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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ

НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ
ШКОЛІ

Ажиппо О.Ю.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У даній статті розглядаються загальні питання
навчальної праці студентів в вищих навчальних закла-
дах, які необхідні майбутньому фахівцю для виконання
його професійних функцій.
Ключові слова: студентська праця, навчальна праця,
студент.
Аннотация. Ажиппо А.Ю. Основные направления со-
вершенствования процесса обучения в высшей педаго-
гической школе. В данной статье рассматриваются об-
щие вопросы учебного труда студентов  в высших
учебных заведениях, которые необходимы будущему
специалисту для выполнения его профессиональных
функций.
Ключевые слова: студенческий труд, учебный труд, сту-
дент.
Annotation. Aghyppo A.U.  The basic directions of
perfection of process of training at the supreme pedagogical
school. In given article the common questions of educational
work of students in higher educational institutions which
are necessary for the future expert for performance of his
professional functions are considered.
Key words: student’s work, educational work, the student.

Вступ.
Перш ніж приступити до розгляду проблеми

удосконалювання процесу навчання необхідно розі-
братися в специфіці студентської навчальної праці.

Що ж являє собою студентська праця? У
чому її специфіка? Що б відповісти на поставлені
питання, зрозуміти особливості і знайти наукові ос-
нови удосконалювання праці студента, треба по-
знайомитися з тим, що таке праця взагалі і студен-
тська зокрема.

Праця була, є і завжди буде першою і най-
важливішою умовою існування людського суспіль-
ства. У широкому соціальному значенні праця - це
доцільна діяльність людини, у процесі якої, вплива-
ючи на природу, він створює все те, що необхідно
для задоволення матеріальних і духовних потреб сус-
пільства. К. Маркс у “Капіталі”, підкреслюючи важ-
ливість праці людини, писав: “Для того чтобы при-
своить вещество природы в форме, пригодной для его
собственной жизни, он приводит в движение принад-
лежащие его телу естественные силы: руки, ноги,
голову и пальцы. Воздействуя посредством этого дви-
жения на природу и изменяя её, он в тоже время из-
меняет свою собственную природу” (3, С.188).

У марксистському розумінні праці, можна
виділити наступні моменти:

1) праця є найпершою природною умовою
людського життя;

2) праця - доцільна діяльність, у процесі якої
людина підкоряє свою волю свідомої мети, що виз-
начає спосіб і характер його праці;

3) праця носить суспільний характер, тому
що людина в процесі праці вступає у визначені зв’яз-

ки з іншими людьми;
4) праця не тільки фізичний, але і біологіч-

ний процес, у якому людина за допомогою витрати
людського мозку, нервів, мускулів, органів почуттів
і т.д., впливає на природу і тим самим добуває не-
обхідні засоби до життя [3, с.81]. І хоча, по суті, пра-
цю як процес, що відбувається між природою і лю-
диною, єдиний і неподільний, у фізіологічному
аспекті його можна підрозділити на фізичний і ро-
зумовий. У першому з них беруть участь головним
чином м’яза тіла, у другому - переважає робота моз-
ку й органів почуттів.

Важливим аспектом праці є і те, що праця -
не тільки “создатель потребительских стоимостей”
(К. Маркс), він у той же час важливий фактор вихо-
вання людини. Це добре показано в роботі Ф. Эн-
гельса “Роль труда в процессе превращения обезья-
ны в человека”. Ему принадлежит мысль о том, что
труд является создателем человека [3, с.486].

Серед різних видів людської праці одним з
основних є навчання. По своїй соціальній функції
це необхідний вид діяльності по оволодінню резуль-
татами суспільно-історичного процесу. Дослідники
проблем вищої школи розглядають навчання у вузі
як специфічний вид трудової діяльності (М.С. Дмит-
риева, М.У. Пискунов, Н.В. Головатий і ін.). Наприк-
лад, В.Ф. Горохов відзначає, що “... главным обра-
зом в учебном процессе, являющемся основной
формой трудовой деятельности студентов, происхо-
дит систематическое и наиболее эффективное вос-
питательное воздействие на личность, формируют-
ся качества, необходимые будущему специалисту.
Все другие виды труда должны лишь дополнять и
усиливать воспитательное воздействие труда учеб-
ного” [1, с.12].

У відмінності від праці взагалі, яка, по виз-
наченню К. Маркса, є доцільна діяльність для ство-
рення споживчих речей, студентська праця в цілому
не відноситься до сфери матеріального виробницт-
ва. Будучи різновидом розумової праці, навчальна
праця носить навчально-виховний характер і
відрізняється від будь-якої іншої діяльності специф-
ічними цілями і завданнями, змістом зовнішніх і
внутрішніх умов, засобами і труднощами, особли-
востями протікання психічних процесів, своєрідні-
стю керівництва і керування.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - проаналізувати та визначити

зміст, головні напрямки та засади організації сту-
дентської навчальної праці у вищому навчальному
закладі.

Результати дослідження.
Займаючись у вузі, студент створює для себе

той багаж супутніх знань, яким він буде користати-
ся при виконанні в майбутньому професійних
функцій і які дозволять йому безпосередньо вклю-
читися в сферу матеріального чи духовного вироб-
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ництва. Іншими словами, “навчальна праця у вузі
сприяє формуванню основного багатства суспіль-
ства - самих громадян”. І від ефективності навчаль-
ної праці залежить прогрес того суспільства, що його
організує. У силу цього можна говорити про опосе-
редкований характер студентської праці [4, с.13].

Навчальна праця у вузі володіє важливою
відмінною рисою: студент тут виступає одночасно
й об’єктом, і суб’єктом цього процесу. Об’єктом -
оскільки він піддається впливу з боку викладачів,
суб’єктом - оскільки без самостійної праці немож-
ливо опанувати знаннями і професійними навичка-
ми. Отже, навчальна праця припускає діяльність, як
викладача, так і самого студента. І якщо діяльність
викладача є професійною працею, те не в меншому
ступені варто вважати працею і власні зусилля сту-
дентів по оволодінню знаннями. Весь процес ово-
лодіння знаннями жадає від студента великої напру-
женої розумової праці. “Умственный труд едва ли
не самый тяжелый труд человека. Мечтать - легко и
приятно, но думать трудно”, - писав великий рос-
ійський педагог К.Д. Ушинський [7, с. 142]. Впро-
вадження в навчальний процес вищої школи актив-
них методів навчання і виховання,  розвиток
дослідницької діяльності студентів, зміцнення
зв’язків з виробництвом і т.д. - усе це як не можна
краще сприяє перетворенню навчання, процесу
пізнання у творчу розумову працю.

Процес пізнання у вищій школі характери-
зується й іншими властивостями праці: він викли-
каний необхідністю практично корисного, утилітар-
ного результату - підготовкою висококваліфіковано-
го фахівця для роботи у визначеній галузі. І в цьому
значенні навчання є, працею по необхідності. Але
навчальна праця носить одночасно і вільний харак-
тер, тому що є результатом вільного вибору особис-
тості. Більш того, його по праву можна віднести до
вільного виду діяльності, оскільки весь процес осв-
іти знаходиться “по той бік” сфери власного матер-
іального виробництва самої людини як соціальної
істоти, у сфері розвитку особистості. Однак освіта
підлегла матеріальному виробництву, з ним зв’яза-
не, його обслуговування, забезпечуючи його інтелек-
туальним потенціалом. Тому навчальна праця вис-
тупає одночасно і працею по необхідності, і вільною
діяльністю, будучи засобом усебічного розвитку і
виробництва майбутнього фахівця. Це знайшло
відображення й у меті навчальної праці, спрямова-
ної не тільки на придбання студентом якостей висо-
кокваліфікованого фахівця, але і на всебічний роз-
виток гармонійної особистості, здатної з’єднувати
науково-технічний і соціальний прогрес [5].

Аналіз специфіки навчальної праці студентів
був би неповним, якби не були вичленовані продукт,
предмет і засоби по досягненню конкретних резуль-
татів праці [6]. Навчальна праця з боку студента при-
пускає засвоєння знань, формування ціннісних оріє-
нтації, розвиток навичок і умінь, необхідних для
виконання в майбутньому професійних функцій [8].
Усе це необхідно розглядати як продукт навчальної

праці, окремі елементи якого контролюються баль-
ними показниками успішності. “Продукт навчальної
діяльності не існує як щось ізольоване від особис-
тості. Цінність його полягає в тому, що він спрямова-
ний, насамперед, на перетворення свідомості індиві-
да, на формування творчих здібностей людини,
розвиток його особистості” [6, с.37].

У процесі навчання виробляються структу-
ри “здібностей і характерних рис, що є разом з усв-
ідомленням вищими регулятивними інстанціями
людини. У навчанні, що розуміється таким чином,
розвивається вся особистість людини” [2, с.21].
Звідси під предметом навчальної праці, необхідно
розуміти свідомість індивіда, що трансформується,
зокрема, системою засобів навчальної праці, що
функціонує у вузі.

Окремі форми і методи передачі і засвоєн-
ня знань - засоби навчальної праці. Крім того, ак-
тивність студента, як суб’єкта навчання виявляєть-
ся в процесі таких форм діяльності, як науково-дос-
лідна й учбово-дослідницька робота, самоосвіта і са-
мовиховання.

Між предметом, продуктом і засобами існує
тісний зв’язок, що випливає з взаємодії і взаємної
обумовленості. Так, наприклад, якість продукту ба-
гато в чому визначається діючими засобами. У свою
чергу предмет формується через безпосередній вплив
на нього продукту і засобів діяльності. На ефек-
тивність навчальної праці студентів, визначений
вплив робить “сукупність об”єктивних і суб’єктив-
них факторів: матеріально-технічна база вузу, квалі-
фікація викладачів, соціально-демографічний склад
студентів, мотиви, дисципліна праці й ін”. [6, с.38].

Висновки.
Розглянуті аспекти навчальної праці сту-

дентів дозволяють зробити висновок про те, що їй
притаманні всі характерні риси трудової діяльності
людини. Дане споріднення забезпечує формування
і розвиток у них таких рис особистості, як: працьо-
витість, почуття власного достоїнства, колективізм,
взаємодопомога, ініціативність, творчість і т.д. Отже,
характеризуючи навчальну працю студента, необхі-
дно відзначити, що це складний розумовий процес,
зв’язаний із усебічним розвитком його особистості,
з озброєнням широкою системою знань, умінь і на-
вичок, суспільних, загальнонаукових і спеціальних
циклів наук, з формуванням діалектико-матеріалі-
стичного світогляду, моральних і естетичних якос-
тей і інших властивостей особистості сучасного
фахівця. Таке основне призначення навчальної праці
в сучасному суспільстві.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем удос-
коналювання процесу навчання у вищій педа-
гогічній школі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВОЛЬОВИХ
ЗУСИЛЬ В УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ
ВИКОНАННІ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
СТАТИЧНОГО Й ДИНАМІЧНОГО

ХАРАКТЕРУ
Артюшенко А.О., Безрукавий Р.В.,

Артюшенко П.О.
Черкаський національний

університет імені Богдана Хмельницького.

Анотація. У роботі розглядаються особливості прояву
вольових зусиль учнями різного віку при виконанні си-
лових вправ статичного й динамічного характеру.
Ключові слова: воля, вольові зусилля, фізичні вправи,
здатність.
Аннотация. Артюшенко А.О., Безрукавый Р.В., Артю-
шенко П.А. Особенности проявления волевых усилий у
учащихся разного возраста при выполнении физичес-
ких упражнений  статического и динамического харак-
тера. В работе рассматриваются особенности проявле-
ния волевых усилий учащимися разного возраста при
выполнении силовых упражнений  статического и ди-
намического характера.
Ключевые слова: воля, волевые усилия, физические
упражнения, способность.
Annotation. Artyushenko A.O., Bezrukaviy R.V.,
Artyushenko P.A. Features of display of strong-willed efforts
at pupils of different age at performance of physical
exercises of static and dynamic character. The work
considers the peculiarities of will efforts display among the
pupils of different age while performing power exercises
of static and dynamic character.
Key words: will, will efforts, physical exercises, ability.

Вступ.
Поводження людини обумовлюється різни-

ми фізіологічними й психологічними механізмами.
Безумовно - рефлекторні й умовно - рефлекторні
механізми визначають мимовільну активність лю-
дини. Довільне керування зв’язується не тільки з
фізіологічними, але й із психологічними механізма-
ми на що вказував ще І. М. Сєченов говорячи про
вольову (довільну) активність людини.

Довільну регуляцію поводження й психіч-
них процесів вважав головним змістом поняття волі
І. С. Виготський [3]. Автор називав волю одним з
механізмів, що дозволяють людині управляти влас-
ним поводженням, психічними процесами, мотива-

цією. Питання волі й вольового поводження люди-
ни розглядалися багатьма авторами А. О. Артюшен-
ко [1], І. Д. Бех [2], В. І. Селиванов [8], Б. Н. Смир-
нов [9], В. А. Иванников [5],Е. П. Ільїн, Г. Н. Гагаева
[4], А. Ц. Пуні [7], Е. П. Щербаков [11] й ін.) Незва-
жаючи на значні успіхи в розробці проблеми волі, у
фахівців немає єдиного погляду на її природу. Різні
питання волі в цілому ряді робіт викладаються по-
різному. У той же час практично всі автори підкрес-
люють свідомий характер вольових дій, указуючи
на те, що воля звичайно проявляється в процесі по-
долання перешкод й, що найбільш характерним мо-
ментом вольової діяльності людини є вольове зусил-
ля. Вольові зусилля характеризуються різними
авторами неоднаково, однак усіма відзначається ак-
тивний, свідомий їхній характер. Саме вольові зу-
силля, на думку Б. М. Смирнова [9], Т. І. Шульги
[10], забезпечують ефективну саморегуляцію й мо-
білізацію можливостей людини.

Вольове зусилля, на думку Е. П. Ільїна [6],
може мати різний ступінь виразності як по інтен-
сивності, так і по тривалості, а також характеризуєть-
ся спрямованістю. Багатьма авторами зізнається
існування різних видів вольових зусиль, до яких
відносяться не тільки фізичні, але й інтелектуальні.
У цілому ж природа вольового зусилля до кінця не
розкрита, залишаються нез’ясованими психологічні
й фізіологічні механізми його виникнення, регуляції,
інтенсивності, спрямованості й т.д.

На думку В. А. Іванникова, Е. В. Ейдмана
[5] сама категорія вольового зусилля має потребу в
спеціальному теоретичному й емпіричному аналізі.
Відсутність такого аналізу автори пов’язують із тим,
що численні методики виміру вольового зусилля
мають низку валідність й найчастіше принципово
не порівнянні.

Цілий ряд проблем, пов’язаних зі створен-
ням методик для об’єктивної й кількісної оцінки
вольового зусилля не знаходить поки задовільного
рішення. Серед них питання про здатності людини
до вольового зусилля: проявляється вона тільки в
окремих діях (тобто в окремих випадках) або це
загальна здатність до вольового зусилля в будь-якій
діяльності? Піддається ця здатність вихованню або
є спадково обумовленою. Чи розвивається здатність
до вольового зусилля з  віком й у якому віці
найбільш успішно? Які фактори впливають на во-
льове становлення особистості. Чи можна по здат-
ності до вольових зусиль судити про ступінь воль-
ового розвитку людини?

Зрозуміло, що без експериментальної діаг-
ностики вольового зусилля точно й повно відпові-
сти на поставлені питання не представляється мож-
ливим. В. А. Іванников й Е. В. Ейдман вважають,
що більш-менш удалий вибір кількісних критеріїв
оцінки вольового зусилля залежить в основному від
здорового глузду й інтуїції експериментатора, у той
час як проблема уніфікованого методу кількісного
опису вольових зусиль залишається відкритої.

