawskoPomorskie zaliczane jest do ścisłej czołówki w piłce
nożnej. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie tą
dyscypliną sportu wśród dzieci i młodzieży,
postanowiono, że rozgrywane będą zawody w dwóch
grupach wiekowych: do 16 lat i w formule otwartej (
także absolwenci), a w każdej grupie wiekowej - dwa
razy do roku: w hali i na otwartym boisku (do lat 16 w
zespołach 7-osobowych).
Pasmo sukcesów zaczęło się w 2000 roku,
kiedy to w I Halowych Mistrzostwach Polski do lat 16
w Grodkowie (13-15.01), młodzi piłkarze wywalczyli
trzecie miejsce. Starsi piłkarze na otwartym stadionie
w Strzelcach Krajeńskich (25-28.05), zdobyli piąte
miejsce. Rok 2001 okazał się jeszcze lepszym.
Rozpoczęło się od Grodkowa (12-14.01) gdzie, młodzi
piłkarze zdobyli bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Po
wygraniu grupy eliminacyjnej pokonali kolejno: w
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ćwierćfinale Świętokrzyskie 8:0, półfinale Małopolskie
8:0 i w finale Mazowieckie 6:0. Królem Strzelców został
zawodnik Kujawsko-Pomorskiego Andrzej Cel, który
w nagrodę otrzymał rower górski. Po młodszych, do
walki przystąpili ich starsi koledzy, którzy w
Mistrzostwach Polski w Strzelcach Krajeńskich (2427.05) również zajęli pierwsze miejsce. Po
zwycięstwach nad Lubelskim 7:0, Opolskim 1:0 i
remisie 0:0 z Łódzkim, wygrali grupę eliminacyjną i w
ćwierćfinale spotkali się z reprezentacją województwa
Wielkopolskiego. Po zaciętym meczu zwyciężyło
Kujawsko-Pomorskie 2:0. W półfinale czekała już
drużyna gospodarzy - reprezentacja Lubuskiego,
niezwyciężona od trzech lat. Rozpoczęło się od
prowadzenia gospodarzy, ale później na boisku
dominowała już tylko jedna drużyna: KujawskoPomorskie, która strzeliła rywalom 4 bramki, nie tracąc
żadnej. W finale Kujawsko-Pomorskie wygrało z
Małopolską 3:1 i zostało najlepszą drużyną PTSS
„Sprawni-Razem” w Polsce.
Kolejną imprezą rangi mistrzostw Polski były
zawody w Pyrzycach (20-22.09), gdzie spotkali się
piłkarze do lat 16. W stawce 16-tu drużyn zajęli dobre
czwarte miejsce, przegrywając w walce o brązowy medal
z Podkarpackim 1:2. Piłkarską imprezą kończącą rok
2001 były Halowe Mistrzostwa Polski (powyżej 16 lat)
rozegrane w Kępnie (14-16.12). Kujawsko-Pomorskie
wygrało na tym turnieju wszystkie mecze: w grupie
eliminacyjnej z Zachodnio-Pomorskim 7:2, Pomorskim
9:0 i Śląskim 4:2 oraz w grupie finałowej z Małopolskim
3:1, Podkarpackim 7:3 i Wielkopolskim 5:4, tym samym
udowadniając, że w roku 2001 byli najlepszą drużyną
w kraju.
Rok 2002 to kopia roku poprzedniego w
wykonaniu piłkarzy Kujawsko-Pomorskiego. Piłkarze
do lat 16 wygrali turniej halowy w Radomsku (1-2.03),a
piłce 7-osobowej zajęli w Pyrzycach 21-23.09),
podobnie jak rok wcześniej, czwarte miejsce. Natomiast
ich starsi koledzy najpierw w Strzelcach Krajeńskich
(16-19.05) nie dali szans swoim rywalom ( w finale z
Lubuskim 4:2) a później w turnieju halowym w
Ostrzeszowie także wywalczyli pierwsze miejsce w
finale pokonując Podkarpackie aż 13:2.
Rok 2003 dla piłkarzy był trochę mniej udany,
lecz i tak zajmowali czołowe miejsca: w mistrzostwach
do lat 16 w Radomsku (28.02-2.03) piąte i w
Ciechanowie (26-28.09) trzecie miejsce, natomiast starsi
w Ostrowcu Świętokrzyskim drugie miejsce (mecz
finałowy odbył się na boisku pierwszoligowego KSZO),
a w Ostrzeszowie w turnieju halowym trzecie miejsce.
Niemniej, jak już wspomniano, piłkarska reprezentacja
Polski PTSS „Sprawni - Razem” to czołówka światowa
w tej dyscyplinie sportu. Sukcesy piłkarzy województwa
Kujawsko-Pomorskiego, gdzie niejednokrotnie z
powodzeniem rywalizowali z tymi, którzy wcześniej
zdobywali mistrzostwo Świata i Europy, zaowocowała
licznymi powołaniami do kadry Polski seniorów i
juniorów.
Poza piłka nożną i lekkoatletyką dyscypliną,
w której województwo Kujawsko-Pomorskie może

poszczycić się sporymi osiągnięciami, jest piłka
koszykowa. Podczas Mistrzostw Polski w Stalowej Woli
(26-29.03.2001), nieoczekiwanie dla wszystkich,
Kujawsko-Pomorskie zdobyło złoty medal pokonując
w finale ekipę Wielkopolski 49:38. Rok później w
Stargardzie Szczecińskim (11-14.04) mistrzostwo
ponownie wywalczyli koszykarze województwa
Kujawsko-Pomorskiego, którzy w rundzie finałowej
wygrali wszystkie mecze, kolejno z Pomorskim 70:27,
z Dolnośląskim 53:32 i z Opolskim 54:32. Na kolejnych
mistrzostwach, które ponownie zostały rozegrane w
Stargardzie Szczecińskim (10-13.04), po włączeniu się
w rywalizację ekipy Mazowieckiego, koszykarze
Kujawsko-Pomorskiego zajęli drugie miejsce, za
Mazowieckim. Tutaj kilka słów wyjaśnienia. Otóż w
każdej dyscyplinie, w której są rozgrywane mistrzostwa
ogólnopolskie, obowiązują limity, co do ilości
absolwentów mogących startować w danym zespole
wojewódzkim. Dla piłkarskich reprezentacji
wojewódzkich w 15-osobowej drużynie może
występować, co najwyżej 5-ciu absolwentów, dla piłki
koszykowej w 10-osobowych drużynach - trzech
absolwentów. Limity te mają na celu popularyzację
sportu zwłaszcza wśród młodzieży uczącej się i
możliwość udziału większej liczby uczniów.
Opiekunowie drużyny z województwa Mazowieckiego
zbojkotowali poprzednie mistrzostwa i dopiero w 2003
roku postanowiono zwiększyć limity, co wywołało
oburzenie wszystkich pozostałych województw. Na
szczęście jest to odosobniony przypadek.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie piłką
koszykową także wśród młodszej grupy uczniów oraz
zwiększenie limitów dla absolwentów, zarząd PTSS
„Sprawni-Razem” postanowił, wzorem piłki nożnej,
wprowadzić Mistrzostwa Polski dla chłopców
młodszych. Pierwsze takie mistrzostwa odbyły się w
Oleśnicy (14-16.11.2003). Pierwszym mistrzem Polski
została drużyna województwa Kujawsko-Pomorskiego,
która w finale pokonała ekipę województwa
Podkarpackiego 40:31. Obie reprezentacje to w całości
uczniowie i absolwenci SOSW we Włocławku, gdzie
po sukcesach pierwszoligowego Anwilu, powstał wiele
drużyn młodzieżowych. Umiejętnie potrafili to
wykorzystać nauczyciele wychowania fizycznego,
którzy stworzyli dwie silne drużyny: seniorską i
gimnazjalną. Te trzy dyscypliny są zdecydowanie
najsilniejsze w województwie Kujawsko-Pomorskim,
ale także w innych dyscyplinach sportu zawodnicy
Kujawsko-Pomorskiego biorą udział, odnosząc
niewielkie sukcesy. Są to takie dyscypliny, jak: pływanie
(na ostatnich mistrzostwach w Płocku dwa medale: złoty
i brązowy), tenis stołowy (ostatnio 6-te miejsce w
punktacji drużynowej) czy piłka koszykowa dziewcząt.
Są tez dyscypliny, w których zabrakło województwa
Kujawsko-Pomorskiego: narciarstwo, kolarstwo, piłka
ręczna. Powodem był brak warunków do uprawiania
danej dyscypliny oraz w głównej mierze ograniczone
warunki finansowe.
Od 2003 roku została wprowadzona
klasyfikacja punktowa województw. Komisja powołana
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przez Zarząd Polskiego Towarzystwa SpołecznoSportowego „Sprawni - Razem”. Na podstawie wyników
mistrzostw Polski dokonała ona klasyfikacji
województw rywalizacji sportowej w roku 2003.
Pierwsze miejsce i puchar ufundowany przez prezesa
PTSS „Sprawni-Razem” dra Zenona Jaszczura
otrzymało województwo Kujawsko-Pomorskie, które
zdobyło 160,5 punktów i wyprzedziło ZachodnioPomorskie - 132,5; Pomorskie - 131, Wielkopolskie 130,5; Mazowieckie - 120,5; Lubuskie - 118;
Podkarpackie 106,5 punktów i pozostałe województwa,
które zgromadziły poniżej 100 punktów. Sukces ten jest
sukcesem wszystkich uczniów i ich nauczycieli oraz
osób wspierających (sponsorów, współpracowników),
co może świadczyć o dobrej pracy Oddziału
Wojewódzkiego i jego ośrodków regionalnych.
Podsumowanie
Analizując dokonania Polskiego Towarzystwa
Społeczno-Sportowego
„Sprawni-Razem”
województwa Kujawsko-Pomorskiego trzeba zdawać
sobie sprawę przede wszystkim z tego, jakie dzieci i
jaką młodzież Towarzystwo skupia w swoich szeregach.
Słowo sport kojarzy się przede wszystkim z rekordami
i medalami, dla osób niepełnosprawnych (w tym również
intelektualnie) jest to także podporządkowane takim
celom jak rehabilitacja, rekreacja i rewalidacja. Takie
zadania w Polsce spełnia Polskie Towarzystwo
Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem”, działające na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie. Stowarzyszenie stwarza dzieciom i
młodzieży warunki do rozwoju fizycznego i sprawności
fizycznej przez systematycznie prowadzone, na szeroką
skalę zajęcia sportowe i ćwiczenia ruchowe oraz
organizowanie wielu imprez masowych o charakterze
sportowym. Dzięki zajęciom i rywalizacji sportowej,
którą proponuje PTSS „Sprawni-Razem”, dzieci i
młodzież szkolnictwa specjalnego może poznać kraj,
świat, uczestniczyć w życiu pełnosprawnej społeczności.
Wielu z nich, dzięki udziałowi w mistrzostwach Polski,
po raz pierwszy widziało morze, góry czy Pałac Kultury
w Warszawie. Trzeba, bowiem zdać sobie sprawę z tego,
że w zdecydowanej większości pochodzą oni z biednych,
a nawet bardzo biednych rodzin (często wielodzietnych),
z terenów o największym bezrobociu.
Najważniejszym zadaniem PTSS „SprawniRazem” była i pozostanie szeroko rozumiana
popularyzacja i promocja sportowej rekreacji wśród
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
która tej opieki i wsparcia najbardziej potrzebuje. Jak
obliczył wiceprezes sportowy PTSS „Sprawni-Razem”
Bronisław Kokoszko w dotychczasowych imprezach
organizowanych pod szyldem Stowarzyszenia wzięło
udział około 200 tysięcy dzieci i młodzieży. I choć
medale i rekordy nie są najważniejsze w działalności
Stowarzyszenia, to jednak nie można pozbawić
najlepszych sportowców rywalizacji z rówieśnikami z
INAS-FID (Międzynarodowa Federacja Sportowa Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie). Zaszczytu tego
dostępują nieliczni, ale są dla pozostałych przykładem,
który w środowisku dzieci i młodzieży odbija się