Все вищевикладене спонукало нас до вив-
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чення особливостей прояву вольових зусиль в учнів
різного віку. При цьому ми спробували проаналізу-
вати здатність до вольових зусиль у тих самих учнів
при виконанні ними фізичних вправ різного характе-
ру, тобто залежно від специфіки подоланих перешкод.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Переяслав - Хмельницького педагогічного універ-
ситету імені Григорія Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у вивченні особ-

ливостей прояву вольових зусиль в учнів різного віку
при виконанні фізичних вправ різного характеру.

У процесі експериментальної роботи був
використаний комплекс методів дослідження, що
включав: аналіз й узагальнення психолого - педаго-
гічної літератури з проблеми дослідження, педагог-
ічне тестування вольових зусиль учнів, методи ма-
тематичної статистики й порівняльного аналізу.

Експериментальна робота проводилася на
базі загальноосвітньої школи № 6 міста Черкаси. В
експерименті брали участь учні 3-х, 7-х, 11-х класів
(усього 96 хлопчиків).

При розробці програми й методики тесту-
вання ми враховували, що вольові зусилля найбільш
чітко проявляються й відчуваються людиною при
фізичній напрузі. Для кількісної оцінки вольових
зусиль при фізичних навантаженнях багатьма авто-
рами використовуються деякі вегетативні компонен-
ти загальної напруженості (температура шкіри,
пульс) і їхньої зміни в процесі виконання заданої
роботи (В.Н. Мясищева, С. В. Корж, В. А. Іванни-
ков й Е. В. Ейдман). Однак у цьому випадку важко
врахувати індивідуальну величину суб’єктивних
труднощів, оскільки фізіологічний дискомфорт, пе-
режитий людиною при фізичному зусиллі може міня-
тися або навіть стати звичним (при підвищенні рівня
тренованості, наприклад). Найбільш прийнятною
для нас виявилася запропонована М. Н. Ільїною
методична ідея виділення вольового компонента
витривалості на підставі суб’єктивних звітів дослі-
джуваних про настання почуття утоми при виконанні
фізичної роботи.

У якості тестових фізичних вправ нами були
взяті:
1. Утримання гантелі перед собою (на час) на ви-

тягнутій уперед руці (статичний режим сило-
вої роботи).

2. Робота з гантеллю на біцепс найсильнішою ру-
кою на кількість разів (динамічний режим си-
лової роботи).
Результат у першій вправі виражався часом

утримання гантелі. У другій вправі - кількістю по-
вних рухів рукою з гантеллю. Отриманий результат
приймався за 100%. У всіх вправах фіксувався та-
кож момент настання почуття утоми на підставі суб-
’єктивних звітів досліджуваних: «важко» й «дуже
важко». Із цього моменту й до відмови враховував-
ся час утримання гантелі в першій вправі й кількість
рухів у другому. Ці показники переводилися у відсот-
ки й бралися нами в якості кількісної оцінки вольо-

вих зусиль.
Результати дослідження.
Зіставлення показників вольових зусиль в

учнів різних класів, (3-х, 7-х, 11-х) показує наявність
певної закономірності. Зокрема, можна стверджува-
ти, що незалежно від віку здатність учнів до прояву
вольових зусиль при виконанні силових вправ у ста-
тичному режимі вище, ніж у динамічному (табл. 1).
Так при виконанні вправи «А» (утримання гантелі
перед собою) показник вольового зусилля в учнів 3-
го класу склав 26,9%, в учнів 7-го класу - 31,7% й в
одинадцятикласників - 28,5%. При виконанні впра-
ви «Б» (робота з гантеллю на біцепс на кількість
разів) показник вольового зусилля у всіх вікових
групах значно нижче - 15,3% - у третьому класі,
11,8% - у сьомому й 20,5% в учнів 11-го класу.

Не виявлено істотної різниці між показни-
ками вольових зусиль в учнів різного віку. Як при
виконанні силового навантаження в статичному ре-
жимі так й у динамічному учні 3-го, 7-го й 11-го
класу демонструють приблизно однакову здатність
до прояву вольових зусиль. У цьому плані отримані
нами дані збігаються з думкою Е. П. Ільїна [6]. Ав-
тор вказує, що дитина також як і дорослий для по-
долання труднощів може прикласти максимум зу-
силь. Доказів того, що максимум вольового зусилля
дитини менше такого в дорослих немає. Безумовно,
що інші компоненти вольової регуляції - свідомий
характер керування вольовим зусиллям, моральний
компонент волі й т.д. безсумнівно більше розвинені
в дорослих, чим у дітей.

Що стосується індивідуальних показників
вольових зусиль то незалежно від віку учнів і від
характеру фізичного навантаження різниця між мак-
симальним і мінімальним значенням у всіх випад-
ках дуже істотна (табл. 1).

Таблиця 1.
Показники вольових зусиль учнів різного віку при
виконанні силових вправ статичного (А) і динамі-

чного (Б) характеру (%).
Розмах 

 індивідуальних  
показників 

Класи  Вправа  

Макс . Мін . 

X  

А  47,4 11,1 28,5  
11 кл. Б  53,3 8,9 20,5 

А  44,2 9,8 31,7  
7 кл. Б  31,5 3,03 11,8 

А  44 5,0 26,9  
3 кл. Б  30 6,04 15,3 

 
Таким чином, підхід до оцінки ступеня роз-

виненості волі як у віковому так й в індивідуально-
му аспекті повинен бути диференційованим з ура-
хуванням багатокомпонентної структури волі. На
думку Е. П. Ільїна в міру розвитку психіки дитини
вольова регуляція змінюється. Підтвердженням цьо-
му можуть служити отримані нами дані, що свідчать
про неоднакову здатність учнів різного віку до про-
яву вольових зусиль при виконанні силових вправ
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статичного й динамічного характеру. Зіставлення ре-
зультатів прояву вольових зусиль у тих самих учнів
при фізичному навантаженні різного характеру (по
зайнятих місцях у своєму класі) також показало на-
явність певної закономірності (табл. 2).

Таблиця 2.
Результати прояву вольових зусиль учнями при
виконанні силових вправ статичного (А) і динамі-
чного (Б) характеру (по зайнятих місцях у своєму

класі).
3 клас 7 клас 11 клас  

№   А  Б А  Б  А  Б  
1 1 3 18 6 16 6 
2 5 7 5 18 8 5 
3 2 1 1 17 15 9 
4 5 9 17 4 10 11 
5 4 9 9 3 13 7 
6 3 6 16 10 7 10 
7 5 9 8 14 3 8 
8 14 2 13 15 12 5 
9 9 5 12 13 2 5 

10 6 7 15 12 1 3 
11 10 9 14 1 3 2 
12 3 4 6 7 13 4 
13 11 9 3 20 16 9 
14 6 6 4 1 11 8 
15 13 11 7 19 6 3 
16 8 8 15 5 9 9 
17 9 7 9 2 5 4 
18 12 9 19 16 4 6 
19 5 9 9 11 14 11 
20 9 10 2 9 10 9 
 

Так в учнів 3-го класу, що зайняли віднос-
но високе місце за результатами оцінки вольового
зусилля при виконанні вправи «А» такий же висо-
кий або близький до нього результат відзначається
й при виконанні вправи «Б». Тобто можна говорити,
що в учнів 3-го класу в більшості випадків відзна-
чається приблизно однакова індивідуальна здатність
до прояву вольових зусиль при силовій роботі дина-
мічного й статичного характеру. В учнів 7 - го класу
індивідуальні прояви вольових зусиль при виконанні
цих же вправ істотно відрізняються. Маючи висо-
кий результат в одній вправі учні цього віку як пра-
вило не мають такого ж високого результату в іншій
вправі. У зв’язку із цим можна говорити про те, що
прояв вольових зусиль у семикласників у значній
мірі залежить від специфіки подоланих труднощів і
не є якоюсь загальною здатністю, що може прояв-
лятися в будь-якій діяльності.

В учнів 11-го класу відносно високий рівень
індивідуальних здатностей до вольових зусиль про-
являється при виконанні обох вправ (зайняті місця у
двох вправах серед однокласників - перше - третє;
третє - друге; п’яте - четверте; четверте - шосте; дев-
’яте - десяте; десяте - одинадцяте). Навпаки, віднос-
но низькі результати в одній із вправ по зайнятих
місцях у своєму класі не обов’язково супроводжують-
ся такими ж низькими результатами в іншій вправі.

Таким чином, отримані нами дані свідчать
про неоднакову здатність до прояву вольових зусиль
в учнів різного віку при виконанні фізичних вправ
статичного і динамічного характеру й підтверджу-
ють, що підхід до оцінки ступеня розвиненості волі
як у віковому, так й в індивідуальному аспекті пови-
нен бути диференційованим.

Висновки.
1. Результати проведених досліджень дозволяють

стверджувати, що учні 3-х, 7-х, 11-х класів про-
являють більшу здатність до вольових зусиль
при виконанні силової вправи статичного ха-
рактеру. При фізичному навантаженні в динам-
ічному режимі (робота з гантеллю на біцепс до
відмови) у всіх випадках спостерігається мен-
ший рівень вольових зусиль. Істотної різниці в
рівні прояву вольових зусиль в учнів різного
віку не виявлено.

2. Незалежно від віку й від характеру фізичного
навантаження розмах індивідуальних показ-
ників вольових зусиль, тобто різниця між мак-
симальним і мінімальним значенням у всіх ви-
падках дуже істотна.

3. В учнів 3-го й 11-го класів у значної кількості
випадків спостерігається приблизно однакова
індивідуальна здатність до прояву вольових зу-
силь при силовій роботі динамічного й статич-
ного характеру (по зайнятих місцях у своєму
класі). В учнів 7-го класу індивідуальні прояви
вольових зусиль при виконанні цих же вправ
істотно відрізняються. Маючи відносно висо-
кий результат (зайняте місце) в одній вправі учні
цього віку, як правило, не мають такого ж висо-
кого місця серед своїх однокласників в іншій
вправі.
Проведене дослідження не вичерпує всіх

аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є
такі напрямки подальшої роботи: розробка методик
для кількісної оцінки вольових зусиль і вивчення
можливості їхньої зовнішньої стимуляції й форму-
вання в процесі навчання.
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ПСИХОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО

ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Бойко Г.М.

Полтавський інститут економіки і права ВНЗ
ВМУРоЛ „Україна”

Українська спортивна федерація інвалідів з вадами
розумового та фізичного розвитку

Анотація. Організація та проведення змагань серед
спортсменів з вадами розумового та фізичного розвит-
ку потребує обов’язкового проходження процедури кла-
сифікації та розподілу спортсменів на функціональні
класи (класифікаційні групи). Ступінь об’єктивності
психологічної класифікації виступає ключовим кри-
терієм забезпечення справедливого суперництва у зма-
ганнях спортсменів із різним ступенем ураження інте-
лекту та порушень адаптативної  поведінки.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, змагання, психо-
логічна класифікація, класифікаційна група.
Аннотация. Бойко Г.Н. Психологическая классифика-
ция спортсменов с нарушениями умственного и физи-
ческого развития. Организация и проведение спортив-
ных состязаний  среди спортсменов с нарушением
интеллекта требует прохождения процедуры классифи-
кации с дальнейшим распределением  спортсменов по
функциональным классам (классификационным груп-
пам). Степень объективности проведения процедуры
психологической классификации рассматривается как
ключевой критерий, который создает условия для спра-
ведливого соперничества  спортсменов с различной сте-
пенью нарушений интеллектуального развития и соци-
альной дезадаптации.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, соревнования,
психологическая классификация, классификационная
группа.
Annotation. Boyko G. Psychological classification of
sportsmen with viola tions of mental and physical
development. Organization and holding sporting events
among sportsmen with violation of intellect requires passing
of procedure classification with the further distributing of
sportsmen on functional classes (classification groups). The
degree of objectivity of conducting procedure of
psychological classification is considered as a key criterion
which creates terms for the just rivalry of sportsmen with
different degree of violations of intellectual development
and social adaptation.
Keywords: sportsmen-disables, competition, psychological
classification, classification group.

Вступ.
Процес інтеграції України до світового

співтовариства зумовив посилену увагу до проблем
інвалідів, окреслив вимоги щодо забезпечення
рівних умов для розвитку, навчання, виховання, соц-
іальної та професійної адаптації людей з вадами
розумового та фізичного розвитку.

Зумовлені державними законодавчими та
нормативно-правовими актами, що регламентують
розвиток фізичної культури і спорту інвалідів в Ук-

раїні, в життя впроваджуються оздоровчі, реабілі-
таційні, корекційні та навчально-тренувальні про-
грами з різних видів спорту, основна мета яких –
виявити і повною мірою розкрити потенційні мож-
ливості та здібності ментальних інвалідів, підвищи-
ти якість їхнього життя [1, 2, 4].

У зв’язку з цим постає завдання щодо не-
обхідності забезпечення для спортсменів із розумо-
вими та фізичними вадами рівних умов для чесного
суперництва в спортивних змаганнях різних рангів.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку спорту менталь-
них інвалідів показує, що найбільш гострою є про-
блема високого ступеня суб’єктивності процедури
допуску до участі в змаганнях спортсменів із відхи-
леннями психофізичного розвитку. Діючі класифі-
каційні критерії та вимоги до проведення процеду-
ри класифікації, що розроблені та впроваджуються
за рекомендаціями Міжнародної федерації спорт-
сменів з розумовими та фізичними вадами INAS-FID
[6], мають ряд суттєвих недоліків:
· високу ймовірність випадків допуску до участі
в змаганнях спортсменів, які об’єктивно не ма-
ють достатньої глибини ураження інтелекту, що
поєднується із суттєвими порушеннями адапта-
тивної поведінки;

· відсутність умов для рівного суперництва спорт-
сменів із важкими ураженнями інтелекту та по-
рушеннями соціальної адаптації, адже діюча
процедура класифікації не передбачає розподі-
лу спортсменів даної нозології на функціональні
класи (класифікаційні групи) у залежності від
важкості інтелектуального недорозвитку та по-
рушень адаптативної поведінки.
Указане зумовлює необхідність вдосконален-

ня методики і процедури класифікації спортсменів із
вадами розумового та фізичного розвитку, що й
підтверджує актуальність обраної теми дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану
науково-дослідної роботи Відкритого міжнародно-
го університету розвитку людини „Україна” на за-
мовлення Українського центру з фізичної культури і
спорту інвалідів „Інваспорт”, Української спортив-
ної федерації інвалідів з вадами розумового та фізич-
ного розвитку, Міжнародної федерації INAS-FID.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розробити і впровади-

ти методику проведення процедури психологічної
класифікації спортсменів із розумовими та фізич-
ними вадами.

Дослідження передбачало вивчення особли-
востей традиційної процедури проведення психоло-
гічної класифікації, з’ясування можливостей розпо-
ділу спортсменів із вадами розумового та фізичного
розвитку за функціональними класами, встановлен-
ня функціональних класів (класифікаційних груп)
для спортсменів-інвалідів у залежності від ступеня
інтелектуального ураження та порушень адаптатив-
ної поведінки, розробку методичних рекомендацій
для проведення процедури психологічної класифі-
кації. Для вирішення окреслених завдань викорис-
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товувались наступні емпіричні методи дослідження:
обсерваційні (спостереження за особливостями по-
ведінки, ступенем самостійності та мобільності
спортсменів у навчально-тренувальному процесі та
під час участі у змаганнях); праксиметричні (вив-
чення та аналіз нормативно-правових документів,
інструктивних матеріалів щодо проведення проце-
дури класифікації, які пропонуються Міжнародним
Паралімпійським комітетом, Міжнародною федера-
цією спортсменів із вадами розумового та фізично-
го розвитку INAS-FID); діагностичні (анамнез за-
гальний та медичний, психодіагностічні методики,
бесіди, інтерв’ю).