szerokim echem. Dlatego też liczba startujących i
zajmujących się sportem dzieci i młodzieży z roku na
rok wzrasta.
Stosunkowo niewiele jest literatury, która
mówiłaby o Polskim Towarzystwie SpołecznoSportowym „Sprawni-Razem”. W pracy tej wiele
informacji pochodzi z rozmów z działaczami, trenerami
i nauczycielami działającymi w Stowarzyszeniu. Wśród
rozmówców byli między innymi: Zenon Jaszczur prezes PTSS „Sprawni-Razem”, Witold Kubicki sekretarz i redaktor Stowarzyszenia, Wojciech
Grotkowski - prezes Oddziału Wojewódzkiego
Małopolskiego, Leszek Krawiecki - prezes Oddziału
Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego, Ryszard
Peszko - prezes Oddziału Wojewódzkiego
Podkarpackiego, Rafał Kinczewski i Sławomir
Kamiński - trenerzy reprezentacji w piłce nożnej. Oparto
się także na biuletynach informacyjnych PTSS
„Sprawni-Razem”, wydawanych pod redakcją Witolda
Kubickiego (redaktora Stowarzyszenia). W pracy nie
odnotowano wszystkich imprez i dokładnych wyników,
skupiono się tylko na tych, które przyniosły największe
sukcesy sportowcom niepełnosprawnym intelektualnie.
Obecnie najlepsi sportowcy przygotowują się
do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich Ateny 2004.
Jednak wiadomo już, że zabraknie na nich takich
dyscyplin jak piłka nożna, koszykówka kobiet a w
lekkoatletyce rozegrane zostaną tylko po 3 konkurencje.
W związku z tym władze INAS-FID postanowiły, że
dla tych sportowców, dla których zabraknie miejsca w
Atenach, zorganizowane zostaną Światowe Igrzyska
Global Games, które odbędą się w szwedzkim Bollnas
(25.07-3.08) położonym 260 kilometrów na północ od
Sztokholmu. W programie Global Games znajdą się
takie dyscypliny, jak: lekkoatletyka, piłka nożna,
pływanie, tenis stołowy oraz koszykówka kobiet i
mężczyzn.
Nauczyciele i opiekunowie wychowania
fizycznego, którzy na co dzień mają kontakt z uczniami
szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, doskonale
zdają sobie sprawę, że pracują z młodzieżą o
opóźnionym rozwoju intelektualnym, którą przed laty
praktycznie nikt się nie zajmował, jeżeli chodzi o
wychowanie fizyczne. Dopiero powstanie i rozwój
Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego
„Sprawni-Razem” dało tej młodzieży wielką szansę, z
której zdecydowana większość chce i korzysta z niej, a
wielkim zadaniem dla wszystkich działających w PTSS
„Sprawni-Razem” jest to, aby nie zmarnować tego, co
udało się uzyskać.
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физического воспитания.
Ключевые слова: спортивная борьба, искусство борьбы, физическая активность.
Annotation. Artur Kruszewski, Wіadysіaw Jagiello, Marek
Kruszewski. Legitimacy of inclusion of fighting sports and
martial arts to school programmes of physical education
in opinion of polish. The main aim undertaken in these
researches is the recognition of opinion of Polish society
on the theme of legitimacy of inclusion the elements of
fighting sports and martial arts to school - programmes of
physical education. The research became carried out on a
random well-chosen group representing seven disciplines
of fighting sports and martial arts and on people not
practising these sports and representing different social
groups. Together the researches were carried out on 1875
people (638 people practising fighting sports or martial
arts; 1237 people not practising) aged 10 -37. Nearly 90%
responders declared for introduction the elements of
fighting sports or martial arts to school - programmes of
physical education.
Key works: fighting sports, martial arts, phisical activity

ZASADNOŚĆ WŁĄCZENIA SPORTÓW I
SZTUK WALKI DO SZKOLNYCH
PROGRAMÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W OPINII SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
Artur Kruszewski, Władysław Jagiełło,
Marek Kruszewski
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie

Wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej reforma szkolnictwa, w swoich założeniach
miała spowodować odejście od stresujących form
nauczania, kierując się w stronę tzw. „szkoły promującej
zdrowie”. W dokumencie Europejskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie podano, że nadrzędnym celem
szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej
społeczności szkolnej. Już Jan z Czarnolasu powiedział,
„że nic nad zdrowie ani lepszego ani droższego”. W
literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji zdrowia,
lecz jedną z najbardziej znanych jest definicja
Światowej Organizacji Zdrowia, według której „zdrowie
jest pełnią dobrostanu fizycznego, psychicznego i
społecznego, a nie tylko brakiem choroby
i niedomagania”. W przytoczonej definicji, oprócz
elementów biologicznych, dotyczących stanu zdrowia
somatycznego, wyróżniono psychiczny wymiar zdrowia,
w którym można wyróżnić zdrowie umysłowe, związane
z procesami myślenia oraz zdrowie emocjonalne,
wyrażające zdolność do przeżywania uczuć i emocji
(Maszczak, Żukowska 2000). Aby to osiągnąć szkoła
ma tworzyć wspierające, bezpieczne środowisko
fizyczne i społeczne, stwarzać wszystkim osobom, które
w niej żyją, pracują i uczą się możliwość kontrolowania
i poprawiania swego stanu zdrowia fizycznego i
emocjonalnego. Efektem tego było między innymi
zwiększenie obowiązkowej liczby godzin
przeznaczonych na wychowanie fizyczne zarówno
w szkołach podstawowych jak i ponad podstawowych.
Celem prowadzonych badań buło określenie
czy racjonalnie uzasadnionym byłoby wprowadzenie do
programów wychowania fizycznego elementów, szeroko
rozumianych, jako elementy sportów i sztuk walki?

Adnotacja. Celem prowadzonych badań buło określenie czy
ra cjonalnie uzasa dnionym byłoby wprowadzenie do
programów wychowania fizycznego elementów, szeroko
rozumianych, jako elementy sportów i sztu k walki?
Badaniami ankietowymi zostało objętych 638 osób w wieku
10 - 37 lat reprezentujących siedem dyscyplin sportów/sztuk
walki oraz 1237 osób nie trenujących w wieku 11 - 48 lat.
Wprowadzenie elementów sportów/sztuk walki do
szkolnych systemów wychowania fizycznego popiera 80%
młodzieży polskiej. Uczniowie szkół podsta wowych
opowiedzieli się za zdecydowanym wprowadzeniem tych
elementów do szkolnego wychowania fizycznego.
Słowa kluczowe: sporty walki, sztuki walki, aktywność
fizyczna.
Анотація. Артур Крушевскі, Владіслав Ягелло, Марек
Крушевскі. Принципи включення спортивної боротьби і мистецтв боротьби в шкільні програми з фізичного
виховання на думку Польскої спільноти. Метою проведених досліджень було пошук відповіді на питання –
чи раціональним є включення до програми з фізичного
виховання широко розуміємих елементів – спортивної
боротьби і мистецтва боротьби? З використанням методи анкетування були проаналізовані відповіді 638
чоловік у віці 10 – 37 років, які презентують сім видів
спортивної боротьби і 1237 осіб, які не тренуються у
віці 11 – 48років. Включення елементів тих видів боротьби до програм фізичного виховання учнів підтримують 80 % польської молоді. Учні підготовчих шкіл
рішуче вітають таке включення до процесу фізичного
виховання.
Ключеві слова: спортивна боротьба, мистецтво боротьби, фізична активність.
Аннотация. Артур Крушевски, Владислав Ягелло, Марек Крушевски. Принципы включения спортивной
борьбы и искусств борьбы в школьные программы физического воспитания, по мнению Польской общественности. Целью проведенных исследований был поиск
ответа на вопрос – рационально ли включение в программы физического воспитания широко понимаемых
элементов – спортивной борьбы и искусства борьбы?
С использованием метода анкетирования были проанализированы ответы 638 человек в возрасте 10 – 37 лет,
представляющих семь видов спортивной борь-бы и
1237 не тренирующихся особ в возрасте 11 – 48 лет.
Включение элементов этих видов борьбы в программы
физического воспитания школьников поддерживают 80
% польской молодежи. Ученики подготовительных школ
решительно приветствуют такие внедрение в процесс

Materiał badań
Badaniami ankietowymi zostały objęte
następujące liczności losowo dobranych sportowców,
reprezentujących siedem sportów/sztuk walki: 165
karate; 186 zapasy obu stylów; 70 judo; 74 aikido; 32
kick boxingu; 87 teakwondo; 51 jujutsu. Łącznie
badaniami objęto 638 osób w wieku 10 - 37 lat (średnia
wieku 21,02). Badania ankietowe, wśród osób nie
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trenujących, zostały przeprowadzone na losowo
dobranej grupie, reprezentującej różne grupy społeczne.
Łącznie badaniami objęto 1237 osób nie trenujących
w wieku 11 - 48 lat (średnia wieku 21,8).

dostrzegły zarówno osoby trenujące (88,6%) jak i osoby
nie praktykujące ani sportów ani sztuk walki (87%). W
obu grupach tylko po około 12% osób uważało, iż
elementy te nie powinny znaleźć się w programie
szkolnego wychowania fizycznego. W strukturze
odpowiedzi na postawione pytanie: „czy sporty/sztuki
walki powinny znaleźć się w szkolnych programach
wychowania fizycznego” pomiędzy grupą osób nie
trenujących i trenujących nie wystąpiły różnice
statystycznie istotne.
W zależności od poziomu edukacyjnego
ankietowanych (rodzaju szkoły), ich pogląd odnośnie
włączenia elementów sportów/sztuk walki do szkolnego
systemu wychowania fizycznego, jest zróżnicowany
(ryc. 2). Osoby nie trenujące wskazywały na potrzebę
włączenia tych elementów do programów szkolnych,
różniąc się jednak w opinii, czy elementy te powinny
być zdecydowanie wprowadzone czy tez odpowiednio
dobrane. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej
opowiadali się za zdecydowanym wprowadzeniem tych