Експериментальне дослідження тривало з
2001 до 2006 року та здійснювалось під час прове-
дення відбіркових і фінальних змагань Всеукраїнсь-
кої спартакіади серед дітей-інвалідів „Повір у себе”,
Чемпіонатів і Кубків України з плавання, легкої ат-
летики, настільного тенісу, централізованих навчаль-
но-тренувальних зборів членів збірних команд Ук-
раїни із числа спортсменів з вадами розумового та
фізичного розвитку, Всесвітніх ігор „Global games”
(Швеція, 2004), інших спортивних заходів за учас-
тю ментальних інвалідів. На різних етапах експери-
менту в дослідженні брали участь 417 спортсменів
із вадами розумового та фізичного розвитку та 28
фахівців-практиків з усіх регіонів України.

Результати дослідження.
За сучасною номенклатурою в структурі

олігофренії розрізняють легку, помірну, важку та
глибоку розумову відсталість. У міжнародній прак-
тиці для оцінки ступеня інтелектуального дефекту
широко використовується кількісна оцінка інтелек-
ту (1Q), що дозволяє визначити актуальний рівень
знань та умінь людини. Однак, такий підхід не доз-
воляє здійснити якісний аналіз дефекту, ускладнює
можливості прогнозування подальшого інтелекту-
ального розвитку хворих. Зазначаємо, що за допо-
могою 1Q не завжди можна відрізнити легку ступінь
розумової відсталості від соціально-педагогічної
занедбаності або порушень інтелектуального розвит-
ку, що  формуються у зв’язку з вчасно невстановле-
ними дефектами сенсорної сфери (слабозорістю,
туговухістю) [5] т.ін. Найбільш поширеними фор-
мами олігофренії є легка та помірна розумова
відсталість, що супроводжуються споглядально-
образним характером мислення хворих, доступністю
оцінки конкретних ситуацій, орієнтацією в простих
практичних питаннях. Такі особи володіють фразо-
вою мовою, інколи мають непогану механічну пам-
’ять, можуть навчатися за спеціальними, адаптова-
ними до їхніх можливостей,  програмами
допоміжних шкіл, що передбачають оволодіння на-
вичками читання, письма, лічби, початковими знан-
нями природничих дисциплін, професійної орієн-
тації та підготовки.

Для хворих із важкою розумовою відсталі-
стю характерний більш суттєвий інтелектуальний і
соціальний недорозвиток: відзначається обмежена
здатність до накопичення певного обсягу відомостей,

виділення простих ознак предметів і ситуацій. Такі
особи, за умови спеціального корекційного навчання
та виховання, здатні розуміти і вимовляти елементарні
фрази, можуть опанувати прості навички самообслу-
говування. В емоційній сфері спостерігаються задат-
ки самооцінки і переживання. В окремих випадках
можливе опанування елементами читання, письма,
простої порядкової лічби, елементарними навичка-
ми фізичної діяльності.

Глибока розумова відсталість – найбільш
важка ступінь інтелектуального недорозвитку, що
супроводжується глибоким недорозвиненням усіх
психічних функцій, включаючи сприймання. Мис-
лення відсутнє, а мова представлена у вигляді не-
зрозумілих звуків або набору з декількох слів, що
вживаються без узгодження. Під час звертання до
такого хворого, він здатен сприймати не зміст, а
тільки інтонацію мови. Таким особам притаманні
елементарні емоції, пов’язані виключно з фізіологі-
чними потребами, а форми емоційного реагування
дуже примітивні й проявляються через крик, грима-
си, рухові збудження, агресію та інші подібні дії.
Нові невідомі подразники найчастіше викликають
у хворих страх. Особи з глибокою розумовою відста-
лістю не володіють навичками самообслуговуван-
ня. Їхня поведінка обмежується імпульсивними ре-
акціями на зовнішні подразники або спрямована на
реалізацію інстинктивних бажань.

У структурі олігофренії глибока розумова
відсталість складає 4 – 5 %, важка – 18 – 19%, на
легку та помірну припадає 76 – 78% випадків захво-
рювання. Систематика олігофренії за ступенем ро-
зумового недорозвитку та соціальної дезадаптації
має першочергове значення для розподілу спорт-
сменів із вадами розумового та фізичного розвитку
на класифікаційні групи, введення яких запропоно-
вано нами із метою забезпечення рівноцінного су-
перництва спортсменів, які мають різний ступінь
ураження.

Класифікація спортсменів із розумовими та
фізичними вадами проводиться з метою отримання
інвалідом допуску (або недопуску) до участі у зма-
ганнях серед атлетів даної нозологічної групи. Роз-
поділ спортсменів за класифікаційними групами
здійснюється на підставі емпіричних даних, що
відображають ступінь ураження інтелекту та пору-
шень адаптативної поведінки досліджуваних в їх
динамічному співвідношенні [3]. До участі у зма-
ганнях допускаються спортсмени, рівень IQ яких
нижчий або дорівнює 65, а також відзначаються
суттєві труднощі адаптативної поведінки, що про-
являються в когнітивних, соціальних і практичних
адаптаційних навичках. Тільки за умови поєднання
двох указаних видів порушень спортсмен має підста-
ви для допуску до участі у змаганнях.

Діагностика інтелектуального розвитку
здійснюється за критеріями, встановленими Все-
світньою організацією охорони здоров’я із викори-
станням методики дослідження інтелекту WHO.
Рівень соціальної адаптації та встановлення пору-
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шень адаптативної поведінки здійснюється за ком-
плексом розроблених нами соціально значущих по-
казників на підставі кількісного та якісного аналізу
отриманих даних із використанням методів матема-
тичної статистики.

Характеристика процедури класифікації
та функцій її суб’єктів. Запропонована нами ме-
тодика проведення класифікації спортсменів із
відхиленнями психофізичного розвитку побудова-
на на послідовному здійсненні діагностичних про-
цедур конкретними суб’єктами класифікації з по-
дальшим порівняльним аналізом отриманих даних
у відповідності до запропонованих критеріїв, що
використовуються з метою визначення можливості
допуску спортсмена до участі у змаганнях серед
ментальних інвалідів, попереднього та остаточно-
го встановленням класифікаційної групи для кож-
ного учасника змагань.

Процедура класифікації здійснюється у де-
кілька етапів: 1) попередня (регіональна) класифі-
кація; 2) класифікація спортсмена офіційною кла-
сифікаційною комісією до початку змагань; 3)
медико-психологічний супровід участі  спортсмена
у змаганнях, що здійснюється членами класифікац-
ійної комісії з метою уточнення даних класифікації,
встановлення класифікаційної групи спортсмена.

Незалежно від етапу класифікації, її проце-
дура повинна забезпечити отримання максимально
об’єктивних даних відносно рівня інтелектуального
розвитку та соціальної адаптації спортсмена, а саме:
· визначення рівня інтелектуального розвитку

(IQ) спортсмена за методиками, що рекомендо-
вані ВООЗ;

· встановлення наявності (або відсутності), глиби-
ни та незворотності порушень адаптаційної по-
ведінки за методикою, що дозволяє підтвердити
або спростувати дані попередньої класифікації
безпосередньо в процесі тренувальних занять або
під час участі спортсмена у змаганнях;

· здійснення системного психологічного та ме-
дичного супроводу спортсмена з ураженням
інтелекту в навчально-тренувальному процесі та
під час змагань із метою уточнення даних кла-
сифікації, більш об’єктивного встановлення
функціонального класу (класифікаційної групи),
а також можливої дискваліфікації спортсмена у
випадку часткової або повної невідповідності
ураження вимогам допуску до участі в змаган-
нях спортсменів-інвалідів даної нозології.
Вирішення завдань поетапної процедури

класифікації спортсменів із розумовими та фізич-
ними вадами, об’єктивне встановлення належності
до конкретної класифікаційної групи (функціональ-
ного класу) з метою забезпечення реальних умов для
чесного суперництва спортсменів із різним ступе-
нем ураження інтелекту та порушень адаптативної
поведінки неможливе без  узгоджених  дій та
співпраці всіх суб’єктів класифікації:
· спортсмена-інваліда, який проходить процеду-
ру класифікації;

· лікаря;
· психолога;
· особистого тренера спортсмена;
· батьків або опікунів спортсмена.

Побудова процедури класифікації, механіз-
ми її реалізації повинні забезпечити дотримання всіх
правових і морально-етичних норм у відношенні до
людини з ураженням інтелекту, яка виступає актив-
ним суб’єктом класифікаційного процесу. Необхід-
но забезпечити збереження гідності спортсмена,
врахування його інтересів не зважаючи на ступінь
інтелектуального недорозвитку.

До функцій лікаря як суб’єкта класифікації
належить:
· вивчення історії хвороби спортсмена, для якого
передбачено проходження класифікації, з’ясуван-
ня часу встановлення остаточного діагнозу „розу-
мова відсталість”, особливостей перебігу захворю-
вання. Слід враховувати, що до участі в змаганнях
допускаються спортсмени, розумова відсталість
яких виявлена до 18-річного віку, а особливості
олігофренічного недоумства та пов’язані з ним по-
рушення адаптативної поведінки послідовно про-
стежувались на всіх етапах онтогенезу;

· встановлення наявності супутніх захворювань;
· визначення показань і протипоказань до занять
обраним видом спорту;

· інформування психолога та особистого тренера
спортсмена стосовно результатів проведеної ро-
боти;

· здійснення спільних із психологом заходів з
підготовки до проведення подальших етапів кла-
сифікації.

До функцій психолога як суб’єкта класифі-
кації належить:
· аналіз даних лікарського обстеження та висновків
стосовно основного та супутнього діагнозів спорт-
смена;

· вивчення результатів дослідження рівня інтелек-
туального розвитку, що отримані іншими фахів-
цями (за наявності відповідних даних);

· встановлення особистісного контакту з хворим,
відвідування навчально-тренувальних занять, спо-
стереження за спортсменом під час тренувань;

· проведення процедури визначення IQ спортсмена;
· за умови наявності порушень інтелектуального
розвитку спортсмена, що відповідають критеріям
допуску до участі у змаганнях, наступним етапом
класифікації буде проведення організаційної та
консультативної роботи з особистим тренером
досліджуваного спортсмена з метою отримання
найбільш об’єктивних даних стосовно того, як
розумова відсталість позначилася на здатності
спортсмена брати участь у спортивній діяльності;

· проведення організаційної та консультативної ро-
боти з батьками (або опікунами) досліджуваного
з метою отримання найбільш об’єктивних даних
стосовно того, як розумова відсталість позначи-
лась на здатності спортсмена до виконання дій
самообслуговування та використання соціальних
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і культурних цінностей суспільства;
· здійснення кількісної та якісної обробки даних,
отриманих у результаті роботи всіх суб’єктів кла-
сифікації;

·  проведення порівняльного аналізу даних стосов-
но глибини інтелектуального недорозвитку та по-
рушень адаптаційної поведінки, попереднє вста-
новлення класифікаційної групи спортсмена;

· ознайомлення та обговорення з лікарем, особис-
тим тренером, батьками (або опікунами), адміні-
страцією регіонального центру з фізичної культу-
ри і спорту „Інваспорт”  результатів класифікації;

· заповнення протоколу класифікації;
· систематизація даних, подальший психологічний
супровід спортсмена в навчально-тренувальному
процесі та під час участі у змаганнях, спостере-
ження за динамікою його психофізичного та соц-
іального розвитку, уточнення класифікаційної гру-
пи тощо.
До функцій особистого тренера як суб’єкта

класифікації належить:
· проведення систематичних психолого-педагогіч-
них спостережень за діяльністю спортсмена під
час навчально-тренувальних занять та участі у
змаганнях;

· консультування з лікарем та психологом із метою
отримання найбільш об’єктивних даних відносно
глибини порушень адаптативної поведінки спорт-
смена, який проходить процедуру класифікації;

· відповідальність за подання об’єктивних даних
класифікації.
До функцій батьків (опікунів) як суб’єктів

класифікації належить:
· проходження консультування у лікаря та психоло-
га з приводу аналізу особливостей соматичного
стану, психічного та соціального розвитку спорт-
смена;

· здійснення спостережень за поведінкою та особ-
ливостями побутової діяльності хворого, його соц-
іальною активністю та суспільною взаємодією;

· подання об’єктивних даних стосовно рівня соц-
іальної дезадаптації хворого.

У процесі проведення процедури класифі-
кації дітей і підлітків, із метою вирішення питання
стосовно їхнього допуску до участі в змаганнях се-
ред спортсменів даної нозології, необхідно обов’яз-
ково враховувати високу пластичність організму
дитини, властиві їй природні компенсаторні та адап-
таційні здібності, що обов’язково формуються за

умови систематичного навчання та виховання корек-
ційного характеру. Тому у випадку виникнення сум-
ніву стосовно  належності стану сформованості пев-
ного соціально значущого вміння до конкретного
„рівня” слід віддавати перевагу більш високій його
оцінці. Це дозволить найбільш об’єктивно встано-
вити ступінь порушень адаптативної поведінки дос-
ліджуваного та запобігти можливій дискваліфікації
спортсмена під час змагань.

Усім суб’єктам класифікаційного процесу
необхідно дотримуватись принципу максимальної
об’єктивності під час проведення всіх етапів класи-
фікації. Слід враховувати, що допуск або недопуск
спортсмена до участі у змаганнях, невідповідність
встановленої класифікаційної групи актуальним
можливостям хворого, можлива дискваліфікація
спортсмена стануть для нього важкою психологіч-
ною травмою. Указані обставини також створять
прецедент для виникнення сумнівів стосовно рівня
професійної компетентності тренера, лікаря та пси-
холога, які брали участь у процедурі попередньої
(регіональної) класифікації спортсмена.

Критерії оцінки соціальної адаптації. Для
кількісного та якісного аналізу рівнів соціальної
адаптації та встановлення ступеня порушень адап-
тативної поведінки в осіб із відхиленнями психо-
фізичного розвитку необхідно використовувати рівні
готовності, кожному з яких відповідає бальна оці-
нка: достатній рівень (під час оцінювання нарахо-
вується 3 бала)  – передбачає можливість досліджу-
ваного здійснювати (виконувати) постійно або
періодично соціально значущі дії без сторонньої
допомоги та інструктування, за умови можливого
незначного зниження якості та зростання часу, ви-
користаного на виконання; малодостатній рівень
(нараховується 1,5 бала) – передбачає можливість
досліджуваного здійснювати певні дії за умови сто-
ронньої допомоги або після відповідного (додатко-
вого) інструктування; недостатній рівень (0 балів)
– указує на абсолютну (за будь-яких умов) немож-
ливість виконання досліджуваним вимоги, що є по-
тенційно значущою для його соціальної адаптації та
інтеграції в суспільство. Підсумкові кількісні дані
використовуються для встановлення загального
рівня порушень адаптативної поведінки. Дані досл-
ідження інтелектуального розвитку та порушень
адаптативної поведінки заносяться до „Протоколу
результатів класифікації” (табл. 1).

Визначення класифікаційної групи спорт-

Таблиця 1.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Вид спорту ______ , команда _________________
Дата проведення класифікації _______ , м. ______

Діагноз Рівень інтелектуального  
розвитку (IQ) 

№ 
п\п 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 
спортсмена 

Дата 
народження. 