Metoda badań
Dla realizacji założonych celów badań
wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego
posługując
się
techniką
ankietowania,
kwestionariuszami ankiet, we własnym opracowaniu;
Podstawę opracowania kwestionariuszy ankiety
klasyfikacja czynników mogących inspirować lub
ograniczać praktykę sportów/sztuk walki (Kruszewski
2000).
Wyniki
Zdecydowana większość respondentów uważa
że sporty/sztuki walki powinny znaleźć się w szkolnym
systemie wychowania fizycznego (ryc. 1). Walory tego
rodzaju aktywności fizycznej w równym stopniu
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są niepotrzebne

Ryc. 1.

powinny być ale
odpowiednio dobrane

zdecydowanie
powinny być
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Porównanie poglądów osób nie trenujących (n=1237) i trenujących (n=638) odnośnie włączenia
elementów sportów/sztuk walki do szkolnego systemu wychowania fizycznego
są niepotrzebne
powinny by ć ale ty lko odpowiednio dobrane
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podstawowa (n=497)
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rodzaj szkoły

Ryc. 2. Porównanie poglądów uczniów, różnego szczebla edukacji, nie trenujących (n=694) na temat włączenia
elementów sportów/sztuk walki do szkolnego systemu wychowania fizycznego
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elementów (47% deklaracji). W pozostałych rodzajach
szkół respondenci skłaniali się do opinii, iż te dziedziny
kultury fizycznej powinny znaleźć się w programach
szkolnych, ale powinny one być odpowiednio dobrane.
Można przypuszczać, iż wraz z rozwojem
intelektualnym społeczeństwa następuje wzrost ich
świadomości na temat wpływu na organizm uprawiania
sportów/sztuk walki. Wzrost ten uwidocznił się
zwiększeniem liczby deklaracji ankietowanych,
wskazujących na włączenie elementów sportów/sztuk
walki do programów szkolnych, od około 38% wśród
uczniów szkół podstawowych do 57% w grupie
studentów.
Osoby uprawiające sporty/sztuki walki,
podobnie jak nie trenujący, wskazywali na potrzebę
włączenia tych elementów do programów szkolnych,
różniąc się jednak w opinii, czy elementy te powinny
być zdecydowanie wprowadzone czy też odpowiednio
dobrane (ryc. 3). Uczniowie szkół podstawowych

są niepot rzebne
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Dyskusja
Zebrane dane empiryczne potwierdzają
postawioną hipotezę wskazując, iż młodzież szkolna w
zdecydowanej większości deklaruje potrzebę włączenia
elementów sportów/sztuk walki do programów
szkolnych. Pogląd ten podziela 80% respondentów,
zarówno trenujących jak i nie trenujących. O rosnącej
świadomości społecznej, zarówno korzystnego jak i nie
korzystnego wpływu uprawiania ćwiczeń wzorowanych
na sportach i sztukach walki, świadczy fakt, iż tylko w
grupie uczniów szkół podstawowych ankietowani
opowiedzieli się za zdecydowanym wprowadzeniem
tych elementów do szkolnego wychowania fizycznego.
W pozostałych grupach przeważał pogląd, iż elementy
te powinny być wprowadzone, jednakże pod warunkiem,
że będą odpowiednio dobrane. Wśród uczniów szkół
wyższych taki pogląd deklaruje aż 70% trenujących,
oraz 57% nie trenujących tych dziedzin kultury
fizycznej. Hipotezę o dużym zainteresowaniu sportami
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Ryc. 3.

Porównanie poglądów uczniów, różnego szczebla edukacji, trenujących (n=492) na temat włączenia
elementów sportów/sztuk walki do szkolnego systemu wychowania fizycznego

na jczęści ej opowiadal i się z a z decydowan ym
wprowadzeniem tych elementów (47% deklaracji), a
w pozostałych rodzajach szkół respondenci skłaniali
się do opinii, iż te dziedziny kultury fizycznej
powinny znaleźć się w programach szkolnych ale
powi n n y on e być odpowi edn i o dobr an e.
Zaobserwowane wcześniej zależności wśród osób nie
trenujących, w tej grupie okazały się być jeszcze
wyra ź n i ejsz e. Wz r ost l i cz by dekl a r acji
a n ki et owa n ych, wska z ują cych n a wł ą cz en i e
elementów sportów/sztuk walki do programów
szkolnych ale tylko odpowiednio dobranych, nastąpił
od około 36% wśród uczniów szkół podstawowych
do 70% w grupie studentów. Jednocześnie liczba
deklaracji wskazujących na zdecydowane włączenie
tych elementów malała od 44% wśród uczniów szkół
podstawowych do 19% w grupie studentów.

i sztukami walki wśród młodzieży szkolnej potwierdzają
badania innych autorów. Z. Szpinda (1992) podaje, iż
największym zainteresowaniem w ogniskach TKKF
cieszą się wschodnie style walki. Uprawia je ponad
połowa ćwiczących. H. Piotrowska (1993) wykazała,
iż prowadzone w warszawskich szkołach formy
aktywności ruchowej w dużej mierze nie spełniają
oczekiwań uczniów. Blisko 25% chłopców szkół
podstawowych i 20% chłopców szkół ponad
podstawowych deklarowało, iż chcieliby na lekcji
wychowania fizycznego poznać sporty/sztuki walki. Z
kolei badania J. Maciaszka (1996) dowodzą, że sporty
walki są jedną z najczęściej wybieranych form
aktywności ruchowej w czasie wolnym młodzieży szkół
podstawowych Poznania. Jeżeli fakt zainteresowania
młodzieży sportami/sztukami walki wzmocni się
wynikami badań mówiących o pozytywnym wpływie
tego rodzaju ćwiczeń na osobowość (jesli zajęcia
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SCHOOL AND SUBJECT SYSTEMS OF
ASSESSMENT IN POLAND
Radoslaw Muszkieta * Piotr Olesniewicz **,
* University School of Physical Education,
Poznan, Poland
** University School of Physical Education,
Wroclaw, Poland

realizują kompetentni dydaktycy), to widać, że te
oczekiwania są merytorycznie uzasadnione. Dobrym
przykładem takich badań są wyniki obserwacji nad
socjalizacyjnymi funkcjami i edukacyjnymi wartościami
judo prowadzone przez grupę badaczy: A. Dąbrowski,
A. Dąbrowska, P. Majcher (1996). Na podstawie
uzyskanych wyników stwierdzają między innymi, że
dzięki treningom judo blisko połowa badanych pokonała
swoją nieśmiałość a 36% deklaruje więcej życzliwości
dla innych. Ponadto większość deklaruje, iż trening judo
daje im możliwość wyżycia się ruchowego, co wpływa
na ich nie agresywną postawę poza matą (84%
deklaracji).

Annotation. The reformer of the education system in Poland,
i.e. the Ministry of National Education, has imposed an
obligation on the schools to create numerous innovative
educational documents, obviously besides the program
changes. The aim of the assessment systems is to inform
the students about their level of knowledge and skills
acquisition, introduce them to systematic work on their
school and outside of school career, collect information by
the teachers about the effectiveness and success of the
applied methods and organization of didactic-educational
work. The studied involved subject assessment systems of
physical education developed by the teachers of the primary
and grammar school of Wielkopolska province (Poland).
In many cases, lack of correlation between the subject
assessment systems and the didactic-educational plans of
work of physical education were found, particularly, in case
of the set educational aims and assessment.
Keywords: school system of assessment, subject system of
assessment, physical education.
Анотація. Радослав Мусзкиета, Петро Олеснієвич.
Шкільні й предметні системи оцінок у Польщі. Реформа системи освіти в Польщі, яку проводить Міністерство національної освіти, накладає зобов’язання на
школи, крім змін програми, створювати численні інноваційні освітні документи. Ціль системи оцінок полягає в тому, щоб виявити в студентів рівень їхніх знань,
придбаних навичок, спонукувати їх до систематичної
роботи в школі й поза школою, зібрати інформацію про
ефективність і успіхи викладачів у прикладних методах і організації дидактичної освітньої роботи. Вивчено системи оцінки фізкультури, розробленої викладача ми поч аткової школи й школи г рамати ки
Велкопольской області (Польща). У багатьох випадках,
установлена недостатня кореляція між підлеглими системами оцінок і дидактичних освітніх планів роботи з
фізкультури, особливо, між освітніми цілями й оцінкою.
Ключові слова: шкільна система оцінок, предметна система оцінок, фізичне виховання.
Аннотация. Радослав Мусзкиета, Петр Олесниевич.
Школьные и предметные системы оценок в Польше.
Реформа системы образования в Польше, проводимая
Министерством национального Образования, накладывает обязательство на школы, помимо изменений программы, создавать многочисленные инновационные
образовательные документы. Цель системы оценок состоит в том, чтобы выявить у студентов уровень их знаний, приобретенных навыков, побуждать их к системати ческой ра боте в школе и в не школы, собрать
информацию об эффективности и успехах преподавателей в прикладных методах и организации дидактической образовательной работы. Изучены системы оценки физкультуры, разработанной преп одавателями
начальной школы и школы грамматики Велкопольской
области (Польша). Во многих случаях, установлена недостаточная корреляция между подчиненными системами оценок и дидактическими образовательными плана ми работы по фи зкультуре, о собенн о, между
образовательными целями и оценкой.
Ключевые слова: школьная система оценок, предметная система оценок, физическое воспитание.

Wnioski
Wprowadzenie elementów sportów/sztuk walki
do szkolnych systemów wychowania fizycznego popiera
80% młodzieży polskiej. Uczniowie szkół
podstawowych opowiedzieli się za zdecydowanym
wprowadzeniem tych elementów do szkolnego
wychowania fizycznego. Bardziej wymagająca okazała
się młodzież starsza. Wśród gimnazjalistów, licealistów
i studentów przeważał pogląd, iż elementy sportów i
sztuk walki powinny być kompetentnie wprowadzone.
Wymogiem czasów staje się więc opracowanie
odpowiednich programów kształcenia nauczycieli
wychowania fizycznego.
1.
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3.
4.
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8.
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10.
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12.
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Introduction
The reformer of the education system in Poland,
i.e. the Ministry of National Education, has imposed an
obligation on the schools to create numerous innovative
educational documents, obviously besides the program
changes. School and subject systems of assessment are
supposed to concern the up-to-date assessment of
students’ performance and, most of all, they are to
constitute a vision of a school, particular philosophy of
activity based on sound legal and contents principles.
The aim of the assessment systems is to inform the
students about their level of knowledge and skills
acquisition, introduce them to systematic work on their
school and outside of school career, collect information
by the teachers about the effectiveness and success of
the applied methods and organization of didacticeducational work. The obligations of every teacher
should include identification of precise educational
requirements resulting from the school activity programs
carried out and also identification of the methods of
evaluation and assessment criteria. Since it is to be the
system, it should be developed by a group of teachers
of particular school subject, i.e. physical education. This
monolithic group should have its common course, for
instance, concerning the field of the assessment of
students’ performance. Furthermore, the reformer
assumed that the systems of “subject groups” are to be
based on the school assessment systems. However, the
two systems must be definitely reduced to a common
denominator, they have to be inseparable didacticeducational - organizational elements. There is no other
course of educational activity (Muszkieta 2004, 2005).

The investigation included 162 subject
assessment systems of primary (N=90) and grammar
(N=72) schools of Poznań, Leszno, Konin, Kalisz,
Jarocin, Gostyń, Kościan, Rawicz, Oborniki
Wielkopolskie, Września, Nowy Tomyśl, Ostrów
Wielkopolski, Piła, and Gniezno.
The obtained school and subject assessment
systems were developed in the first year of new
education system in Poland, therefore, they might have
contained mistakes and simplifications of the subject
matter.
Analysis of the results
Basing on the analysis of the subject assessment
systems of physical education, it was found that 34.8%
of the primary school systems and 24% of the grammar
school systems were developed very well, that is they
fulfilled the selected contents criteria. The systems
included clear aims, subjects and criteria of assessment,
self-monitoring and self-assessment of the students,
description of methods and means of assessment, and
also the forms of information transfer and contact with
parents. It was found that fulfillment of the requirements
of 47.8% of the primary school systems and 51% of the
grammar school was good. None of the analyzed systems
received the lowest possible rank, i.e. poor (Table 1).
Table 1.
Assessment of the contents of subject systems of
assessment in physical education [%]
Type of school
Primary
Grammar
Total

Material and methods
The studied involved subject assessment
systems of physical education developed by the teachers
of the primary and grammar school of Wielkopolska
province. The secondary schools were not included in
the investigation due to the fact that the elaboration of
school and subject systems of assessment in the school
year of 1999/2000 did not concern this particular
educational stage. Such obligation was to be introduced
in September 2002.
In 2000, in agreement with Wielkopolska
Superintendence of Schools (Poland), the head masters
of the primary and grammar school of Wielkopolska
were asked to provide the necessary documentation. The
written requests, signed by Wielkopolska School
Superintendent, to present the assessment systems
elaborated and accepted by the Pedagogical Board were
sent to 650 educational units of Wielkopolska. No more
than 25% of the schools replied. It was assumed that the
documentation was sent only by the schools that had
formally introduced school and subject assessment
systems. Perhaps, as it was suggested by the
Wielkopolska Superintendent of Schools, the remaining
schools had not fulfilled their obligation to elaborate
such documentation at that time. Such information
triggered the pedagogical authorities to become involved
in the matter.

N

Gr ade
Very good Good Satisfactory Poor
90
34,8
47,8
17,4
0
72
24,5
51,0
24,5
0
162
29,7
49,4
20,9
0

The basic element of the subject assessment
system was accurate and proper identification of
assessment aims which are to correlate, to a certain
degree, with the educational aims of the long-term
educational programs of physical education and yearly
didactic-educational plans of physical education
teachers. It was found that only 17.4% of the analyzed
assessment systems of primary schools and 33.3% of
grammar schools included the assessment aims
considerably corresponding to the commonly accepted
educational aims of author’s teaching programs of
physical education, approved by the Ministry of National
Education and Sports (Table 2).
Table 2.
Occurrence of the aims of assessment in subject
systems of assessment in physical education [%]
T y p e o f sc h o o l
P rim ar y
G r am m ar
T o ta l

N
90
72
162

O c cu r ren ce o f th e
a im s o f a ssessm e n t
Y ES
NO
1 7 ,4
8 2 ,6
3 3 ,3
6 6 ,7
2 5 ,4
7 4 ,6

Analyzing the subject assessment systems, it was
observed that the teachers of 17.4% of primary schools
and of 16.7% of grammar schools do not consider
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unsatisfactory grade their in assessment criteria of
physical education, and 47.8% of the primary school
teachers and 66.7% of the grammar school teachers
apply the “plus and minus” system, particularly in case
of students’ attitudes and behavior, activity, and
involvement in a lesson. Every third grammar school
and every fifth primary school developed a point system
of students’ assessment. According to the system, the
students obtain points for various tests during a school
year, and at the end of a term, the points are calculated
and presented on a 1-6 scale. More than 50% of the
analyzed assessment systems contained information
about self-assessment and self-monitoring of the
students, particularly, the applied methods and means
of self-assessment (Table 3).
Table 3.
Scale of grades and applied systems of assessment of
students’ performance [%]
Type of school
Primary
Grammar
Total

N

Scale of grades
1-6
2-6
90
82,6
17,4
72
83,3
16,7
162 82,9
17,1

System
+ and 47,8
66,7
57,3

Points
system
21,7
33,3
27,5

Annotation. This article covers assessment of physical
component of health - physical fitness. Physical fitness has
been defined as “the ability to perform physical work
satisfactory”. “Eurofit” test battery is giving us a possibility
to assess physical fitness as a complex component of health.
These tests are sensitive, individual and reliable instruments
for assessing various principal dimensions of the human
body’s function (cardio-respiratory endurance, strength,
muscular endurance and power, flexibility, speed, balance).
The aim of the work was to evaluate physical fitness
dynamics of students of 10 years period. We have assessed
28 77 students of Kaunas University of Medicine in
Lithuania. Testing of physical fitness was made every
academic year from 1994 till 2005 according to the
recommendations for testing procedure. Tests results were
analyzed according to the gender and academic year. We
have noticed that tendencies of physical fitness were similar
for both gender groups in 10 years period of monitoring.
Some physical fitness (strength, agility, speed, cardiorespiratory endurance) of females got worsen in 10 years
period of monitoring. Only cardio-respiratory endurance
and flexibility got worsen in males. Strength, agility, speed
and cardio-respiratory endurance of females and cardiorespiratory endurance and flexibility of males got worsen
in 10 years period of fitness monitoring. Motor fitness
(standing broad jump, hand grip, sit-ups tests), speed (plate
tapping test), and agility (shuttle run: 10x5 m.) results of
males were stable. These changes could be linked to the
low level of habitual physical activity.
Keywords: Eurofit, physical fitness, cardio-respiratory
endurance, strength, flexibility, students.
Аннотация. Лаимонас Сиупсирскас, Алге Витартаите,
Алфонсас Ваинорас, Кристина Берскиене, Оикардас
Лиачоичус, Инкас Биелиунас, Лиутаурас Плиоплис,
Джонас Подерис. Оценка динамики физической подготовленности студентов Каунасского университета медицины. Эта статья охватывает исследование физического
компон ента
здоровья
фи зич еской
подготовленности. Физическая подготовленность определялась как “способность удовлетворительно выполнять физическую работу”. Испытательные тесты “Еврофит” дают возможно сть оцен ить фи зич ескую
подготовленность как сложный компонент здоровья.
Эти тесты - чувствительные, индивидуальные и надежные инструменты для того, чтобы оценить различные
основные изменения функции человеческого организма (кардиореспираторная выносливость, сила, мышечная выносливость и мощность, гибкость, скорость, баланс). Цель работы состояла в том, чтобы оценить
динамику физической подготовленности студентов в
течение 10 лет. Мы оценили 2877 студентов Каунасского Университета Медицины в Литве. Испытание физической подготовленности было проведено в каждом академич еском году с 19 94 до 20 05 согласно
рекомендациям проведения этого тестирования. Результаты испытаний были проанализированы согласно пола
студентов в академическому году. Мы заметили, что тенденции физической подготовленности были сходны в

Applying
self-assessment
52,2
50,0
51,1

Summary
A task of the reformed Polish school is to identify
a certain system of values that would be accepted and
applied by the entire school society. Discussing the
principles of school and subject assessment, a system
of values should be indicated. The “New School”
(“Nowa Szkoła”) program suggests applying the
assumptions of school and subjecting assessment
systems developed by the teachers - methodological
advisors. There were six assumptions of the evaluation
systems distinguished: usefulness, supporting the
learning and teaching process, comprehensiveness,
openness, conclusion soundness, internal cohesion
(Hudańska 1999).
An accurate, competent and appropriately
applied subject system of assessment provides many
possibilities of actual changes in this educational issue,
particularly aiming at contemporary and student-friendly
assessment. Unfortunately, in many cases, lack of
correlation between the subject assessment systems and
the didactic-educational plans of work of physical
education were found, particularly, in case of the set
educational aims and assessment. Owing to this, it seems
that the subject assessment systems were developed by
the physical education teachers with no reference to the
didactic-educational plan of activity. It is a crucial future
task of pedagogical supervision to monitor fundamental
school documents, such as didactic-educational plans
and programs, school and subject assessment systems
and, perhaps primarily, their practical application.
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related fitness profiles and respective test batteries have
been developed and are widely used in connection with
athletic and sports training and as occupational screening
and monitoring tools. Health-related fitness comprises,
by definition, those aspects of fitness that are related to
health. The assessment of fitness must be seen as a
descriptive and diagnostic tool within the broad complex
context of the promotion of behavioral change for better
health. Physical fitness measurement perhaps the most
highly developed measurement area is the assessment
of physical fitness, since it rests on physiologic
measurements that have good to excellent accuracy and
reliability. The major foci of fitness measurements are
endurance (or cardio-respiratory fitness), muscular
fitness, flexibility and body composition. Health
behaviors are difficult to measure, and this is certainly
true for the behavior of physical activity. One of the
principal difficulties in establishing the validity of a
physical activity measure is the lack of a suitable “goldstandard” criterion measure for comparison. In the
absence of a true criterion measure, cardio-respiratory
fitness has often been used as a validation standard for
physical activity surveys [3]. The appearance of Eurofit
test battery is giving us a possibility to assess physical
fitness as a complex component of health. These tests
are sensitive, individual and reliable instruments for
assessing various principal dimensions of the human
body’s function (cardio - respiratory endurance, strength,
muscular endurance and power, flexibility, speed,
balance) [6]. Its general objective is to promote the
health, functional capacity and well-being of individuals
and population by providing a tool for the assessment
and evaluation of those aspects of fitness which are
associated with health. The Eurofit test battery is
designed to assess health-related fitness of individuals,
communities, sub-populations and populations. It is
mainly used for evaluating the morphological
component, the muscular component, the motor
component and the cardio-respiratory component [2, 5].
Number of schools and universities in Lithuania are
using Eurofit tests as a basic tool for assessment of
physical fitness. National reference scales were made
for schoolchildren and students. Kaunas University of
Medicine is providing physical fitness testing since
1994.
The aim of the work was to evaluate 10 years
period dynamics of physical fitness of students.