основний супутній вербальн. н\вербальн. загальний 

Рівень 
адаптаційної 
поведінки 
(у балах) 

Класифікаційна 
група 

1          
2          

3..          

http://www.pdffactory.com


12

смена. 1 класифікаційна група – IQ 56 – 65 по-
єднується з порушеннями адаптативної поведінки
(М = 2,0 – 2,5 бала). Спортсмени, які можуть бути
віднесені до даної класифікаційної групи, мають
помірний ступіть інтелектуального ураження та
суттєві порушення адаптативної поведінки, що зу-
мовлюють необхідність їхнього обмеженого (част-
кового) супроводу.  2 класифікаційна група – IQ 45
– 55 поєднується з порушеннями адаптативної по-
ведінки (М = 1,00 до 1,99 бала). Для спортсменів,
які можуть бути віднесені до даної класифікаційної
групи, є характерним помірний або важкий ступіть
інтелектуального ураження. Вади розумового роз-
витку  сполучаються з тяжкими порушеннями адап-
тативної поведінки, що проявляються в когнітивних,
соціальних і адаптативних навичках: самонаці-
леність особистості, навички спілкування, не-
здатність самостійно встановлювати соціальні кон-
такти, нездатність діяти самостійно, висока ступінь
залежності тощо, що зумовлює потребу у розшире-
ному психолого-педагогічному та соціальному суп-
роводі спортсменів, віднесених до 2 класифікацій-
ної  групи. 3 класифікаційна група – IQ < 45
поєднується з порушеннями адаптативної поведін-
ки (М = 0 до 0,99 бала). Спортсмени, які можуть
бути віднесені до даної класифікаційної групи ха-
рактеризуються важким ступенем розумової відста-
лості, глибокими порушеннями адаптативної пове-
дінки,  що зумовлюють необхідність їхнього
постійного розширеного супроводу. У випадках роз-
біжності показника IQ спортсмена та встановлено-
го рівня порушень адаптативної поведінки (на-
лежність показників за указаними критеріями до
різних класифікаційних груп), класифікаційна гру-
па спортсмена буде попередньо встановлена за по-
казником інтелектуального розвитку (IQ).  Остаточ-
не визначення класифікаційної групи спортсмена
здійснюється уповноваженими членами національ-
ної класифікаційної комісії під час змагань на
підставі проведення додаткових досліджень.

Протягом усього терміну проведення зма-
гань членами національної класифікаційної комісії
здійснюється розширений медико-психологічний
супровід спортсменів, уточнюються результати по-
передньої класифікації. За умови, що за результата-
ми психологічної класифікації в спортсмена вста-
новлено рівень інтелектуального ураження та
порушення адаптативної поведінки, що  відповідає
критеріям допуску Міжнародної федерації INAS-FID
до участі у змаганнях серед атлетів із вадами розу-
мового та фізичного розвитку, йому видається „Кар-
та допуску”, що звільняє спортсмена від проходжен-
ня повторної процедури класифікації під час участі
в наступних змаганнях.

Висновки.
1. Запропонований варіант поетапної проце-
дури класифікації спортсменів із розумовими та
фізичними вадами є одним із кроків, що спря-
мовані на вирішення проблеми підвищення об-
’єктивності класифікаційних критеріїв і проце-

дури допуску ментальних інвалідів до участі в
змаганнях серед спортсменів даної нозологіч-
ної групи.

2. Впровадження у практику роботи класифі-
каційних комісій наведеної методики проведен-
ня процедури класифікації спортсменів із розу-
мовими та  фізичними вадами дозволило
забезпечити участь у змаганнях тільки тих
спортсменів-інвалідів, ступінь порушень психо-
фізичного та соціального розвитку яких відпо-
відає критеріям допуску, встановленими Міжна-
родною федерацією  INAS-FID.

3. Розроблені критерії розподілу спортсменів
на класифікаційні групи забезпечують умови
справедливого та рівноцінного суперництва для
всіх спортсменів, незалежно від рівня їхнього
інтелектуального та соціального недорозвитку.
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МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У
СИСТЕМІ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

ЦЕНТРІВ
Бражник К. В.

Львівський державний інститут  фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена проблемі реабілітації дітей
з церебральним паралічем  в умовах спеціалізованих
центрів. Наше дослідження доводить відсутність чіткої
системи  фізичної реабілітації дітей з церебральним
паралічем в умовах центрів, та необхідність пошуку
нових методик та засобів фізичної реабілітації дітей з
церебральним  паралічем   в умовах спеціалізованих
центрів.
Ключові слова: церебральний параліч, фізична реабіл-
ітація, спеціалізовані центри, дитина.
Аннотация. Бражник Е. В. Место физической реабили-
тации в системе работы специализированных центров.
Наше исследование показывает отсутствие четкой сис-
темы физической реабилитации детей с ЦП в условиях
специализированных центров г. Запорожья, что требу-
ет разработки новых методов и средств  физической
реабилитации детей с ЦП в условиях этих центров.
Ключевые слова: церебральный паралич , физическая
реабилитация, специализированные центры ,ребенок.
Annotation.  Brazhnik K. V. The place of physical
rehabilitation in the system of specialized centers. Our
research shows that great amount of disabled children has
no possibility to go to centers and became socially depraved.
It is important to build a system of physical rehabilitation
in the state centers with the aim of correcting physical
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dysfunction, social integration of children with cerebral
pulsy.
Key words: cerebral pulsy, physical rehabilitation, state
centers, children.

Вступ.
У Конвенції про права дитини йдеться про

те що держава признає право неповносправної ди-
тини на особливу опіку (ст. 23) [1]. Проблеми, по-
в’язані з фізичною реабілітацією та соціальною
адаптацією осіб з церебральним паралічем, на сьо-
годні ще тільки починають вирішуватись. Останнім
часом велика увага з боку держави приділяється
людям з особливими потребами, до категорії яких і
належать діти з церебральним паралічем (ЦП).

Серед причин  дитячої інвалідності по зах-
ворюванню, яке її спричинило,  перше місце діста-
ють хвороби нервової системи. В цю групу захво-
рювань входять церебральні паралічі та  інші
паралітичні синдроми. Спостерігається чітка тенден-
ція до зростання числа дітей, хворих ЦП. Діти з це-
ребральним паралічем вже 150 років (починаючи з
першого клінічного опису ЦП В Літтлем у 1853 році)
знаходяться у сфері пильної уваги та вивчення. [2]

За останні роки ця патологія вийшла на одне
з перших місць у всіх країнах світу за частотою по-
рушень нервової системи в дитячому віці і є одним
з інвалідизуючих захворювань людини. Згідно з дер-
жавною звітністю МОЗ України, питома вага дітей
із ЦП у 90-х роках ХХ століття склала 41,9 % від
загальної кількості дітей із вродженими вадами роз-
витку. Частота захворюваності ЦП коливається від
1,6 до 4,2 випадку на 1 тисячу новонароджених.
Церебральний параліч (ЦП) посідає третє місце
після вроджених деформацій і поліомієліту. В Ук-
раїні кожного року реєструється біля 3 тисяч діаг-
нозів ЦП, поставлених уперше в житті. Однією із
соціально незахищених категорій неповносправних
є діти-інваліди з діагнозом церебральний параліч [3]

На сьогодні  проблемою ЦП займаються з
різних боків: увага приділяється хірургічному ліку-
ванню, медикаментозній терапії хворих з ЦП,  фізіо-
терапевтичним методам реабілітації: бальнеоліку-
вання,  фізичній реабілітації в  умовах
санаторно-курортного лікування та спеціалізованих

стаціонарів. З 1986 по 1993р.р. кількість дітей
інвалідів зросла в 3 рази, за останні 10 років рівень
і тенденції розвитку ЦП не змінились 2,0-2,5 дити-
ни на 10000 дітей, а по деяким даним ситуація навіть
погіршилась [3,4].

З 2003 р.  у місті Запоріжжі відкриті і функ-
ціонують районні центри фізичної реабілітації та
соціальної адаптації дітей з особливими потребами
(7 центрів).  У відкритих  державних центрах відсут-
ня чітка система фізичної реабілітації, вони не ма-
ють можливості охопити всіх дітей з особливими
потребами, яким необхідна фізична реабілітація. У
районі близько 380 дітей з особливими потребами,
у центрі мають можливість займатися не більше 24.
Діти з тяжкою формою ЦП, які себе не обслугову-
ють, не приймаються до центрів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.

Формулювання цілей роботи.
На основі дослідження фізичної реабілітації

дітей з особливими потребами обґрунтувати форми
і методи фізичної реабілітації при роботі з дітьми у
центрах соціальної адаптації і реабілітації дітей з
особливими потребами. Під час дослідження були
застосовані наступні методи дослідження: по-
рівняльного аналізу літературних джерел, метод пе-
дагогічного спостереження, аналіз статистичних
даних, метод анкетування та метод математичної
обробки результату.

Результати дослідження.
В процесі дослідження рівня соціальної

адаптації дітей у суспільство ми аналізували коло
спілкування дітей з ЦП. З 17 опитаних сімей систе-
матично спілкуються із однолітками і друзями 5
(29,4%) дітей; рідко з однолітками і друзями, в ос-
новному з дорослими – 4 (23,5%) дитини; обмеже-
не коло спілкування мають 8 (47%) дітей. По резуль-
татам дослідження (табл. 1) ми робимо висновок,
що більш соціалізовані ті діти, які живуть у простих
(батьки та діти) чи складних (батьки, діти та інші
родичі) нуклеарних сім’ях з великою кількістю дітей
(11,7%) чи діти, які мають змогу відвідувати реабіл-
ітаційні центри (себе обслуговують та вільно пере-

Таблиця 1.
Рівень соціалізації дітей з ЦП, в залежності від навичок самообслуговування та

самостійності переміщення
Діти, які не  

відвідують центр 
Діти, які відвідують  

центр 
Обстежені діти 

Неповні 
сім’ї 

Повні 
сім’ї 

Неповні 
сім’ї 

Повні 
сім’ї 

Кількість 8 7 1 1 
Самостійно 0 0 1 1 Самообслуговування 

 З допомогою 8 7 0 0 
Не  
самостійно 

5 6 0 0 

З незначною  
допомогою 

3 1 0 0 

Переміщення 

Самостійно 0 0 1 1 
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міщуються (11,7%)), менш адаптовані діти, які не
мають можливості відвідувати  спеціалізовані зак-
лади через обмежені функціональні можливості
(76,5%).

За нашими даними, маючи дитину-інваліда
(ЦП) батьки не можуть вести звичний спосіб життя.
По результатам анкетування із 17 досліджених сімей:

-   у 13  (76,4%) випадках матері залишили
роботу;

- в одній сім’ї залишив роботу батько
(5,8%);

- змінили роботу на іншу у чотирьох ви-
падках (23,5%);

-  у 16 (94%) випадках батьки залишили
свої особисті захоплення;

- в одній сім’ї спосіб життя батьки нама-
галися не змінювати.

Самотужки сім’я не в змозі впоратися з
цими проблемами і саме відвідування спеціалізова-
них центрів дасть змогу дітям з ЦП скорегувати свої
фізичні вади засобами фізичної реабілітації, спілку-
ватися з однолітками, тим самим адаптуватися у
суспільстві  і надасть можливість батькам  вести
більш повноцінне життя. Тобто центр має стати до-
поміжною системою сім’ї у здійсненні фізичної ре-
абілітації дитини.

Надзвичайно актуальним є максимально
можлива своєчасна адаптація та інтеграція дитини
з ЦП у соціальне середовище [5,6]. Це повинен за-
безпечити комплекс соціальних, педагогічних пси-
хологічних і фізичних реабілітаційних заходів, який
має бути основою системи реабілітації у роботі спец-
іалізованих центрів.

Існуючі у м. Запоріжжі центри орієнтують
свою роботу більше на соціальну реабілітацію, ніж
на фізичну (маючи спортивні зали та обладнання),
хоча саме через засоби фізичної реабілітації діти з
тяжкими формами ЦП мають можливість краще
адаптуватися у суспільство. Тому необхідно шукати
інші підходи та форми застосування засобів фізич-
ної реабілітації  у роботі з дітьми, хворими ЦП в
умовах центрів фізичної реабілітації та соціальної
адаптації дітей з особливими потребами.

 Висновки.
Вдосконалення системи фізичної реабілі-

тації дітей з ЦП в умовах центрів, а саме: прийняття
до уваги реабілітаційного потенціалу дитини (реаль-
них можливостей відновлення здоров’я і дієспро-
можності хворої дитини), який визначається різни-
ми спеціалістами (лікарем, психологом соціологом,
реабілітологом і т. д ); складання  індивідуальних
програм фізичної реабілітації; найбільш повне за-
лучення компенсаторних механізмів організму ди-
тини; придбання і закріплення необхідних навичок,
що дасть можливість підвищити ефективність фізич-
ної реабілітації дітей хворих ЦП найближчим часом
та забезпечить більш повну інтеграцію у суспільство
в майбутньому.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем

фізичної реабілітації у системі роботи спеціалізо-
ваних центрів.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ЯК
ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНОЇ  ТА ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНА

Бублик Сергій
Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника

Анотація. Стаття з’ясовує значення психічної підготов-
ки спортсмена  на сучасному етапі розвитку спорту та
диференціює основні методи психорегулюючого трену-
вання.
Ключові слова: психічна  підготовка; психічна  саморе-
гуляція.
Аннотация. Бублик С. Психологическая подготовка как
важный фактор учебно-тренировочной и соревнователь-
ной подготовки спортсмена. Статья определяет значе-
ние психической подготовки спортсмена на современ-
ном этапе развития спорта и дифференцирует основные
методы психорегулирующей тренировки.
Ключевые слова: психическая подготовка; психическая
саморегуляция.
Annotation. Bublik S. Psychological preparation as the
important factor of educational training and competitive
preparation of the sportsman. Article defines value of mental
preparation of the sportsman at the present stage of
development of sport and differentiates the basic methods
of psychological regulating training.
Key words: mental preparation; mental self-control.

Вступ.
Суттєві вимоги до результатів змагальної

діяльності, інтенсивний ріст спортивних досягнень
сприяють активізації загальної та спеціальної
спортивної підготовки. Особлива увага приділяєть-
ся пошуку засобів, які дозволяють використовувати
властивості і можливості організму в контексті мор-
фофункціонального вдосконалення, для досягнення
конкретної мети.

Гострота змагальної боротьби в сучасному
спорті вимагає не лише високого рівня фізичної,
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технічної, тактичної, але і психічної підготовки
спортсменів. Практика показує, що яким би добре
підготовленим спортсмен не був за першими трьо-
ма напрямками підготовки він, як правило, не змо-
же продемонструвати високого результату, якщо
його психічний стан не відповідає вимогам змагань.
Багато спортсменів готові до боротьби, однак заз-
нають поразки тому, що їх психічна сфера не була
організована певним чином, не була створена опти-
мальна психічна готовність до змагань. На думку
науковців, для створення психічної готовності не-
обхідно використовувати цілу систему ціленаправ-
леного психологічного впливу [6]. Побудова такої
системи визначається тими завданнями, які необхі-
дно вирішити в аспекті підготовки до змагань. Зок-
рема збереження нервово-психічної активності,
впевненість у власних можливостях, створення оп-
тимального рівня психічного збудження, вміння ре-
гулювати свою поведінку в умовах навчально-тре-
нувального та змагального процесів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - теоретично обґрунту-

вати важливість психологічної підготовки у діяль-
ності спортсмена.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Сучасний розвиток спорту детермінує
організацію наукової роботи у сфері психології
фізичного виховання і спорту. В цьому контексті
М.П. Гуменюк  та В.В. Кліменко стверджують, що
психічна підготовка спортсмена – це активізація
здібностей особистості, процес створення, підтрим-
ки та відновлення стану психічної готовності до умов
діяльності, боротьби за високі спортивні досягнен-
ня [1].

На думку вітчизняних вчених, метою псих-
ічної підготовки є розробка та здійснення своєрід-
ного алгоритму управління функціонуванням орган-
ізму для створення оптимальної готовності до
ефективного засвоєння техніко-тактичної майстер-
ності максимального вияву підготовленості, рішу-
чості, вольових якостей [2].