обеих половых группах в течение 10 лет контроля. У
женщин несколько ухудшаются показатели физической
подготовленности (сила, ловкость, скорость, кардиореспираторная выносливость) в период 10 лет контроля. У
мужчин ухудшаются только кардиореспираторная выносливость и гибкость. Сила, ловкость, скорость и кардиореспираторная выносливость женщин и кардиореспираторн ая выносливость и гибкость у мужчин,
ухудшаются в период 10 лет контроля. Результаты моторной подготовленности (прыжок в длину, сила кисти, приседания), скорость (теппинг тест), и ловкость
(челночный бег: 10x5 м.) у мужчин были устойчивы.
Эти изменения могли быть связаны с низким уровнем
обычной физической активности.
Ключевые слова: Еврофит, физическая подготовленность, кардиореспираторная выносливость, ловкость,
гибкость, студенты.
Анотація. Лаімонас Сіупсірскас, Алге Вітартаіте, Алфонсас Ваінорас, Крістіна Берскиєне, Оікардас Ліачоічус, Інкас Бієліунас, Ліутаурас Пліопліс, Джонас Подеріс. Оцінка динаміки фізичної п ідготовленості
студентів Каунаського університету медицини. Ця стаття
охоплює дослідження фізичного компоненту здоров’я фізичної підготовленості. Фізична підготовленість визначалася як “здатність задовільно виконувати фізичну
роботу”. Іспитові тести “Еврофіт” дають можливість
оцінити фізичну підготовленість як складний компонент
здоров’я. Ці тести - чутливі, індивідуальні й надійні
інструменти для того, щоб оцінити різні основні зміни
функції людського організму (кардіореспіраторну витривалість, силу, м’язову витривалість і потужність,
гнучкість, швидкість, баланс). Ціль роботи полягала в
тому, щоб оцінити динаміку фізичної підготовленості
студентів протягом 10 років. Ми оцінили 2877 студентів
Каунаського Університету Медицини в Литві. Випробування фізичної підготовленості було проведено в кожному академічному році з 1994 до 2005 відповідно до
рекомендацій проведення цього тестування. Результати випробувань були проаналізовані в академічному
році згідно статі студентів. Ми помітили, що тенденції
фізичної підготовленості були подібні в обох статевих
групах протягом 10 років контролю. У жінок трохи погіршуються показники фізичної підготовленості (сила,
спритність, швидкість, кардіореспіраторна витривалість) у період 10 років контролю. У чоловіків погіршуються тільки кардіореспіраторна витривалість і
гнучкість. Сила, спритність, швидкість і кардіореспіраторна витривалість жінок і кардіореспіраторна витривалість і гнучкість у чоловіків погіршуються в період 10 років контролю. Результати моторн ої
підготовленості (стрибок у довжину, сила кисті, присідання), швидкість (теппинг тест), і спритність (човниковий біг: 10x5 м.) у чоловіків були стійкі. Ці зміни
могли бути пов’язані з низьким рівнем звичайної фізичної активності.
Ключові слова: Еврофіт, фізична підготовленість, кардіореспіраторна витривалість, спритність, гнучкість,
студенти.

Methods
We have examined 2877 students of Kaunas
University of Medicine in Lithuania (Table 1). Testing
of physical fitness was made every academic year from
1994 till 2005 according to the recommendations for
testing procedure.
Table 1.
Characteristics of tested students

Introduction
World Health Organization definition of health
states: “health is a state of complete physical, mental
and social well - being and not merely the absence of
disease or infirmity” [1]. This article covers assessment
of physical component of health - physical fitness.
Physical fitness has been defined as “the ability to
perform physical work satisfactory”. It has been
traditionally linked with the performance in athletics and
sports and some specialized occupations (e.g. firefighters and policemen). Highly specific performance-

Number
Body mass index
Age (years) ± SEM
of students
(BMI) (kg/m2) ± SEM
Females
2167
19,23 ± 0,04
20,8 ± 0,07
Males
710
19,07 ± 0,07
22,5 ± 0,15
Gender
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All the students performed Eurofit tests of
physical fitness. Not all the tests from Eurofit test battery
were used; bent arm hang test for evaluation of functional
strength was eliminated. A lot of students couldn’t
perform this test at all, so we have decided to extract
this test from the sequence of testing procedure. In this
research we have used tests of physical fitness:
1. “Flamingo balance” test (number of attempts/
1 min) for the evaluation of the total body
balance;
2. “Plate tapping” test (sec) for the evaluation of
speed of the limb movement;
3. “Hand grip” (kg) for the evaluation of static
strength of the hand;
4. “Standing broad jump” test (cm) for the

evaluation of explosive power of the leg’s
muscles;
5. “Sit and reach” test (cm) for the evaluation of
the flexibility of the trunk;
6. “Sit - ups” test (times/30 sec) for the evaluation
of the trunk strength;
7. “Shuttle run: 10 x 5 meters” test (sec) for the
evaluation of running speed - agility;
8. “Endurance shuttle run” (min) for the
evaluation of cardio-respiratory endurance [4].
Statistical analysis of data was made using
SPSS 13 software.
Results
Tests results were analyzed according to the

Flamingo balance

Number of attempts
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1
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2
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Picture 1 Averages of flamingo balance test for males and females (* - p<0,05)
Plate tapping
12,0
11,5

*

*

*

10,5
10,0

*

Females
Males

*
*

9,5

*

9,0

19
94
/1
99
19
5
95
/1
99
19
6
96
/1
99
19
7
97
/1
99
19
8
98
/1
99
19
9
99
/2
00
20
0
00
/2
00
20
1
01
/2
00
20
2
02
/2
00
20
3
03
/2
00
20
4
04
/2
00
5

sec

11,0

Academic year

Picture 2 Averages of plate tapping test for males and females (* - p<0,05)
150

gender and academic year. Dynamics of flamingo
balance test were similar for both genders and generally
we have noticed that balance was getting better since
1997/1998. In that year the average of flamingo balance
test for females was 11,77 ± 0,53 number of attempts,
for males - 9,63 ± 1,30. In 2004/2005 number of attempts
for females decreased till 8,13 ± 0,23 and for males till 8,21 ± 0,43 (Picture 1). Flamingo balance test results
according academic year showed that were was
statistically significant (p<0,05) increase of results. Plate
tapping test results were stable for both genders from
1994/1995 till 1997/1998. In 2001/2002 there was the
best score (p<0,05) of this test for both genders of 10
years period. Plate tapping average of that year for

females was 10,39 ± 0,12 sec and for males - 9,44 ±
0,15 sec. Since 2001/2002 academic year test results
for both genders got worsen (Picture 2). Comparing hand
grip test results, we can state, that from 1994/1995 till
2000/2001 results of this test were stable for both gender
groups. 2001/2002 was poorest (p<0,05) for both
genders in hand grip test (females - 25,59 ± 0,67 kg,
males - 46,09 ± 1,57 kg). Generally hand grip test results
got worsen comparing 1994/1995 and 2004/2005
academic year (p<0,05) (Picture 3). There were no
statistically significant changes in standing broad jump
test results for both genders, but there were small
different tendencies: test results for females - decreased,
test results for males - increased (Table 2). There were
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Picture 3 Averages of hand grip test for males and females (* - p<0,05)
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Picture 4 Averages of sit and reach test for males and females (* - p<0,05)
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Males

Table 2
Averages (± SEM) of Eurofit tests in 10 years period
Eurofit tests
Academic
year/gender
Females
1994/1995
Males
Females
1995/1996
Males
Females
1996/1997
Males
Females
1997/1998
Males
Females
1998/1999
Males
Females
1999/2000
Males
Females
2000/2001
Males
Females
2001/2002
Males
Females
2002/2003
Males
Females
2003/2004
Males
Females
2004/2005
Males

Flamingo
balance
(number of
attempts/1
min)
10,53
± 0,51
10,2
± 0,55
11,58
± 0,46
8,97
± 0,62
10,93
± 0,48
9,4
± 0,63
11,77
± 0,53
9,63
± 1,3
10,31
± 0,5
8,83
± 0,91
9,62
± 0,33
9,09
± 0,56
9,69
± 0,36
8,04
± 0,68
8,08
± 0,49
7,29
± 0,9
8,91
± 0,75
7,8
± 0,73
8,14
± 0,29
9,08
± 0,73
8,13
± 0,23
8,21
± 0,43

Plate
tapping
(sec)
11,51
± 0,11
10,4
± 0,1
11,58
± 0,11
10,38
± 0,09
11,2
± 0,07
10,41
± 0,13
11,13
± 0,09
10,37
± 0,21
11,2
± 0,08
10,13
± 0,14
11,43
± 0,06
10,67
± 0,14
11,65
± 0,10
10,37
± 0,13
10,39
± 0,12
9,44
± 0,15
11,35
± 0,14
10,09
± 0,21
11,89
± 0,07
10,57
± 0,17
11,78
± 0,05
10,62
± 0,14

Hand
grip
(kg)

Standing
broad
jump
(cm)

Sit
and
reach
(cm)

Sit - ups
(times/30
sec)

Shuttle
run: 10
x5m
(sec)

Endurance
shuttle run
(min)

34,4
± 0,55
53,03
± 0,79
34,38
± 0,43
55,47
± 0,86
34,05
± 0,51
54,21
± 0,91
35,16
± 0,54
54,54
± 1,55
33,58
± 0,5
54,05
± 1,2
31,75
± 0,38
52,43
± 0,73
33,01
± 0,4
53,39
± 0,89
25,59
± 0,67
46,09
± 1,57
30,57
± 0,73
55,14
± 1,74
26,02
± 0,33
49,29
± 1,04
25,82
± 0,27
50,03
± 0,83

176,96
± 1,7
227,43
± 2,55
175,05
± 1,28
233,29
± 2,5
174
± 1,55
231,52
± 2,31
175,74
± 1,77
228,62
± 3,99
173,03
± 1,36
235,12
± 3,03
172,16
± 1,17
227,95
± 2,2
169,82
± 1,37
230,82
± 2,88
167,11
± 2,02
233,79
± 3,83
164,96
± 1,78
229,77
± 5,08
168,98
± 1,12
229,55
± 2,74
169,44
± 0,83
229,97
± 2,34

28,26
± 0,52
28,32
± 0,69
29,02
± 0,43
29,24
± 0,74
27,35
± 0,51
26,49
± 1,02
27,70
± 0,69
26,49
± 1,69
28,68
± 0,52
27,48
± 0,94
28,5
± 0,37
25,1
± 0,76
28,66
± 0,44
28,67
±1
29,04
± 0,55
28,09
± 1,34
28,25
± 0,88
27,5
± 1,44
27,92
± 0,37
24,56
± 0,96
28,27
± 0,27
24,95
± 0,67

25,22
± 0,34
27,03
± 0,42
24,74
± 0,35
27,8
± 0,52
23,42
± 0,38
27,08
± 0,63
23,78
± 0,4
25,76
± 0,88
24,15
± 0,39
28,22
± 0,89
22,16
± 0,35
25,75
± 0,64
23,23
± 0,34
27,55
± 0,6
25,26
± 0,53
28,87
± 0,68
25,15
± 0,48
27,75
± 0,65
23,45
± 0,28
26,95
± 0,64
23,93
± 0,23
27,75
± 0,42

21,05
± 0,15
19,35
± 0,16
20,97
± 0,14
19,33
± 0,22
20,66
± 0,14
19,43
± 0,17
20,71
± 0,19
19,33
± 0,36
20,89
± 0,17
18,41
± 0,25
20,63
± 0,11
18,71
± 0,2
20,22
± 0,11
17,84
± 0,17
21,82
± 0,18
18,84
± 0,45
20,74
± 0,2
18,28
± 0,27
21,51
± 0,13
18,94
± 0,25
21,73
± 0,08
19,27
± 0,16

5,53
± 0,14
8,49
± 0,19
5,25
± 0,1
8,33
± 0,21
5,76
± 0,12
9,15
± 0,23
5,29
± 0,12
8,07
± 0,46
4,92
± 0,12
8,34
± 0,32
5,02
± 0,11
7,93
± 0,26
5,2
± 0,11
8,6
± 0,28
4,25
± 0,14
7,13
± 0,36
4,64
± 0,18
8
± 0,38
4,67
± 0,1
8,2
± 0,33
4,42
± 0,06
7,7
± 0,2

no noticeable changes in the results of sit and reach test
for females during described period. Analyzing results
of sit and reach test for males we have noticed that
statistically significant decrease was observed in 1995/
1996 and 1996/1997 and significant increase of results
was in 1999/2000 and 2000/2001. Since 2000/2001
there was decrease of results of test for males (Picture
4). As we see in Picture 5, dynamics of sit - ups test
results was similar for both gender groups. Statistically
significant changes of test results were noticed in both
gender groups in 1998/1999 and 2000/2001. Comparing

the first testing year (1994/1995) and the last testing
year (2004/2005) test results of males got better and
test results of females got worsen. Shuttle run: 10x5 m.
test results showed that males’ results were stable during
analyzed period and females’ results were lower than
first testing year (Picture 6). In 2001/2002 academic
year there were observed lowest results (21,82 ± 0,18
sec) of females of shuttle run: 10x5 m test. In 1994/
1995 endurance shuttle run test results were: for females
- 5,53 ± 0,14 min. and for males - 8,49 ± 0,19 min. In
2004/2005 results got worsen in both gender groups:
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Picture 5 Averages of sit - ups test for males and females (* - p<0,05)
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Picture 6 Averages of shuttle run: 10x5 m. test for males and females (* - p<0,05)
for females 4,42 ± 0,06 min. and for males 7,70 ± 0,2
min. The lowest endurance shuttle run test results for
both gender groups were observed in 2001/2002, the
highest results for both gender groups were in 1996/
1997 (Picture 7).

risk [7, 8]. Individuality and functional abilities of human
body has an influence on level of physical fitness. Eurofit
tests describe complexity of physical health. It’s
important to assess health-related physical fitness:
cardio-respiratory endurance, strength and flexibility.
Harmonious development of health-related physical
fitness is one of the key components of physical health.
We have noticed that tendencies of physical fitness were
similar for both gender groups in 10 years period of
monitoring. Sit and reach test results which reflects
flexibility was better in females, other tests results were
better in males group. Some physical fitness (strength,
agility, speed, cardio-respiratory endurance) of females

Discussion and Conclusions
Physical fitness is an important part of physical
health. Low physical fitness is one of the major factors
contributing to an increased incidence of cardiovascular
disease, diabetes mellitus, and musculoskeletal
problems. There is evidence that changes in physical
activity that increase physical fitness can decrease that
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Picture 7 Averages of endurance shuttle run test for males and females (* - p<0,05)
got worsen in 10 years period of fitness monitoring. Only
cardio-respiratory endurance and flexibility got worsen
in males. We have noticed that motor fitness (standing
broad jump, hand grip, sit-ups tests), speed (plate tapping
test), and agility (shuttle run: 10x5 m.) results of males
were stable during 10 years of testing. These tendencies
could be linked to the low level of physical activity.
Number of researches in the field of students’ lifestyle
and quality of life in last decade indicate, that only 65,1
% of males and 40,5 % of females are exercising 2 - 3
times per week. [9]. Other health risk factors are
widespread too. Six years survey of physical activity
and health risk factors of first year students in Kaunas
universities discovered, that 12 % of females and 7 %
were overweight, 50 % of females and 33 % of males
were not enough physically active, 1/3 of students had
poor sight. It was proved, that physical active students
took care of their own health, their have less
psychosomatic disorders. Physical activity of students
during academic year decreases. It’s important to
promote physical activity and healthy lifestyle.
In Conclusion, we must recognize some
negative trends in changes of health related physical
fitness of medical students in Lithuania. Strength, agility,
speed and cardio-respiratory endurance of females and
cardio-respiratory endurance and flexibility of males got
worsen in 10 years period of fitness monitoring. Motor
fitness (standing broad jump, hand grip, sit-ups tests),
speed (plate tapping test), and agility (shuttle run: 10x5
m.) results of males were stable. These changes could
be linked to the low level of habitual physical activity.
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down change) in the relation to chronological age, sex
or susceptibility to polimetabolic syndrome of civilized
diseases. A concept of control and integration of
metabolic processes is reflected in a question of human
physical activity. Changes under the influence of this
activity are, in a physiological meaning, disorders of
this balance process, characterizing resting but always
they are encompassed inside an extent of genetically
determined limits of organism function [Mooradian
1993, Bouchard (red.) 1994].

Annotation. The role of healthfu l training in human
homeostasis. The aim of work is to compare common
features and ways of organism’s response to exercise
performed by obese girls and mid-life women before and
after the six-week of a healthful-rehabilitation training. Both
groups were examined before and after the six-week period
of the healthful-rehabilitation training. During this training
they performed twice a week 30 min. cycling on an
ergometer. Analysis of Variance Components has given very
readable results. In mid-life women there are less noticeable
changes as compare to obese girls. It could get an
assumption that homeostasis in mid-life women is then more
stable and more narrow as compare to obese girls [Spence
1995].
Key words: homeostasis, metabolic processes.
Анотація. Щепановська Єва, Уміястовська Данута,
Станкевич Христина. Роль здорового навчання в гомеостазі людини. Ціль роботи полягає в тому, щоб порівняти загальні особливості й шляхи розвитку організму в
тренуваннях повних дівчинок і жінок середнього віку
до й після шеститижневого навчання. Обидві групи були
досліджені до й після шеститижневого періоду навчання. Протягом цього навчання вони виконували двічі на
тиждень по 30 хв. їзди на велоергометрі. Дисперсійний
аналіз компонент дав дуже зручні результати. У жінок
середнього віку є менш значимі зміни в порівнянні з
повними дівчинками. Це дає можливість припускати,
що гомеостаз у жінок середнього віку є більше стійким
і більше вузьким у порівнянні з повними дівчинками
[Spence, 1995].
Ключові слова: гомеостаз, метаболічні процеси.
Аннотация. Щепановська Ева, Умиястовська Данута,
Станкевич Кристина. Роль здорового обучения в гомеостазе человека. Цель работы состоит в том, чтобы сравнить общие особенности и пути развития организма в
тренировках полных девочек и женщин среднего возраста до и после шестинедельного обучения. Обе группы были исследованы до и после шестинедельного пери ода обучения. В течени е этого обуч ени я они
выполнили два раза в неделю по 30 мин. езды на велоэргометре. Дисперсионный анализ компоненты дал
очень удобочитаемые результаты. У женщин среднего
возраста имеются менее значимые изменения в сравнении с полными девочками. Это дает возможность предполагать, что гомеостаз у женщин среднего возраста
является более устойчивым и более узким в сравнении
с полными девочками [Spence, 1995].
Ключевые слова: гомеостаз, метаболические процессы.

AIM OF WORK
The aim of work is to compare common
features and ways of organism’s response to exercise
performed by obese girls and mid-life women before
and after the six-week of a healthful-rehabilitation
training.
SUBJECTS AND METHODS
Obese girls (N=34) and mid-life women
(N=54) were examined. The individual characteristics
of both groups was introduced in the Tab. 1a and 1b.
Both groups were examined before and after
the six-week period of the healthful-rehabilitation
training. During this training they performed twice a
week 30 min. cycling on an ergometer. The exercise
intensity was programmed in accordance to age in the
range of aerobic processes, it meant with a prevalence
of moderate intensity. Before and after the training
period both examined groups performed an average 15
min. exercise of increasing intensity until the crossing
of anaerobic threshold (AT) [ACSM’s 1995]. The
continuous registration of heart rate (HRAT), and power
achieved at the level of anaerobic threshold (POWERAT)
was done, and a value of maximal oxygen consumption
(VO 2max) by indirect Astrand-Ryhming method
[Astrand, Ryhming 1954] was calculated. Before
exercise body mass components (lean body mass and
percent of fat) were measured by bioimpedance method
using bioanalyzer Spectrum Lightweight R.J.C. System
Inc. Before and 3 min. after the exercise arterialized
blood was drawn out from a fingertip to indicate acidbase balance parameters (pH, basic excess - BE) and a
concentration of lactic acid (LA). Also before and 3 min.
after the exercise venous blond was drawn out from an
elbow hole to indicate by radioimmunoassay three
glucostatic hormones (insulin – I, growth hormone –
hGH and cortisol – C) and four sex hormones (estradiol
– E2, progesterone – Prg, testosterone – T and prolactin
– Prl). In venous blood four carbohydrate-lipid
parameters (glucose – GLU, total cholesterol – CHOL,
cholesterol fraction HDL - HDL and triglycerides – TG)
by enzymatic method was determined. Obtained results
from exercises before and after the training period were
statistically analyzed by method of Analysis of Variance
Components and Polynomial Regression. A set of
dependent and independent variables in three groups of
categorized determinants (in sixteen categories):
individual, carbohydrate-lipid and exercise features was
calculated (Tab. 2). Categories were constructed on the

INTRODUCTION
A concept of health means a proper control
level of metabolic mechanisms, generated on the basis
of genetic potential, in given environmental conditions.
Health is a process proceeding in an extent appointed
by limits of homeostasis, it means dynamic balance of
organism internal environment. The extent of
homeostasis determines adaptation possibilities of
organism to change environmental conditions. It is
subjected to some modifications (displacement, a narrow
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Tab. 1a.
Obese girls N=34
Before
training
period
After
training
period

M ean

Individual characteristics of obese girls
Chronological
Body
Body mass
age
height
[kg]
[years]
[cm]
15.0
83.0
166.1

Lean body
m ass
[kg]
48.9

Percent of
fat
[%]
40.9

SD

0.73

10.55

5.17

4.34

4.22

M ean

51.6

78.0

166.1

48.0

37.9

SD

6.52

9.77

5.17

3.84

5.01
Tab. 1b.

M id-life wom en N =54
B efore
training
period
A fter
training
period

Individual characteristics of mid-life women
Chronolo gical
B ody
Body mass
age
height
[kg]
[years]
[cm ]

Lean body
m ass
[kg]

P ercent of
fat
[% ]

M ean

47.0

71.6

162.3.

48.4

31.5

SD

8.28

21.4

5.88

3.84

4.25

M ean

47.0

70.0

162.3

47.8

31.0

SD

8.28

11.06

5.88

4.59

4.49

base of a standardization procedure. The rule was as
followed: from each value of a determinant mean value
for the whole group was subtracted and this result was
divided by standard deviation [Furdal 1989, Andrzejczak
1997]. Therefore, one could differentiate three categories
of determinants: I.<-1 SD below a norm value; II.>-1
SD, +1 SD> as a norm value; III.>+1 SD above a norm
value.