В загальному вигляді психічна підготовка
сприяє прискореному розвитку найбільш важливих
для спортивної діяльності психічних якостей та вла-
стивостей особистості. Для цього необхідно точно
знати змагальне середовище, в якому спортсмен буде
виступати, особливості рухів та дій, що забезпечу-
ють результат, який необхідний для перемоги над
самим собою і над суперником; це – основні ознаки
вимог, які повинні правильно формуватися з перших
кроків занять спортом і стати головним спонукан-
ням в діяльності спортсмена.

В процесі тренування необхідно навчити
спортсмена користуватися прийомами і методами,
які забезпечують готовність діяти в змаганнях. До
них відносяться [1]:

1. Формування оптимальної мотивації ру-
хової активності в тренуванні.

2. Оволодіння способами саморегуляції в
стані спокою, дії, оперативного спокою і в проміжках
часу між діями.

3. Оволодіння способами саморегуляції
емоційного стану, рівня активності уваги.

4. Оволодіння прийомами самоорганізації і
мобілізації себе на максимальні вольові та фізичні
зусилля.

5. Вправа на вдосконалення прийомів та
способів саморегуляції.

Важливість практичних аспектів психології
в діяльності спортсмена підкреслюють Р. Уейнберг
та Д. Ґоулд. Зокрема вони виявили залежність зма-
гальної результативності та системи ауторегулятор-
них механізмів діяльності спортсмена [9].

Психічна саморегуляція ( ПСР ) визначаєть-
ся як управління процесами і діями організму,
здійснювана за допомогою власної психічної актив-
ності [5]. В наш час визначилась виражена тенден-
ція впровадження прийомів та елементів ПСР в прак-
тику спортивної діяльності.

Проблема саморегуляції на різних етапах
розвитку психології цікавила А.С. Ромена, Л.Д.
Гіссена, О.А. Чернікову, І.М. Гояна, М.Й. Боришевсь-
кого. Засновник наукового напрямку досліджень
психічної саморегуляції, провідний спеціаліст у цій
сфері, А.С. Ромен, у своїх працях стверджував, що
шляхом виконання ауторегуляції можна впливати на
зміни функціональних реакцій та психічних процесів
в організмі людини [6]. Малкін В.Р. в експерименті
з легкоатлетами довів, що за допомогою ПСР мож-
на, по-перше – знизити активність психічних та
фізіологічних процесів, що є важливими в передзма-
гальний період; по-друге – підвищити активність
функцій систем організму, приводячи їх у стан адек-
ватної мобілізації; по-третє – значно покращити тех-
ніку бігу та розслаблення м’язів; по-четверте – при-
скорити відновлення організму після виснажливих
фізичних та психічних навантажень [6].

На думку Філатова А.Т. та Мартиненка А.А.
регулярне використання прийомів ПСР необхідне в
процесі тренувальної та змагальної діяльності. Особ-
ливе значення має така саморегуляція для атлетів
початкового етапу підготовки. Адже до моменту їх
формування відбувається оволодіння методами ПСР
завдяки чому і демонструються найбільш високі
спортивні результати [6].

Жумартбаєв Є.У. та Дзевицька М.Т. у своїх
висновках щодо можливостей та особливостей ви-
користання ПСР бігунами на різні дистанції,
підкреслюють важливість методів ауторегуляції для
підвищення показників психофізичної і технічної
підготовки. При цьому формування і реалізацію зав-
дань ( особливо складних ) можна починати вже на
перших етапах тренування ПСР, але при комплекс-
ному контролі змін в організмі. Конкретні заняття
ПСР слід кінцево проводити в тих умовах в яких
намічається їх реалізація [6].

http://www.pdffactory.com


16

Основою ПСР у підготовці спортсменів є:
1) аутогенне тренування;
2) ідеомоторне тренування; 3) психом’язове трену-
вання.

Аутогенне тренування (АТ) – це складний
вольовий процес, який забезпечує цілеспрямоване
формування готовності організму до певної дії і при
необхідності її реалізації, при чому характерною
властивістю її є те, що ситуація чи дія, яка забезпе-
чується психічною активністю організму має більш
важливе значення та інколи надає більш виражений
вплив на неї ніж реальна ситуація [5].

Спостерігаючи комплекс тілесних відчуттів,
які з’являються під впливом гіпнозу, німецький пси-
хотерапевт І. Шульц встановив, що відчуття м’язо-
вої важкості є суб’єктивним переживанням знижен-
ня тонусу скелетних м’язів, а відчуття тепла –
розширення судин. Опираючись на власні спосте-
реження, І.Шульц навчав пацієнтів прийомів само-
регуляції шляхом самонавіювання. Класична мето-
дика аутогенного тренування включає 6 стандартних
вправ першого ступеня.

Названа методика проводиться із закрити-
ми очима в одній з трьох поз. Перша – поза їздового
(положення сидячи ); друга – лежачи на спині; тре-
тя- напівлежачи в кріслі з високим підголівником.
Показником засвоєння вправ є генералізація відчут-
тя. Тренувальний ефект вирішальним чином зале-
жить від внутрішнього ставлення до тренування і
установки спортсмена.

Вузькоспеціалізовані спортивні модифікації
АТ вирішують конкретні спортивні завдання. В ос-
нові цих модифікацій лежить аутогенне тренування
другого ступеня (АТ-2). Стандартні вправи АТ-1 вва-
жаються підготовчими , що передують аутогенній
медитації вищого ступеня. Базовим компонентом
АТ-2 є сюжетне уявлення, яке використовується з
метою формування емоційного стану.[8].

Велику зацікавленість викликає метод
шведського лікаря-психолога Ларса-Еріка Унесталя,
який розробив програму психологічної підготовки
спортсменів, що спрямована на розвиток навичок
самоконтролю і саморегуляції. Основне завдання
методу Унесталя – виявити особливості психічних
станів атлетів у момент найбільш успішних виступів
і спробувати за допомогою спеціальних психологі-
чних прийомів навчити їх відтворювати ці ідеальні
для перемоги стани. Програма розрахована на 20
тижнів. Найвищих результатів у сфері психорегу-
ляції спортсмени досягають через 3 роки занять. В
основі програми лежить самогіпноз, якого автор
навчає спортсменів [4].

Ідеомоторне тренування – умовне виконан-
ня рухів. Його ефект базується на рухових і функці-
ональних реакціях, які автоматично виникають в
момент уяви про дію. Ці реакції хоча і дуже слабкі,
однак вони чітко відповідають тим, що виникають
при практичному виконанні вправи [3]. Важливим є
те, що при виконанні ідеомоторної вправи може
формуватись руховий навик.

Психом’язове тренування – це метод пси-
хічного самонавіювання, при якому робота зосе-
реджується на „тренуванні уяви” [7]. Основою ме-
тоду є формули, які спрямовані на створення стану
пониженої активності різних систем організму. На
фоні такого стану багаторазово виконуються впра-
ви на розслаблення окремих м’язових груп. Про-
цес розслаблення і подальшої активізації має сту-
пеневий характер.

Очевидно, що важливою стороною психіч-
ної підготовки спортсмена є його вміння зосеред-
жувати увагу [2]. Багато спортсменів помилково вва-
жають, що концентрація уваги необхідна тільки під
час змагань. Однак це не так. Так як і інші психічні
вміння та навики цей процес необхідно розвивати
та тренувати. Адже найменша втрата уваги може
привести до поразки, тому вкрай важливо концент-
рувати її на протязі всієї тривалості змагань [2,9].

Умовно можна виділити 4 типи уваги (за
обсягом та спрямованістю зосередженості) [2]. Зок-
рема, увага І типу (великий обсяг та внутрішня зо-
середженість) спрямована на відчуття спортсмена,
його переживання, думки. Увага ІІ типу (великий
обсяг і зовнішня зосередженість) дозволяє прийма-
ти рішення під впливом великої кількості зовнішніх
факторів ( наприклад, у спортивних іграх). Увага ІІІ
типу(невеликий обсяг і внутрішня зосередженість)
дає змогу реагувати відразу на декілька об’єктів або
рухів, швидко приймати рішення і є характерною для
ігрових, складно координаційних видів спорту, од-
ноборств. Увага ІV типу (невеликий обсяг і внутрі-
шня зосередженість) має велике значення для усіх
циклічних видів спорту, де важливо дати точну оці-
нку свого фізичного стану, особливостей структури
рухів та ін. [2].

Таким чином, психологічна підготовка зай-
має провідну позицію в навчально-тренувальній та
змагальній діяльності спортсмена. Недивлячись на
цей факт більшість молодих тренерів ігнорують
знання цієї галузі науки, хоча рівень результатив-
ності у сучасному спорті безпосередньо залежить
від психічного стану, шляхів оптимізації системи
ауторегуляторних механізмів спортсмена.

Висновки.
На підставі проведеного дослідження мож-

на зробити висновки:
1. Психологічна підготовка сприяє прискореному

розвитку найбільш важливих для спортивної
діяльності психічних якостей та властивостей
організму. Вона займає провідну позицію в на-
вчально-тренувальній та змагальній діяльності.

2. За допомогою ПСР можна різносторонньо та
ціленаправлено впливати на спортсмена.

3. Основними методами психорегулюючого тре-
нування є: а) аутогенне тренування; б) ідеомо-
торне тренування; в) психом’язове тренування.
Подальші експерименти повинні стосувати-

ся психологічних аспектів діяльності осіб, що зай-
маються різними видами спорту.
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ЗМІСТ КОНТРОЛЮ ЗА ФІЗИЧНОЮ
ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ СТУДЕНТІВ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ФАХУ

Олексій Гнинюк
Державний університет інформаційно-

комунікаційних технологій

Анотація. У статті визначена структура загальної фізич-
ної підготовленості майбутніх інженерів інформаційно-
комунікаційного фаху чоловічої статі, що дозволяє роз-
робити зміст контролю за вдосконаленням їх фізичних
здібностей .
Ключові слова: загальна фізична підготовка; майбутній
інженер; спрямованість контролю.
Аннотация. Гнинюк А. Содержание контроля за физи-
ческой подготовленностью студентов инженерно-техни-
ческой специальности . В статье определена  структура
общей физической подготовленности будущих инжене-
ров информационно-коммуникационной  специальнос-
ти мужского пола, что позволяет разработать содержа-
ние контроля за совершенствованием их физических
способностей .
Ключевые слова: общая физическая подготовка; буду-
щий инженер; направленность  контроля.
Annotation. Gninyuk A. The maintenance of the control
over physical readiness of students of an engineering
technical speciality. In article the structure of the common
physical readiness of the future engineers in information
communication speciality is determined that allows to
develop the maintenance of the control over perfection of
their physical abilities.
Key words: general physical preparation; future engineer;
orientation of the control.

Вступ.
За даними науковців [9], походження

більшості видів захворювань має два джерела:
внутрішній стан організму та фактори, що вплива-
ють на нього ззовні. Таким чином, ефективна взає-
модія між системами і окремими органами сприяє
зміцненню імунної системи, що зменшує вплив не-
гативних зовнішніх факторів і створює благоприємні
умови для підвищення рівня здоров’я.

Одним з найбільш доцільних та економіч-
но вигідних засобів вирішення даної проблеми у
студентському середовищі є фізична вправа, спря-
мована на вдосконалення всебічної фізичної підго-
товленості, високий рівень якої, за даними вчених
[4], має значний позитивний вплив на загальну пра-
цездатність і стан здоров’я молоді, що навчається.

Однак, результати досліджень вітчизняних
науковців свідчать про значну кількість студентів з
низьким рівнем здоров’я та незадовільною фізич-
ною підготовленістю [2, 7, 10], а також про збільшен-
ня [3] контингенту, що відноситься до спеціальних
медичних груп в процесі навчання у вищому на-
вчальному закладі. Така ситуація призводить [6] до
фізичної неспроможності 25-50% молодих фахівців
працювати з навантаженнями, що вимагають умови
ринкової економіки.

Наявність сенситивних періодів [5] під час
навчання у вищому навчальному закладі та статеві
відзнаки [1] у структурі фізичної підготовленості
визначеного контингенту також значно ускладнюють
розробку науково обґрунтованих технологій трену-
вального впливу, яка повинна базуватися на інфор-
мації про особливості розвитку організму.

Неоднорідність вказаного контингенту [8],
яка викликана клімато-географічними, соціально-
економічними факторами та впливом майбутньої
професійної діяльності на структуру загальної фізич-
ної підготовленості студентської молоді  призводить
до значної різниці у стані студентів не тільки окре-
мих регіонів, а й факультетів одного й того ж вузу.

Така ситуація унеможливлює використання
загальнодержавних нормативів оцінки підготовле-
ності майбутніх фахівців, що призводить до мало-
ефективного управління процесом фізичного вихо-
вання та підтверджує актуальність обраної теми і
визначає мету нашого дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР державного університету інформаційно-кому-
нікаційних технологій.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити зміст контро-

лю за фізичною підготовленістю майбутніх інженерів
інформаційно-комунікаційного фаху чоловічої статі.

Методи дослідження. В процесі досліджен-
ня використовувалися наступні методи: теоретичний
аналіз та узагальнення провідної вітчизняної прак-
тики; педагогічне спостереження; тестування фізич-
них здібностей; педагогічний експеримент конста-
туючого характеру.

Результати педагогічного експерименту от-
римані за допомогою впровадження методик: гоні-
ометрії, метрометрії, динамометрії, антропометрії.

Інформація, що отримана в процесі педаго-
гічного експерименту оброблена методом матема-
тико-статистичного аналізу, а саме, за допомогою
факторного аналізу.

Організація дослідження. Експеримент
організовано на базі Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій з залучан-
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ням 40 студентів 3 курсу, наприкінці останнього се-
местру викладання дисципліни «фізичне вихован-
ня» з дотриманням усіх правил [4].

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Структура загальної фізичної підготовле-
ності майбутніх інженерів інформаційно-комуніка-
ційного фаху складається з чотирьох факторів (табл.
1), сума внесків яких у загальну дисперсію вибірки
дорівнює 88,9%.

У генеральному факторі, внесок якого ста-
новить 35,9%, найбільш вагомим коефіцієнтом зна-
чимості володіють результати згинання і розгинан-
ня рук в упорі лежачи на пальцях за 10 с (0,906) та
стрибка у довжину з місця (0,860).

В процесі розгинання рук, під час виконан-
ня першої, за значимістю, вправи, студент повинен
проявляти вибухову силу, при чому враховуючи, що

вся вага спрямована на пальці рук, здійснення даної
процедури потребує визначеного рівня розвитку м’я-
зової чуттєвості. Швидкісна спрямованість вказаної
вправи обумовлена малим обсягом її виконання (10
с), що також свідчить про необхідність поєднання
здібностей силового та швидкісного характеру.

Другий, за значимістю, показник відобра-
жає рівень швидкісно-силових здібностей м’язів ніг
і також вимагає концентрації всього потенціалу
енергії з наступним її вибухом.

Слід відзначити, що трохи меншим ваговим
коефіцієнтом володіють результати виконання вправ,
які теж мають швидкісно-силову спрямованість.

В процесі згинання рук на високій перекла-
дені (0,801) та підіймання тулуба у положення «си-
дячи» (0,829), студент, в більшості випадків, також
виконує «ривок»,  що дозволяє інтерпретувати да-
ний фактор (рис. 1) як «швидкісно-силові здібності».