RESULTS AND DISCUSSION
Analysis of Variance Components has given
very readable results. In mid-life women there are less
noticeable changes as compare to obese girls. It could
get an assumption that homeostasis in mid-life women
is then more stable and more narrow as compare to obese
girls [Spence 1995].
At the Tab. 3 the dependence of studied
hormones on selected categorized determinants common
Tab. 2.

Studied categories of individual, carbohydrate-lipid and exercise features
I n d iv id u a l f e a t u r e s
p h a s e o f m e n s tru a l c y c le
c h ro n o lo g ic a l a g e
m e n a rc h e a l a g e
b o d y h e ig h t
b o d y m a ss
p e rc e n t o f fa t

C a r b o h y d r a t e - lip id
fe a tu r e s
D G L U
D C H O L
D H D L
D T G

E x e r c is e
fe a tu r e s
D p H
D B E
D L A
H R AT
V O 2m a x
P O W E R A

T

Tab. 3.
The dependence of studied hormones on selected categorized determinants common for both examined groups of
females (see Tab.2)
S tu d ie d h o r m o n e
I
hG H
C
E2
P rg
T
P rl

C a te g o r iz e d
d e te r m in a n t
p e rc e n t o f fa t
p h a s e o f m e n s tru a l
b o d y h e ig h t
p h a s e o f m e n s tru a l
p h a s e o f m e n s tru a l
D L A , P O W E R AT
p h a s e o f m e n s tru a l
P O W E R AT
p h a s e o f m e n s tru a l
h e ig h t, b o d y m a s s ,
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c y c le , P O W E R

AT

c y c le , m e n a rc h e a l a g e
c y c le , m e n a rc h e a l a g e ,
c y c le , D p H , D B E , D L A ,
c y c le , m e n a rc h e a l a g e , b o d y
p e rc e n t o f fa t, P O W E R A T
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Fig. 1. The dependence of Prl on selected categorized determinants for obese girls
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Fig. 2. The dependence of Prl on selected categorized determinants for mid-life women
for both examined groups of females is introduced. There
is an illustration to the Tab. 3 in Fig. 1 and Fig. 2 for Prl,
as an example of Variance Components for studied
hormones in three stages: resting, exercise and exercise
increase. One can see common features for both of
examined groups: phase of menstrual cycle, menarcheal
age, body height and percent of fat.

In this report among all studied categories for
females of both groups the most important individual
feature is a phase of menstrual cycle. In almost each
from studied hormones, excluding I and C, it is
emphasized (Tab. 3). I is dependent on percent of fat
what is bound to its role in lipogenesis [Zasadzińska,
Chiżyński 2001]. Body height is a determinant
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Fig. 3. The dependence of a hGH concentration increase [mIU/l] on a value of lean body mass [kg] in obese
girls and mid-life women in a performed exercise

Fig. 4. The dependence of a T concentration increase [nmol/l] on a value of lean body mass [kg] in obese girls
and mid-life women in a performed exercise
influencing C. A key to understand it is an energy
expenditure necessary for maintaining a movement
coordination [Wyżnikiewicz-Kopp 1992, Taylor et al.
2002]. In the dependence of E 2, Prg and Prl on
menarcheal age this determinant appears as a
determinant bound to a menstrual cycle [Skierska 1998].
Whereas, T is associated to acid-base balance parameters
what is proved also in other kind of exercises [Keizer
(red.) 1987, Szczepanowska 2001]. Prl is known as a

stressogenic hormone of a higher order. Its dependence
on until six determinant is quite understandable (Tab.
2) [Struder 1996].
Using Polynomial Regression one can show a
picture imagination of hormone concentration changes
in dependence on representative somatic (lean body
mass as an opposite determinant to a percent of fat) or
exercise determinant (POWERAT). Therefore, it is easy
to know what kind of dependences proceeds between
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Fig. 5. The dependence of a hGH concentration increase [mIU/l] on a value of POWERAT [W] in obese girls
and mid-life women in a performed exercise

Fig. 6. The dependence of a T concentration increase [nmol/l] on a value of POWERAT [W] in obese girls and
mid-life women in a performed exercise
case of the POWERAT determinant its higher values are
noticed for mid-life women. It is related to greater lean
body mass in this group of females.
Despite an chronological age difference there
is a noticeable similarity between obese girls and midlife women in metabolic processes obtained as a result
of the same kind of exercise of an increasing intensity
until the crossing of AT. It is obvious that a range of
homeostasis is a narrowed down with age and this fact
is a reason of a lower number of changes noticed in
mid-life women [Shepard 1997]. It means probably

these two variables. At the Fig. 3 there is a curvilinear
dependence of hGH on lean body mass for both
examined groups. It is visible a difference in values of
lean body mass between obese girls and mid-life women.
For T at the Fig. 4 in both groups one can see linear
dependence of T on lean body mass also with this
difference in values of lean body mass. In the case of
the dependence of hGH and T on POWERAT (Fig. 5 and
6) the mixed a linear and curvilinear proceeding between
studied hormones and determinants is observed. In the
159

homeostasis in mid-life women is more narrow but more
stable in a range given by genetics in this chronological
age [Szczepanowska 2001]. The similarity between
obese girls and mid-life women in the response to a given
exercise is related probably to their relatively high value
of fat (Tab. 1a and 1b). This similarity of metabolic
processes could be a base to consider as a very important
task a need of a similar treatment in a construction of
physical activity programs both for old people and also
suffer with civilised diseases.
The similarity of metabolic processes in the
group of obese girls and mid-life women shows a need
to construct programs of physical activity in the same
way both for old people and also people suffering from
civilised diseases. In the case of females in regard to a
very difficult reduction of body fat in this gender
[Tremblay et al. 1991] these programs of physical
activity should be specially designed enhancing a
regularity of exercises, a moderate intensity, and a
possible change of lifestyle.
1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

CONCLUSIONS
There is a great similarity in metabolic
processes between obese girls and mid-life
women.
Less changes in organism’s response to
exercise appear a more narrow and stable range
of homeostasis in mid-life women.
The similarity of metabolic processes in the
group of obese girls and mid-life women shows
a need to construct programs of physical
activity in the same way both for old people
and also people suffering from civilised
diseases.

tryptopha n to branched-cha in amino a cids a nd plasma
prolactin during endurance exercise. Can. J. Appl. Physiol.,
22(3), 280-291.
Szczepanowska E. (20 01): Odpowiedzi hormonów
glukostatycznych i płciowych na wysiłek fizyczny organizmu
człowieka, Wydawnictwa AWF Poznań, Seria: Monografie nr
345.
Taylor W.C., Sallis J.F., Dowda M., Freedson P.S., Eason K.,
Pate R.R. (2002): Activity Patterns and Correlates Among
Youth: Differences By Weight Status. Pediatric Exercise
Science, 14(4), 418-432.
Tremblay A., Despres J.P., Maheux J., Pouliot M.C., Nadeau
A., Moorjani S., Lupien P.J., Bouchard C. (1 991 ):
Normalization of the metabolic profile in obese women by
exercise and a low fat diet. Med Sci. Sports Exerc. 23(12),
1326-1331.
Wyżnikiewicz-Kopp Z. (1992) Koordynacyjne zdolności
ru chowe dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne i
metodyczne. Rozprawy i Studia (CXCVII) 123. Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin.
Zasadzińska G., Chiżyński K. (2001): Zespół polimetaboliczny.
Część I: Rys historyczny. Etiopatogeneza zespołu
polimeta bolicznego.
Mecha nizmy
powsta wania
insulinooporności, Forum Kardiologów 6(1).
Came to edition 29.07.2005.

AEROBIC, ANAEROBIC CAPACITY AND
EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL
ACTIONS OF BASKETBALL PLAYERS
Tymaсski R., Smulskij W.
Academy of Physical Education and Sport in Gdansk
(Poland)
Annotation. The article deals with the analysis of correlation
between efficiency of technical-tactical actions and aerobic
and anaerobic capacity of basketball players. Average levels
of correlations between points of total technical-tactical
efficiency during matches and means of Wav, Wmax, WmaxЧkg1
, index of work power decrease in anaerobic Wingate test
in basketball players are reveal. Substantial and close
correlation between parameters of technical-tactical actions
and parameters of aerobic capacity has not be found.
Key words: basketball, technical-tactical actions, aerobic
and anaerobic capacities.
Анотація. Тиманьські Р., Смульський В. Аеробні, анаеробні можливості і ефективність техніко-тактичних дій
баскетболістів. В статті наведено результати кореляційного аналізу зв’язку поміж ефективністю техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів з показниками їх аеробних і анаеробних можливостей.
Встановлено середню ступінь взаємозв’язку поміж сумарною кількістю пунктів за загальні і атакуючі техніко-тактичні дії в матчах і такими параметрами їх анаеробних можливостей в тесті Wіngate як W av , W ma x,
WmaxЧkg-1 і W·Чkg-1·s-1. Поміж параметрами техніко-тактичних дій і параметрами аеробних можливостей суттєвого кореляційного зв’язку не визначено.
Ключові слова: баскетбол, техніко-тактичні дії, аеробні
і анаеробні можливості.
Аннотация. Тыманьски Р., Смульский В. Аэробные, анаэробные возможности и эффективность технико-тактических действий баскетболистов. В статье приведены
результаты корреляционного анализа взаимосвязи эффективности технико-тактических действий с показателями аэробных и анаэробных возможностей высококвалифицированных баскетболистов. Установлена
средняя степень корреляционной взаимосвязи между
суммарным количеством пунктов за общие и атакующие технико-тактические действия в матчах и такими
параметрами анаэробных возможностей в тесте Wingate
как Wav, Wmax, WmaxЧkg-1 и W·Чkg-1·s-1. Между парамет-
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Introduction
Basketball match characterize of variable
loading intensity with vary difference phases of work
and rest. Intensification of play actions decreases an
athlete’s ability to respond quickly and adequately to
physical loading in the whole volume [1]. That limits a

рами технико-тактических действий и параметрами
аэробных возможностей существенная и статистически значимая корреляционная взаимосвязь не установлена.
Ключевые слова: баскетбол, технико-тактические действия, аэробные и анаэробные возможности.

Table 1
Parameters of technical-tactical efficiency of the basketball players in the matches.
A th le te s

Ef

S

P a ra m e te r s ( p o in ts )
Ef
Ef

Ef

Ef

Ef

a v /m a tc h

a v / m in

S a tta c k

PG

105

1 5 ,0 0

0 ,5 0

BK

1

0 ,3 3

SK

36

NT

a tta c k / m a tc h

a tta c k /m in

96

1 3 ,7 1

0 ,4 5

0 ,0 7

-3

-1 ,0 0

6 ,0 0

0 ,2 7

41

58

1 1 ,6 0

0 ,5 1

SM

23

4 ,6 0

BD

18

BS

Ef

Ef

Ef

S def

d e fk m a tc h

d e f/m in

9

1 ,2 9

0 ,0 4

-0 ,2 0

4

1 ,3 3

0 ,2 7

6 ,8 3

0 ,3 1

-5

-0 ,8 3

-0 ,0 4

49

8 ,1 7

0 ,4 3

9

1 ,8 0

0 ,0 8

0 ,2 1

24

4 ,8 0

0 ,2 1

-1

-0 ,2 0

-0 ,0 1

4 ,5 0

0 ,1 8

18

4 ,5 0

0 ,1 8

0

0 ,0 0

0 ,0 0

60

1 2 ,0 0

0 ,5 0

58

1 1 ,6 0

0 ,4 8

2

0 ,4 0

0 ,0 2

RM

1

0 ,1 2

0 ,0 1

8

1 ,0 0

0 ,1 1

-7

-0 ,8 7

-0 ,0 9

W M

45

0 ,3 1

0 ,2 1

52

4 ,3 3

0 ,2 4

-7

-0 ,5 8

-0 ,0 3

KG

6

1 ,5 0

0 ,2 4

7

1 ,7 5

0 ,2 8

-1

-0 ,2 5

-0 ,0 4

CM

2

2 ,0 0

0 ,2 0

2

2 ,0 0

0 ,2 0

0

0 ,0 0

0 ,0 0

RM

21

3 ,0 0

0 ,1 0

37

5 ,2 9

0 ,1 8

-1 6

-2 ,2 9

-0 ,0 8

Ef S – total points in matches; Ef av/match – average points in match; Efav/min – average points in a minute of play; Ef S
– total points of attacks in matches; Ef attack/match – average points of attacks in match; Ef attack/min - average points
attack
of attacks in a minute of play; Ef S def -– total points of defenses in matches; Efdefk/match - average points of defenses
in match; Ef def/min - average points of defenses in a minute of play.
Table 2
Parameters of anaerobic capacity of basketball players
P a r a m e te r s
A th le te s

W

av

KJ

J ×k g -1

W

m ax

m ax×k

W

g -1

T

a tW m a x

T hW

m ax

W × k g -1 × s -1

(s)

(s)

(% )

PG

1 2 .2 3

2 2 .9

265

1067

1 2 .2 3

3 .6 1

3 .2 5

33

BK

1 0 .5 2

2 2 .3

257

922

1 0 .5 2

4 .1 1

3 .7 8

22

SK

1 1 .2 7

2 0 .2

280

817

1 1 .2 7

4 .2 8

4 .3 1

21

NT

1 0 .5 7

2 3 .9

266

964

1 0 .5 7

3 .0 4

5 .0 1

20

SM

8 .1 8

2 0 .1

221

748

8 .1 8

5 .4 3

2 .1 6

9

BD

1 0 .3 3

2 3 .8

253

979

1 0 .3 3

3 .6 7

3 .4 2

21

BS

1 1 .5 3

2 3 .2

273

988

1 1 .5 3

3 .7 3

2 .6 8

24

RM

1 0 .7 7

1 9 .6

257

784

1 0 .7 7

4 .1 1

3 .4 7

18

W M

1 1 .4 0

2 6 .9

261

1183

1 1 .4 0

3 .7 5

2 .7 1

27

KG

9 .3 3

1 9 .2

235

773

9 .3 3

3 .9 6

3 .7 9

19

CM

9 .8 5

2 3 .4

257

902

9 .8 5

2 .6 7

5 .8 2

16

RM

1 0 .8 1

2 2 .7

267

925

1 0 .8 1

4 .0 0

4 .0 9

21

M

913

2 2 .3

258

921

1 0 .5

3 .8 6

3 .7 1

2 0 .9

SD

127

2 .2

16

128

1 .1

0 .6 7

1 .0 2

5 .8

S ta tis tic s :
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possibility of effective realization in training and
competitive conditions of a given technical-tactical
potential. Therefore, one of the basic training tasks in
sport games is to develop an athlete’s physical
performance.
A competitive activity of basketball players

takes place in physical conditions which make definite
demands on aerobic and anaerobic capacities of athletes
[2 - 4]. Probably, the level of those capacities may be
significant for the efficiency of technical-tactical actions
of basketball players and so influence the result of match.
In this respect, the aim of the study was formulated: to
Table 3

Parameters of aerobic capacity of the volleyball players.
P a r a m e te r s
A th le te s

W

W ·k g -1

H R
bpm

V E
l · m i n -1

V O2
m l · m i n -1

VO 2
m l · m i n -1 · k g -1

V O 2/H R

PG

173

147

3455

4 0 ,4

2 0 ,2

325

3 ,8

BK

189

163

3517

4 0 ,3

2 1 ,1

325

3 ,3

SK

191

132

3150

4 3 ,3

1 7 ,4

350

4 ,8

NT

191

193

5619

6 2 ,8

3 0 ,4

400

4 ,5

SM

190

195

4097

4 5 ,3

2 2 ,1

350

3 ,9

BD

180

145

4354

4 6 ,1

4 5 ,9

350

3 ,7

BS

191

152

3439

4 0 ,5

1 8 ,1

300

3 ,5

RM

191

137

3443

4 3 ,4

2 2 ,9

325

4 ,1

W M

179

134

3340

3 2 ,1

1 9 ,1

325

3 ,3

KG

182

157

4000

4 8 ,8

2 2 ,0

325

4 ,0

CM

176

157

3693

4 0 ,1

2 1 ,2

300

3 ,3

RM

168

170

3861

4 5 ,4

2 3 ,0

350

4 ,1

S ta tistic s :
M
SD

183
8

157
21

3830
663

4 4 ,0
7 ,3

2 3 ,6
4 ,7

335
27

3 ,8
0 ,5

Table 4
Correlation (r coefficients *) between efficient of technical-tactical actions and parameters of anaerobicaerobic capacity of the basketball players.
Parameters
Parameters of technical-tactical actions (points)
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef
Ef S
of anaerobic capacity
W av
KJ
J×kg-1
W max
W max×kg-1
T atW max (s)
T hW max (s)
W·×kg-1·s -1 (%)
Parameters of aerobic capacity
HRbpm
VE l·min-1
VO 2 ml·min-1
ml·min-1·kg-1
VO 2/HR
W
W·kg-1

av/match

av/min

Sattack

attack/min

S def

defk/match

def/min

0,63
0,37
0,41
0,59
0,63
-0,16
-0,24
0,69

0,44
0,15
0,36
0,30
0,44
-0,21
-0,06
0,44

0,36
0,27
0,30
0,37
0,36
-0,33
-0,01
0,42

0,66
0,38
0,45
0,59
0,66
-0,11
-0,28
0,69

0,55
0,25
0,43
0,42
0,55
-0,13
-0,21
0,53

0,31
0,14
0,27
0,24
0,31
-0,26
-0,05
0,30

0,07
0,11
-0,04
0,17
0,07
-0,30
0,09
0,22

0,11
0,21
0,01
0,26
0,11
-0,32
0,09
0,25

0,05
0,20
0,04
0,20
0,05
-0,11
0,09
0,17

-0,13
-0,03
0,05
0,02
-0,14
0,14
0,13

0,05
0,19
0,26
0,32
0,01
0,22
0,26

0,09
0,18
0,31
0,30
-0,07
0,17
0,16

-0,22
-0,10
-0,04
-0,06
-0,19
0,13
0,17

-0,11
0,01
0,06
0,09
-0,09
0,12
0,22

-0,04
0,01
0,21
0,26
-0,08
0,14
0,34

0,30
0,26
0,37
0,32
0,15
0,10
-0,11

0,34
0,28
0,39
0,29
0,13
0,13
-0,18

0,26
0,28
0,15
0,05
0,02
0,04
-0,35

* Thick type note – r are true for p < 0,05
162

attack/match

analyze the correlation between efficiency of technicaltactical actions and aerobic and aerobic capacity of
basketball players.

between parameters of technical-tactical actions and
parameters of aerobic capacity of the basketball players
have not been revealed.

Material and methods
The study was carried out in the Academy of
Physical Education and Sport in Gdansk. Twelve
Academy Basketball Team athletes, aged 19 – 22, took
part in this study. Technical-tactical efficiency of
basketball players’ actions was estimated both separately
by the points in attacks and in defenses as well as by the
total number of points of attacks and defenses in ten
matches. To determine aerobic capacity (VE, VO2,
VCO2, VO2/HR) a portable gas analyzer COSMED (K
4 B-2) was used. In that case the athletes performed a
cycle ergometer test exercise with gradually raising
power until exhaustion.
To estimate athlete’s anaerobic capacity the 30s Wingate test was used [4]. In that case, the maximal
work power (Wmax , Wmax×kg-1), average work power (Wav,
Wav×kg-1), work realization (KJ, J×kg-1), time of maximal
work power attainment (TatWmax), time of maximal work
power holding (ThWmax) and the index of work power
decrease (W×kg-1×s-1) were registered.
Statistical processing included a correlation
analysis and determination of Means ± SD. All
calculations were made using the standard computer
program “STATISTICA 6”.

Discussion
The results of the study testify that average
parameters of aerobic and anaerobic capacity of
qualified basketball players are in accordance with
results of the studies by numerous other authors [2 - 4].
Thus, in our study the average value of such an important
parameter of aerobic capacity as VO2 ml·min-1·kg-1 was
equal to 44.0 ± 7.3 ml. In connection with this it needs
to be noted that this parameter is not so significant as in
the case of endurance athletes. It may be explained by a
specific nature of basketball, which requires more
manifestation of speed and power than endurance. A lack
of a substantial and close correlation between parameters
of technical-tactical actions and parameters of aerobic
capacity and finding a correlation between parameters
of technical-tactical actions and values of Wav, Wmax,
Wmax×kg-1 and the index of work power decrease in the
Wingate test confirm that fact.
The results of the study may have a practical
meaning for the planning of training programs of
basketball players’ preparation.
Conclusions
Average levels of correlations between points
of total technical-tactical efficiency during
matches and values of Wav, Wmax, Wmax×kg-1 and
the index of work power decrease in the
anaerobic Wingate test in basketball players
have been found.
2. A substantial and close correlation between
parameters of technical-tactical actions and
parameters of aerobic capacity of basketball
players has not been found.
1.

Results
Table 1 presents the results of analysis of
technical-tactical actions of basketball players.
In the tables 2 and 3 are present accordance
the parameters of anaerobic and aerobic capacity of the
volleyball players.
The data presented in Table 4 proves average
levels of correlations between points of total technicaltactical efficiency during matches and such parameters
of the anaerobic capacity of basketball players as the
Wav, Wmax, Wmax×kg-1 and the index of work power
decrease (accordance, r = 0.63; 0.58; 0.63 and 0.69). It
can be seen that these correlations are conditioned by
analogous correlations between the same parameters of
anaerobic capacity and the total points of attack actions
during matches (accordance, r = 0.66; 0.59; 0.66 and
0.69), i.e. the higher the parameters of anaerobic
capacity, the higher the efficiency of attack actions of
the basketball players.
Substantial and close correlation connections

1.

2.
3.
4.
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