Рис. 1. Внесок факторів у структуру фізичного розвитку і загальної фізичної підготовленості майбутніх
інженерів інформаційно-комунікаційного фаху чоловічої статі

Таблиця 1
Факторна структура фізичного розвитку і загальної фізичної підготовленості майбутніх інженерів

інформаційно-комунікаційного фаху чоловічої статі
Ф акто ри  №  

П оказни к  1  2  3  4  
1  Д овж ин а  т іл а  3 8 6 *  2 7 1  7 8 0  1 0 2  
2  М аса  т іла  2 1 9  8 9 4  1 0 3  1 8 5  
3  Б іг  3 0  м  4 7 1  2 5 4  0 4 8  7 5 4  
4  Б іг  3 0 0 0  м  7 3 0  1 4 2  0 6 1  4 2 7  
5  Ч о вни ковий  б іг  4  х  9  м  7 2 6  2 8 2  6 4 1  0 1 0  
6  С тр ибо к  у  довж ин у  з  м ісц я  8 6 0  1 4 8  1 0 8  1 4 3  
7  С тр ибо к  у  ви с . з  м ісц я  7 3 4  2 9 3  3 1 2  1 2 8  
8  Д инам о м етр ія  5 3 3  7 1 1  1 4 6  2 2 4  
9  5 0 %  в ід  м аксим ал ьн о го  зус и л л я  0 0 7  6 8 0  0 1 1  4 9 2  
1 0  У трим анн я  ½  в ід  м акс .  д ин ам о м етр ії 7 0 1  2 8 7  1 0 5  0 8 1  

1 1  З ги н анн я  і  р о з ги нанн я  р ук  в  уп ор і   
леж ач і  н а  п ал ьц ях  з а  1 0  с  8 6 6  0 6 0  0 7 8  1 8 4  

1 2  З ги н анн я  і  р о з ги нанн я  р ук  в  уп ор і  л еж ач і  7 0 4  0 3 0  1 7 4  0 2 8  
1 3  П ідтя гуван ня  8 0 1  4 3 2  0 7 8  2 4 9  
1 4  П ід ійм анн я  тулуба  у  с ід  8 2 9  3 1 6  0 5 6  2 8 6  
1 5  С ум а  н а ван таж ува л ьни х  зм інн их  -0 ,6 9 4  0 ,2 2 4  -0 ,5 8 5  0 ,0 2 3  
1 6  В клад  ф ак то р а  у  з а гал ьн у  стр ук тур у  3 5 ,9  2 5 ,4  1 4 ,5  1 3 ,1  
 

 

Фактори:

25,4%

14,5%

13,1%

35,9%
Швидкісно-силові здібності

Відносна сила

Спритність

Швидкісні здібності

*Нуль та кома опущені
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Внеском у 25,4% позначений другий фак-
тор, а найбільш вагомі коефіцієнти значимості, в
даному випадку, мають результати динамометрії
(0,711) та маси тіла (0,894).

Співвідношення активної та пасивної маси
тіла визначають рівень розвитку абсолютної сили,
незалежно від вікових та статевих особливостей. З
іншого боку, ігнорування даного критерію оцінки
дозволяє студенту з більшою вагою мати значні пе-
реваги над однолітками під час вимірювання вказа-
ної здібності деяких м’язових груп.

Враховуючи вплив визначеного показника
фізичного розвитку на результат прояву максималь-
ного зусилля кисті, даний фактор можна позначити
як «відносна сила».

Значний вплив компонента фізичного роз-
витку відмічається і у третьому, за значимістю, фак-
торі, який має внесок 14,5%, а найбільшою вагою, в
даному випадку, володіють показники бігу 4 х 9 м
(0,641) та довжини тіла (0,780).

Слід відмітити, що студент з високим зрос-
том не має такої можливості ефективно виконувати
бігові вправи, які потребують прояву складно-коор-
динаційних здібностей, порівняно з невисокими
однолітками.

Однак, можна припустити, що подолання
прямих відрізків у перших виконується більш швид-
ко ніж у других, і у даному випадку, найкращій ре-
зультат матиме той майбутній фахівець, який володіє
оптимальною довжиною тіла.

Враховуючи, що показник бігу 4 х 9 м ха-
рактеризує розвиток як швидкісних, так і складно-
координаційних здібностей, даний фактор заслуго-
вує на визначення «спритність».

Четвертий, останній у вказаній структурі,
фактор володіє внеском, який дорівнює 13,1%, а
найбільш вагомими коефіцієнтами значимості в ньо-
му володіє показник бігу на 30 м (0,754).

Результат виконання вищезгаданої вправи
відображає рівень розвитку швидкості руху май-
бутніх фахівців визначеного інженерно-технічного
профілю і є єдиним, з відносно високою вагою, у
даному факторі, що дозволяє його позначити як
«швидкісні здібності».

Висновки.
Теоретичний аналіз та узагальнення про-

відної вітчизняної практики, а також результати
власного дослідження дозволяють зробити наступні
висновки:

1. Доцільне використання засобів фізичної
підготовки сприяє повноцінному функціонуванню і
взаємодії усіх органів і систем студентського орган-
ізму, що позитивно впливає на рівень загальної пра-
цездатності, зміцнює стан здоров’я та гарантує фор-
мування міцного фундаменту для нарощування
арсеналу навичок та вмінь, які визначають резуль-
тат у професійній діяльності майбутнього фахівця;

2. Структура фізичного розвитку та загаль-
ної фізичної підготовленості майбутніх інженерів
інформаційно-комунікаційних технологій чоловічої

статі складається з чотирьох факторів, сума внесків
яких у загальну дисперсію вибірки дорівнює 88,9%

Генеральним фактором вказаної структури
підготовленості юнаків, внесок якого становить
35,9%,  є «швидкісно-силові здібності», а його най-
вагомішим показником є згинання і розгинання рук
в упорі лежачи (0,866), на пальцях з обмеженням
часу виконання вправи до 10 с.

Внесок другого фактора «відносна сила»
становить 25,4% і найбільш вагомим коефіцієнтом
значимості, в даному випадку, володіє результат ди-
намометрії – 0,711.

Третій фактор структури вказаної підготов-
леності  юнаків  (14,5%) інтерпретований як
«спритність», і позначений високими ваговими кое-
фіцієнтами результатів бігу 4 х 9 м (0,641).

У заключному факторі (13,1%) вказаної
структури розвитку та підготовленості юнаків най-
більшим коефіцієнтом значимості володіє результат
бігу на 30 м (0,754), що обумовлює його назву як
«швидкісні здібності».

3. Результати аналізу отриманих експери-
ментальних даних надають можливість визначення
змісту контролю за загальною фізичною підготов-
леністю майбутніх інженерів інформаційно-комуні-
каційного фаху чоловічої статі для подальшої роз-
робки диференційованої оцінки.

Література:
1. Гнинюк О. Взаємозв’язок і інформаційна значимість по-

казників фізичного розвитку і фізичної підготовленості
студентів інженерно-технічного вузу //Мат. 2-їМіжнарод-
ної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури
та спорту в сучасних соціально-економічних умовах», За-
поріжжя, 2005. – С. 97-102.

2. Грибан Г.П. Аналіз стану здоров’я абітурієнтів та сту-
дентів, які проживають в негативних умовах навколиш-
нього середовища //Теорія і практика фізичного вихован-
ня, ДНУ. - №3 – 2004. – С. 145-149.

3. Дубогай О. Фактори, які визначають ефективність фізич-
ного виховання студентів спеціальної медичної групи //
Мат. науково-практ. конф. “Актуальні проблеми розвитку
руху “Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції
України”, Тернопіль, 2004. – С. 370-374.

4. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального
здоровья детей и подростков в процессе физического вос-
питания. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

5. Паламарчук І.А. Динаміка розвитку компонентів загаль-
ної фізичної підготовленості студенток педагогічного вузу
//Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ре-
дакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ),
2005 – №24. – С. 81-83.

6. Раєвський Р., Канішевський С.,  Лапко В., Папічко О. До
проблеми кадрового забезпечення фізичного виховання сту-
дентської молоді //Мат. науково-практ. конф. “Актуальні
проблеми розвитку руху “Спорт для всіх” у контексті євро-
пейської інтеграції України”, Тернопіль, 2004. – С. 335-337.

7. Тіхоміров А., Ванькова Г. Динаміка морфологічних змін і
її облік в оздоровчій спрямованості  фізичного виховання
студентів //Мат. Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова
епоха, нова генерація», Миколаїв, 2002. – С. 132-137.

8. Турутина А.П., Филатова Л.Н., Попов В.И. Сравнитель-
ный анализ двигательных качеств студенток первого кур-
са различных факультетов //Мат. 3-ї Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми
та перспективи», ДонНУ, 2004. – С. 161-163.

http://www.pdffactory.com


20

9. Физическая культура студента: Учебник для студентов
высш. учебн. заведений /Под ред. В.И. Ильинича. – М.:
Гардарики, 2003. – с. 447.

10. Шиншина С.И., Федорова Г.В. Состояние здоровья и фи-
зическая подготовленность студентов-первокурсников //
Мат. 3-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи», ДонНУ,
2004. – С. 319-320.

Надійшла до редакції 25.03.2006р.

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ В ТЕХНІКО-
ЕСТЕТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Дмитренко Ю.В., Гавриш В.П., Литовченко Г.О.
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Анотація. На основі теоретичного та практичного вив-
чення в статті розглядається питання про необхідність
формування методології в технічно-естетичних видах
спорту, що дозволить підвищити ефективність трену-
вального процесу.
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Вступ.
Однією з умов всебічного розвитку особис-

тості є її фізична підготовленість, як результат фізич-
ного виховання, заняття спортом. Формування осо-
бистості поєднує в собі духовне багатство. Моральну
чистоту і фізичну досконалість, стало програмою
виховання людей у сучасному суспільстві.

Останнім часом, у зв’язку з вимогами до
підготовки якісного резерву, виникає необхідність
пошуку засобів, які сприяють ефективному оволод-
інню руховими навичками та популяризації занять
спортом [4]. У процесі технічного удосконалення
важливим етапом є залучення дітей та підлітків у
секції з видів спорту та базова підготовка, котра за-
безпечує майбутнім спортсменам надійну основу для
подальшого удосконалення [11].

Аеробіка, хореографія, спортивні танці ак-
тивно розвивається та набувають все більшої попу-
лярності. Вони стали різними видами спорту, які
потребують розробки наукових основ тренування,
аналізу існуючих засобів, формі методів роботи із
цими спортсменами. У наявній науково-методичній
літературі відомості про методику підготовки мають
здебільшого фрагментарний характер.

Сучасний рівень світових досягнень у цих
видах вимагає від українських фахівців нових ефек-

тивних методів управління тренувальним процесом
на різних етапах підготовки. У зв’язку з цим моде-
лювання підготовленості, на наш погляд, є одним з
найперспективніших засобів підвищення ефектив-
ності підготовки спортсменів. В той час досліджень
спрямованих на розробку моделей підготовленості
спортсменів нами не виявлено. Однією з централь-
них проблем теорії та методики підготовки спорт-
сменів є, як пошук так і вдосконалення планування
багатолітнього процесу занять спортом. Помітний
вклад у формування різносторонніх знань про уп-
равління перспективною підготовкою спортсменів
внесли Волков Л.В. [7], Булгакова Н.Ж. [4], Плато-
нов В.М. [10] та інші.

Багаторічна підготовка починається у дитя-
чому віці і триває в залежності від спеціалізації від
одного до декількох десятиліть [10], включаючи ряд
основних етапів встановлення та збереження
спортивної майстерності. Теорією спорту розроблені
механізми управління станом спортсмена, які доз-
воляють здійснювати цілеспрямований його перехід
на новий рівень [1] для досягнення
більш високого результату.

Оновою для управління спортивного про-
цесу тренування вважаються різноманітні можли-
вості спортсмена, коливання його функціонального
стану, інформація про які надходить від спортсмена
до тренера при допомозі зворотних зв’язків [10].

Технічна підготовка в техніко-естетичних
видах спорту відрізняється необхідністю засвоєння
великої кількості різноманітних і складних за струк-
турою рухових дій та необхідністю акцентувати їх
моменти в процесі виконання. Варта уваги методи-
ка деяких авторів [2,8] за якою тренер звертає увагу
спортсмена саме на її елементи дії, що вивчаються,
від яких залежить успішність їх виконання. Об’єкти,
які потребують концентрації уваги при виконанні
дій, називають “Основними опорними точками
(ООТ)”. Повноцінною програмою навчання буде
програма,  що включає необхідну і  достатню
кількість актуальних ООТ.

Як відомо, техніка виконання різних еле-
ментів з кожним роком все більше ускладнюється,
особливо в спортсменів, які знаходяться на етапі
попередньої базової підготовки. Тому, на наш по-
гляд, актуальним є визначення підвідних вправ та
оптимальної кількості ООТ на різних етапах підго-
товки. Хоча, повинні зазначити, що вивчаючи пер-
шоджерела спеціальної літератури можна констату-
вати,  що в основному,  методика тренувань
складається стихійно, імперично, часто проходить
перенос зі спортивної і художньої гімнастики, не
береться до уваги відповідна реакція організму на
навантаження застосовується досить обмежене коло
засобів, недостатньо узагальнюється досвід про-
відних тренерів.

Ступінь вивчення процесу підготовки, рівно
як засоби і методи, які використовуються в трену-
ванні, знаходяться на початковому рівні обґрунту-
вання. Не визначені межі мінімальних і максималь-

http://www.pdffactory.com


21

них тренувальних і змагальних навантажень, не вста-
новлений оптимальний зміст і структура тренуваль-
ного процесу на різних етапах підготовки.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернігівського державного педагогічного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи являється-визначення мето-

дології на основі відомих методологій в техніко-ес-
тетичних видах спорту.

Результати досліджень.
Нами було з’ясовано, що домінуючу роль у

залучені молоді до занять техніко-естетичними ви-
дами спорту належить тренерові. Саме завдяки їх
запрошенням  розпочала  і продовжує заняття
більшість опитаних (84%) і тільки 6% яких привели
в секції рідні, друзі.

Опитування батьків та вихованців на пред-
мет того, яку роль відіграє у популяризації тренер,
більшість респондентів відвели головну роль осо-
бистості тренера (72%), а уже потім перевагу спорту,
порадам друзів, засобам масової інформації тощо.

Аналізуючи першоджерела приходили до
висновку, що методологічну основу складають ре-
зультати , отримані як фундаментальними дослід-
женнями [9], так і дослідження окремих питань, які
мають відношення до проблеми.

Спортивна гімнастика , це передусім, бага-
тоборство. У зв’язку з цим гімнасти повинні добре
володіти вправами всіх його видів. Головний зміст
найближче близький, наприклад, до спортивної аеро-
біки вільних вправ складають акробатичні стрибки.
Вони відображають основну тенденцію в розвитку
цього виду багатоборства. Різні елементи гімнастич-
ної направленості (стрибки, перевороти тощо) за-
боронені правилами змагань в техніко-естетичних
видах спорту.

У художній гімнастиці основна частина тре-
нувального процесу направлена на вдосконалення
технічної підготовки з предметами. У зв’язку з цим,
потрібно вважати, що здійснення надто прямого
переносу технічних елементів в тренувальний про-
цес у досліджувані нами види спорту без спеціаль-
ного підбору недоцільно.

Систематичні зміни в динаміці  тренуваль-
ного навантаження і їх планомірне збільшення фак-
тично викликають і систематичні адаптаційні зміни
в організмі [7], що і являється головним завданням
тренувального процесу. В техніко-естетичних видах
спорту існує немало проблем, які чекають свого ви-
рішення. В своєму дослідженні ми намагаємось най-
ти шляхи їх вирішення.

Управління тренувальним процесом в цих
видах – проблема складна. Для ефективного веден-
ня спортивної підготовки тренеру необхідно мати
не тільки інформацію про функціональний стан
спортсмена, характер виконаної роботи, але і емоц-
ійний стан спортсмена від якого залежить в значній
мірі готовність його до виконання певної тренуваль-
ної роботи. Це можливо тільки при наявності об-

’єктивного контролю за психологічним станом
спортсмена і за реакцією систем організму на різні
тренувальні впливи і при вірному врахуванні вико-
ристаних засобів і методів в тренувальному процесі.

Будь-яке вивчення фізичного навантаження,
повинно опиратися на показники, які дозволяють
враховувати певні навантаження і контролювати їх.

Нема необхідності зупинятися на поняттях
про “внутрішнє” і “зовнішнє” навантаження, опти-
мальних, порогових, об’ємі і інтенсивності;- загаль-
ний рівень навантаження змінюється від тих чи
інших вправ і від методу їх проведення.

Н.І. Волков і В.М. Заціорський [6], розгля-
даючи зміст тренувальних навантажень, запропону-
вали враховувати п’ять компонентів: тривалість,
інтенсивність, тривалість інтервалів відпочинку, ха-
рактер відпочину і число повторень.

Вивченню тренувальних навантажень при-
свячено багато досліджень [5,7], однак на практиці
всі відмічені в цих роботах параметри навантажень
ніколи не враховувались, так як для їх розрахунку
необхідний хронометраж. В залежності від постав-
лених завдань спеціалісти оперують тими парамет-
рами тренувальних навантажень, які в найбільшій мірі
дають уявлення про обсяг роботи на тренуваннях.

Велике значення, на наш погляд, має засто-
сування в тренувальний процес рухливих ігор. Гра
завжди була пов’язана з ідеалом гармонійного роз-
витку людини. Гра задовольняє потреби у русі, відпо-
чинку й розваг.

Висновки.
Оскільки техніко-естетичні види спорту

відносяться до складно координаційних видів
спорту, особливий інтерес викликають узагальнені
дані в подібних з нею видах спорту.

Скільки дослідження з формувань методо-
логії цих видів не проводились, виникає гостра не-
обхідність (для популяризації цих видів і досягнення
високих результатів), пошуку підходів до визначення
шляхів вдосконалення методики тренування.

Подальші дослідження можуть бути направ-
лені на методичні розробки процесу тренування.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ІСНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

(др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Друганова О.М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті аналізуються соціально-педагогічні
умови існування вітчизняної приватної школи у вітчиз-
няній педагогічній  думці др. пол. ХІХ–поч. ХХ ст.
Ключові слова: приватна  школа, соціально-педагогічні
умови, прогресивні погляди педагогічної громадськості.
Аннотация. Друганова Е.Н. Социально-педагогические
условия существования частной школы в отечествен-
ной педагогической мысли (вт. пол ХІХ – нач. ХХ ст.).
В статье анализируются социально-педагогические ус-
ловия существования  частной школы в отечественной
педагогической  мысли втор. пол ХІХ – нач. ХХ ст.
Ключевые слова: частная школа, социально-педагоги-
ческие условия, прогрессивные взгляды педагогичес-
кой общественности .
Annotation. Druganova E.N. Socio-pedagogical conditions
of private school existence in native pedagogical thought
(in the second part of XIX – up to the beginning of XX
century). In the article the socio-pedagogical conditions of
private school existence in native pedagogical thought (in
the second part of XIX – up to the beginning of XX century)
are analyzed.
Key words: socio-pedagogical, private school, progressive,
native pedagogical society.

Вступ
Одним із функціональних обов’язків сучас-

них приватних навчальних закладів України є надан-
ня ними освітніх послуг найвищої якості. Саме ця
сторона діяльності приватного сектору набуває над-
звичайної актуальності в період державного і гро-
мадського визначення його місця в національній
культурі, напрямів та перспектив подальшого роз-
витку. У свою чергу, розв’язання вказаної проблеми
залежить і від створення відповідних сприятливих
умов, які забезпечили б належний рівень виконання
поставлених навчально-виховних завдань.

 Особливої значущості з цього погляду на-
буває історико-педагогічний досвід. «Тільки той буде
знати, що можна й треба вимагати від виховання у
сучасності, - наголошував Л.Модзалевськй, - хто
простежив за розвитком і здійсненням виховної ідеї
протягом багатьох століть». [1]

 Спроби розв’язати проблему визначення
умов ефективного існування сучасних приватних
закладів освіти знаходимо в працях педагогів-нау-
ковців, діячів приватного сектору освіти, політиків,

представників передових кіл громадськості. Так, це
питання частково порушується в роботах В.Астахо-
ва, К.Астахової, Б.Корольова, М.Очкасової, Л.Сидо-
ренка та інш.

 Але в той же час поза увагою дослідників
залишився історико-педагогічний аспект визначен-
ня умов існування приватної школи України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття, що й зумови-
ло мету статті.

 Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С.Сковороди.

 Формулювання цілей роботи.
 Мета статті: виявити й схарактеризува-

ти соціально-педагогічні умови існування вітчизня-
них приватних навчальних закладів у вітчизняній
педагогічній думці періоду, що досліджується.

 Методи дослідження: загальнонаукові
(аналізу, синтезу, систематизації, класифікації), хро-
нологічний, логіко-історичний, порівняльно-зістав-
ний.

Результати дослідження.
Аналіз історико-педагогічної літератури

свідчить, що зазначена проблема набула особливої
актуальності в другій половині ХІХ – на початку ХХ
століття. Урядова політика в галузі освіти виклика-
ла занепокоєння тогочасних передових громадсько-
педагогічних кіл. Так, даючи оцінку численним уря-
довим постановам щодо діяльності закладів освіти
всіх типів і рівнів, педагогічна громадськість ствер-
джувала, що всі вони спрямовані на придушення
внутрішньої ініціативи, позбавлення освітніх зак-
ладів права самостійного визначення. «Однією з
найгірших традицій нашої шкільної адміністрації, -
наголошував Ф.Уманц, - є звичка безперестанно
втручатися і вносити зміни у справу народної осві-
ти. Внутрішнього, самостійного, незалежного від
міністерства життя наша школа давно не має. Увесь
її розвиток у ХУІІІ та ХІХ столітті полягав у підко-
ренні зовнішнім утискам випадкових адміністратив-
них розпоряджень».[2]

 Діяльність навчальних закладів, наголошу-
вали вчені-педагоги, до такого ступеня була стисну-
та вузькими рамками різного роду інструкцій та про-
грам, наданих зверху, що вихователям і вчителям не
можна  було навіть ворухнутися вільно.  Так,
Міністерство освіти, зазначав В.Вахтеров, видава-
ло для керівництва вчителів докладні щорічні про-
грами навчання, у яких було передбачено кожен па-
раграф  щодо викладання кожного предмета ,
пояснювальні записки, де зазначалися прийоми та
методи викладання; визначало тривалість уроків і
перерв між ними; складало списки рекомендованих
та дозволених для використання у школах підруч-
ників, книжок та навчальних посібників; встанов-
лювало систему нагород та покарань для учнів.
«Ініціативу» уряду підхоплювали і місцеві керівні
особи та установи - директори та інспектори народ-
них училищ, голови училищних рад і самі ради. У
численних циркулярах та настановах вони пропо-
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нували розподіл уроків протягом тижня та погодин-
но; визначали, де повинен знаходитися вчитель під
час розповіді або під час виконання учнями пись-
мових робіт; пропонували вчителям не використо-
вувати зайвих слів, на зразок: «так би мовити», «я
вам розповім»; радили відмовляти учням молодшо-
го віку у книжках для читання; рекомендували мати
«лагідний, м’який і добрий характер», бути «ощад-
ливими й хазяйновитими»; наказували вчителям
виявляти особливу повагу до священика і попечите-
ля училища.

 У ході дослідження встановлено, що регла-
ментувалося все життя вчителя шкільне, позашкіль-
не і навіть особисте. Так, директори та інспектори у
своїх постановах забороняли вчителям передплачу-
вати за власні кошти одні газети та журнали, а на-
томість пропонували інші; видавали докладні наста-
нови про те, чим вони можуть і чим не повинні
займатися у вільний від шкільних занять час; не доз-
воляли вчителям брати участь у аматорських спек-
таклях; радили, як вони повинні чинити з книжками,
які брали у знайомих. В одних школах директори ре-
комендували вчителям піклуватися про свої сім’ї, а в
інших - забороняли вчителькам одружуватися. [3] Під
тиском бюрократичної ініціативи, зазначав Ф.Уманц
[2], зникала ініціатива навчального закладу і саме зав-
дання виховання перетворювалося на просте вико-
нання папера за «номерами». Такий навчальний зак-
лад, наголошував вчений, може відзначитися на
прилюдному іспиті, справити блискуче враження на
ревізії, але в ньому ніколи не знайдеться корпоратив-
ної сили, яка могла би розпалити в суспільстві нео-
бмежену довіру до свого духу, започаткувати гарну
традицію, здобути моральний вплив на вихованців та
звільнитися від вад свого століття.

 Отже, однією з найголовніших умов гідно-
го існування вітчизняної школи у другій половині ХІХ
– на початку ХХ століття, на думку передової педаго-
гічної громадськості, була необхідність надання на-
вчальним закладам права «індивідуальної само-
стійності та індивідуального саморозвитку», свободи
та визволення їх «від постійного потрясіння, спричи-
неного численними реформами і контрреформами».

 Шукаючи шляхи розв’язання вказаної про-
блеми, педагоги-науковці звертались і до визначен-
ня сутності понять «педагогіка», «навчання» та «ви-
ховання», і до вивчення досвіду побудови справи
народної освіти в інших країнах світу. Так, наголо-
шував В.Вахтеров, якщо навчання - це мистецтво,
то воно вище з усіх мистецтв, тому що має справу
не з мармуром, не з полотном та фарбами, а з живи-
ми людьми. І тоді школа є вищою художньою сту-
дією, і вчителеві, як митцю, повинно бути надано
певний простір і свободу його творчості. Якщо ж
педагогіка - це наука, згідно з якою вчитель повинен
володіти певним циклом наук як у теорії, так і на
практиці, то знову ж таки, вона повинна бути
вільною. Навіть у Німеччині, підкреслював учений,
конституція якої дуже стисла, є стаття, у якій наука
проголошувалася вільною, без будь-яких обмежень

або застережень. Відповідно і діяльність учителя та
вихователя має бути вільною від адміністративного
нагляду, за винятком випадків зловживань, порушень
закону. Якщо ж педагогіка поєднує в собі ці два виз-
начення, то знов-таки свобода є неодмінною умо-
вою її гідного існування.

 Звертаючись до досвіду інших країн, учені
стверджували, що взірцем бажаної свободи, прикла-
дом «бережливого» ставлення уряду до справи на-
родної освіти є Англія. Там, зазначав В.Вахтеров,
держава ніколи не панувала над народною освітою;
вона тільки асигнувала на неї казенні кошти, підтри-
мувала, допомагала порадами, поширювала нові ідеї.
Усе це забезпечило найвищий рівень досягнень цієї
країни і в галузі мистецтва, і в науці, і в політично-
му та економічному розвитку. Немає іншої такої краї-
ни, як Англія, стверджував В.Вахтеров, що дала
стільки славетних поетів, винахідників, учених з усіх
галузей наукового пізнання, видатних публіцистів,
промисловців, політичних діячів, кількість яких ста-
новить біля половини загального числа в усьому
світі, тобто стільки, скільки припадає на всі інші
країни Старого і Нового світу. [3]

 Особливої значущості ця проблема набу-
вала в контексті розвитку приватної освітньої
ініціативи в цілому. «...Приватна підприємливість
у нас викликає ще так мало добросовісних діячів, -
стверджував В.Стоюнін, - що обмежувати її різни-
ми дріб’язковими постановами та строго підкоря-
ти волі сторонніх осіб все одно, що не давати їй
необхідного простору для розвитку та, як наслідок,
заглушати її».[4] Цієї ж точки зору дотримувався і
С.Миропольський. Приватна ініціатива та участь у
справі народної освіти, наголошував він, є справа
вільна: «Усякі утиски тільки паралізували би її енер-
гію. Тут, як і в усій шкільній та педагогічній справі,
цілком доречним є девіз безсмертного слов’янско-
го генія: «Оmnia sponte flyantabsit violenta rebus» –
«в усьому свобода, і ні в чому – насилля» – наголо-
шував він. [ 5,С.173]

 Передова педагогічна громадськість акцен-
тувала увагу і на необхідності надання приватним
особам та цілим товариствам права самостійно
відкривати різноманітні школи - спеціальні і загаль-
ноосвітні, пристосовані до побутових та релігійних
особливостей місцевого населення, з рідною мовою
викладання. «Стосовно права і порядку відкриття
нових училищ, - зазначав В.Чарнолуський, - сусп-
ільний голос є щонайбільше одностайним: усі гро-
мадські установи і організації, зупиняючись на цьо-
му питанні,  вимагають свободи приватної  і
громадської ініціативи у справі відкриття училищ,
повного ліквідування тих обмежень, формальностей
та дозволів, які супроводжували відкриття навчаль-
них закладів...»[6]

 Наступною умовою існування приватних
навчальних закладів, як свідчить проведене дослід-
ження, педагоги-науковці визнавали «доброзичли-
ве», «співчутливе» ставлення до них з боку громадсь-
кості. Кожне приватне училище, наголошував
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В.Стоюнін, може жити тільки «співчуттям» до ньо-
го суспільства, і тому, сумлінно задовольняючи гро-
мадські потреби і дотримуючись суворих педагогі-
чних основ у прагненні до своїх цілей, таке училище
повинно старатися підтримувати зв’язок із суспіль-
ством. Воно повинно бути завжди готовим задоволь-
нити кожного, хто бажає познайомитися зі станом
училища, з його минулим і сучасним.

 Разом з тим, зазначав В.Стоюнін, мова йде
не про прогулянку допитливих відвідувачів по кла-
сах у той час, коли вчитель намагається зосередити
увагу своїх учнів на предметі пояснювання. Такі
відвідування неодмінно будуть паралізувати працю
вчителя, виводити учнів з їх природного стану, зав-
давати шкоди виховному процесу. Особливу загро-
зу з цієї точки зору становить собою вчитель із шар-
латанськими здібностями. Він, зазначав В.Стоюнін,
зуміє замилити очі допитливим відвідувачам, які,
можливо, і похвалять його; але учні вже будуть роз-
бещені, мимоволі затягуючись у це шарлатанство.
На думку вченого, до класу можна допускати тільки
тих сторонніх осіб, які цікавляться методою викла-
дання педагога, і то, з попередньої згоди та за умови
пробути у класі від початку і до кінця уроку. Учи-
тель у класі, наголошував учений, повний його ха-
зяїн, він творець своєї методи і крім керівництва без
його згоди ніхто із сторонніх не в праві бути при-
сутнім на уроках.

 Учений також порушував проблему присут-
ності сторонніх осіб на засіданнях педагогічної ради
приватної школи. В.Стоюнін наголошував при цьо-
му, що цей захід придуманий дуже невдало. У ви-
ховній справі, зазначав науковець, не всі міркування
вихователів доцільно переказувати учням. Педагогі-
чну раду не можна порівнювати ні з судовою залою,
ні з парламентом, ні з якимось іншим місцем гро-
мадських зборів, де гласність необхідна та плодотвор-
на. Вона є справою «домашньою», «сімейною»; її за-
сідання - це розмірковування членів ради, іноді
суперечливі думки окремих осіб, іноді спори, непо-
розуміння, помічені помилки та багато того, що по-
винно залишитися в чотирьох стінах, і, нарешті, це
«нарада про те, щоб вийшли скільки можливо бездо-
ганні результати виховання, про які кожен вже буде
вправі судити гласно». Якщо педагогіку можна по-
рівнювати з мистецтвом, наголошував В.Стоюнін, то
педагогів слід прирівнювати до художників, які
відтворюючи свої ідеали, працюють не публічно пе-
ред усіма, а на самоті, щоб ніхто не міг завадити їх
роботі; на суд публіки віддається вже завершений твір,
про який вона і отримує право вільно судити. Нехай і
педагогів судять залежно від наукових успіхів та мо-
ральності їх учнів, а не за їх кабінетними роботами,
де часто багато чого закреслюється та виправляєть-
ся, перш ніж з’явиться в обробленому вигляді для
запровадження в практику. [4]

 Одним із шляхів установлення взаємозв’-
язку між приватним навчальним закладом і суспіль-
ством, на думку вчених, повинні стати звіти, у яких
зазначалися б усі подробиці виховання та навчання,

усі зміни за поточний рік та припущення на май-
бутній, докладні класні програми з кожного навчаль-
ного предмета, усе річне життя навчального закла-
ду. Гарантувати достовірність таких звітів буде,
по-перше, усвідомлення того, що батьки учнів зав-
жди можуть легко дізнатися, що є насправді, а чого
немає в дійсності; по-друге, свідчення педагогічної
ради закладу про те, що нею перевірені всі викла-
дені факти і що вона підтверджує їх достовірність,
по-третє, підпис адміністративного спостерігача за
училищем. Про все це, зазначав В.Стоюнін, дирек-
тор приватного закладу повинен піклуватися, як про
засіб викликати довіру громади до свого закладу та
привернути до себе увагу суспільства.

 Отже, батьки, що бажають віддати своїх
дітей в училище, попередньо ознайомившись зі
звітами за рік, два, три та більше років, матимуть
змогу порівняти те, що вважають за потрібне для
виховання своїх дітей, з тим, як воно ведеться в учи-
лищі. Інтереси навчального закладу щодо цього по-
лягають у тому, що суспільство буде мати можливість
судити про його устрій та внутрішнє життя, а відпо-
відно вірно оцінювати його роботу не з самих лише
чуток, які не завжди бувають правдивими.[4]

 Необхідною умовою ефективного існуван-
ня приватних навчальних закладів педагогічна гро-
мадськість цілком слушно вважала надання їм мож-
ливості широко обговорювати свої проблеми та
обмінюватися накопиченим позитивним досвідом
роботи. «Загальний склад» навчання, нові методи та
прийоми, приклади та прямі вказівки досвідчених
викладачів, результати їхньої багаторічної праці –
усе це повинно стати предметом систематичного
обговорення широкого педагогічного загалу шляхом
друкованого слова або безпосереднього обміну ду-
мок на засіданнях та з’їздах.

 Запорукою ефективного існування приват-
них шкіл науково-педагогічна громадськість досл-
іджуваного періоду також вважала високий рівень
майстерності педагогічного персоналу закладу. По-
ряд із такими якостями, як добре знання свого пред-
мета, володіння методикою викладання та ін., дос-
лідники діяльності приватної школи висували і такі,
цікаві на наш погляд, вимоги до вчителя, як уміння
розподіляти свій час, готуватися до уроків, разом
працювати задля досягнення спільної мети тощо.
Якщо вчитель бажає бути дійсно гарним педаго-
гом і приносити користь своєю працею, наголошу-
вав В.Стоюнін, «він повинен поділяти свій час на
дві частини: одну витрачати на викладання, другу
– на кабінетні заняття, серед яких лише читанню
необхідно присвячувати чимало годин, щоб не
відстати від науки, щоб підтримувати в собі педа-
гогічні інтереси, що розвиваються в літературі, щоб
перевірити власні спостереження досвідом інших,
не кажучи про ті міркування, які він повинен без-
перестану робити, вироблюючи собі методу вик-
ладання або застосовуючи її до сил своїх учнів. Без
цих домашніх робіт він ніколи не зможе бути гар-
ним викладачем; тільки-но він їх облишить, він
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зупиниться в загальній педагогічній справі, яка іде
вперед, утратить здатність і бажання вболівати за
свою справу, збайдужіє, від чого звичайно має по-
страждати і саме викладання. Виховання, як сусп-
ільна справа, зазнає шкоди; особистий інтерес
візьме гору...». [4,с.326]

 Уміння готуватися до навчальних занять,
стверджували діячі вітчизняної приватної школи,
полягає не лише в попередньому ознайомленні з
навчальним матеріалом за темою уроку, а й в умінні
спостерігати та робити правильні висновки з тих
суперечливих питань, непорозумінь, що виникли на
проведених уроках. Зібрані під час уроків спосте-
реження, ретельно обмірковані та проаналізовані
вдома, допоможуть уникнути помилок у майбутнь-
ому та спрямують подальшу діяльність учителя на
досягнення поставленої мети, зазначала у своєму
щоденнику вчителька харківської недільної школи.

 Серед особистих якостей педагога вчені
також відмічали і уміння працювати разом з інши-
ми вчителями задля досягнення спільної мети.

 Умовою належного, гідного існування при-
ватного навчального закладу педагогічна гро-
мадськість визнавала і наявність певних здібностей,
талантів та моральних якостей у засновника приват-
ної школи. Полишений у більшості випадків на власні
сили ініціатор, наголошували вчені «...окрім достатніх
коштів, повинен мати неабиякі організаторські
здібності й педагогічний талант, щоб поставити зак-
лад на належну висоту; він повинен працювати не
покладаючи рук, щоб раціональною постановкою
справи привернути суспільну довіру і симпатії, на
ґрунті яких він тільки й може розраховувати на нор-
мальний розвиток свого навчального закладу і спок-
ійно дивитися на майбутнє свого створіння. Ось чому
індивідуальні дані засновника та ініціатора приват-
ного навчального закладу обумовлюють його життє-
здатність і мають вирішальний вплив на його долю.
Ось чому нерідко були випадки, коли руйнувалася
приватна ініціатива зі зміною особи, яка її очолюва-
ла, або після її смерті»[7,с.18-19]

Висновки.
Таким чином, підкреслюючи значення при-

ватної школи у задоволенні освітніх потреб населен-
ня та засуджуючи позицію уряду щодо діяльності
цієї складової освітньої системи, прогресивна пе-
дагогічна громадськість другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття наголошувала на необхідності
створення сприятливих умов для існування приват-
них навчальних закладів, а саме: надання само-
стійності і свободи у внутрішньому житті школи,
встановлення «доброзичливих» зв’язків із суспіль-
ством, можливість широко обговорювати нагальні
навчально-педагогічні проблеми та обмінюватися
накопиченим позитивним досвідом роботи, на-
явність належного рівня педагогічної майстерності
вчителя-викладача приватної школи та відповідних
особистісних рис у її засновника тощо.

Подальшого вивчення вимагає з’ясування
шляхів підвищення ефективності роботи вітчизня-

ної приватної школи досліджуваного періоду.
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Анотація. Компетентнісний і синергетичний підходи є
діючими стратегіями освіти  та виховання при про-
фесійній підготовці фізичних реабілітологів.
Ключові слова: компетентність , синергетика, фізичні
реабілітологи, система безперервної освіти.
Аннотация. Дьяченко Т.В. Компетентностный подход и
синергетика в оптимизации профессиональной подго-
товки физических реабилитологов  в условиях беспре-
рывного образования. Компетентностный и синергети-
ческий подходы являются действенной стратегией
обучения и воспитания при профессиональной подго-
товке физических реабилитологов.
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ческие реабилитологи, система непрерывного образо-
вания.
Annotation. D’yachenko T.V. Competent approach and
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rehabilitologists in conditions of continuous education.
Competent and synergetic approaches are the strategy of
education in professional tra ining of physical
rehabilitologists.
Key words: competention, synergetic, physical
rehabilitologists, the system of continuous education.

Вступ.
Дуже складна проблема створення ефектив-

но діючої системи професійної підготовки спец-
іалістів, працюючих у сфері відновлення здоров’я і
працездатності людей, є доволі актуальною як для
українського суспільства у цілому, так і для системи
вищої професійної освіти в особистості. Високий
ступінь актуальності заявленої проблеми детерміно-
ваний тим, що в умовах динамічно розвиваючогося
міжнародного розподілу праці, глобалізації ринко-
вих відносин, а також у зв’язку з чітким європейсь-
ким вектором розвитку нашої країни... українське
освітнє середовище повинно своєчасно відгукатися
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на «виклики часу», покликане швидко орієнтувати-
ся та реагувати на найбільш прогресивні та затребу-
вані напрями, які співпадають з перспективними
європейськими та світовими тенденціями; до таких
напрямів, безсумнівно, відноситься реабілітаційний.

Зростання потреби сучасного українського
суспільства у професійній підготовці висококомпе-
тентних, мобільних, гуманних, конкурентоздатних
спеціалістів у галузі фізичної реабілітації обгово-
рюється у ряді робіт останнього часу [1; 6-8].

Аналізуючи та узагальнюючи причини
підвищення потреби суспільства у фізичних реабіл-
ітологах, можна позначити наступні обставини:
- в останні десятиріччя в Україні склалась ситу-

ація розширення розповсюдженості хронічних
захворювань, резистентних до звичайних ме-
дичних втручань та підходів;

- в країні збільшуються показники смертності
населення, у той час як народжуваність продов-
жує скорочуватися, що призводить до зростан-
ня відсотка у соціумі старих та людей похилого
віку, які мають, як правило, різноманітну пато-
логію;

- не має тенденції до відчутного зниження інва-
лідизація дорослих та дітей, обумовлена гене-
тичними та набутими причинами;

- все ще велика частота медикаментозних усклад-
нень, побічних негативних ефектів фармацев-
тичної терапії, не зменшується кількість алерг-
ічних реакцій та алергічних захворювань в осіб
різних вікових груп та професій;

- одних лише тільки виключно медичних та здо-
ров’єохоронних заходів виявляється недостат-
ньо для кардинального рішення проблеми оз-
доровлення і адекватного підвищення якості
життя населення;

- падіння загальногігієнічної грамотності та ши-
роке розповсюдження аутоагресивного спосо-
бу життя (шкідливі звички, малорухомість, пе-
реїдання висококалорійної їжі, астенізація,
стресогенність, депресії) стало стосуватися
широких мас людей;

- технократичний стиль мислення та дій, сприя-
ючий засиллю екологічних і антропогенних ка-
тастроф, призвів до появи нових неконтролює-
мих захворювань (пріонна патологія, атипічна
пневмонія, пташиний грип та інш.);

- досягнення світової передової оздоровчої
індустрії та створення наукоємних прогресив-
них превентивних та рекреаційно-реабілітацій-
них технологій дозволяють вже сьогодні істот-
но знизити „розпал” перерахованних проблем
при умові залучення конструктивних позитив-
них підходів у повсякденну практику населен-
ня.
Ствердження системно-синергетичного

підходу у сучасній постнекласичній науці широко
дискутується в останні роки в різних інформаційних
джерелах, враховуючи педагогічну літературу [2-5].

Фундаментальні та прикладні розробки І.

Прігожина, І. Стенгерса, Г. Хакена, І. Добронрово-
вої, О. Князевої, С. Курдюмова, В. Кушніра, В. Лу-
тай, І. Осадчого, В. Розіна та інших дослідників
підкреслюють, що сучасна стратегія діяльності люд-
ства (у тому числі і сфера навчання) повинна спира-
тися на наукову парадигму, у центрі якої знаходить-
ся синергетика – нова продуктивна міждисциплінар-
на теорія, яка дає можливість плідного дослідження
процесів становлення і розвитку складних відкри-
тих систем. Пов’язані з нестійкістю, невизначеністю
та хаотичністю нелінійні відкриті системи в умовах
педагогічної дійсності інтенсивно вивчаються у
філософії освіти, а також у науці та практиці управ-
ління. При цьому підкреслюється, що спрощене ро-
зуміння хазяйнувавшого практично всюди моно-
польно системного підходу сприяло ствердженню
технократизму та жорсткого детермінізму з дирек-
тивним стилем нав’язування запланованих програм
і результатів, зв’язаних в одне причинно-наслідко-
вими зв’язками.

Послідовники синергетичного підходу вва-
жають очевидним, що складноорганізованим систе-
мам не слід диктувати шляхи їх здійснення; розви-
ток складних систем протікає як самоорганізація або
структурна перебудова, а вдосконалення зв’язків і
якісні зміни відбуваються за рахунок взаємодії між
собою компонентів, підсистем та частин цілого.

Не зважаючи на велику кількість публікацій,
присвячених синергетичному підходу у педагогіці,
проблема типології управлінських стратегій у фізре-
абілітаційній освіті ще в належній мірі не познача-
лась. Між тим проблема самоуправляємого розвит-
ку (у синергетичному її розумінні) демонструє, яким
чином і чому хаос може виступати у ролі створюю-
чого початку або конструктивного механізму будь-
якої еволюції. Для реабілітології як науки і для реа-
білітаційної освіти синергетика надзвичайно важли-
ва, оскільки розроблена останньою концепція дина-
мічного хаосу розкриває механізми становлення
нових рівней організації, коли випадкові флуктуації
у станах нестійкості призводять до формування ат-
ракторів та виникнення нових параметрів порядку
(новий рівень здоров’я після хвороби; нове знання,
включаючи наукові та альтернативні гносеологічні
підходи). У педагогічній справі актуалізувалася ідея
застосування синергетики; в останній час у наших
роботах ми звертаємось до використання її положень
для вирішення проблем реабілітаційної освіти [6].

Дана робота виконувалась у відповідності
до комплексної теми Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка „Модер-
нізація діяльності вищого навчального закладу осв-
іти в контексті європейської інтеграції” (номер держ.
реєстрації 0103U004993).

Формулювання мети роботи.
Метою даного дослідження було визначен-

ня можливостей застосування синергетичного підхо-
ду для вдосконалення реабілітаційної освіти в од-
ному з найбільших регіональних педагогічних
університетів України – у Луганському національ-
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ному педуніверситеті ім. Т. Шевченка. Виходячи з
мети роботи було сформульовано такі завдання:
1. Виявити за допомогою понятійного апарату

синергетики стани складних освітніх систем, які
відрізняються якісно.

2. Розробити і експериментально обґрунтувати
ефективність синергетичного підходу в уп-
равлінні професійною підготовкою у реабілі-
таційній справі.
У якості методології дослідження ми спи-

рались на положення роботи [4], проводили педаго-
гічний експеримент, педагогічні спостереження, те-
стування і  статистичну обробку результатів
дослідження.

Результати дослідження. У роботі узагаль-
нено результати учбово-виховної діяльності при
професійній підготовці фізичних реабілітологів в
ЛНПУ протягом 2000-2005рр; всього у дослідженні
приймало участь 465 осіб, що навчаються (врахову-
ючи 20 магістрантів), які безпосередньо спостері-
галися автором статті.

Як відомо, синергетичний підхід передба-
чає аналіз руху від порядку до хаосу та навпаки; він
набуває особливо важливого значення у періоди,
пов’язані з індивідуальними критичними станами і
кризами. Управління процесом навчання реабіліто-
логів ми орієнтували на ті внутрішні тенденції са-
мозміни, які взагалі властиві навчанню як таковому.
Гострі питання проблемного характеру, які ми ста-
вили у своїх лекціях і на практичних заняттях спец-
іально поставали як „катастрофи” для виведення
системи з рівноваги та надання їй імпульсу до само-
розвитку. Так, наприклад, ми пропонували студен-
тові замість викладача продовжити лекцію протягом
10 хвилин з тієї теми, яка була раніше задана додо-
му. Слухачі-студенти самостійно повинні були по-
рівняти та оцінити відомості, які їм повідомляв один
з їх товаришів. Високо оцінювалась нетривіально
викладена оригінальна інформація, яка містила ви-
падки з власної реабілітаційної практики (у старшо-
курсників і студентів Інституту післядипломної ос-
віти) або з публікацій, які було знайдено в Інтернеті
та інших джерелах самим студентом та їм творчо
опрацьована. На семінарах і практичних заняттях на
першому етапі ставилась мета навчання студентів
навичкам самоуправління до тих пір, доки не става-
ла практично автоматичною учбово-виховна само-
регуляція. Так, на практичних заняттях з масажу
чітко демонструвався особисто викладачем необхі-
дний масажний прийом або конкретна оздоровча
техніка, потім той же прийом демонструвався тими
студентами, які у закладах охорони здоров’я працю-
ють масажистами. Після цього вже інші студенти,
розділившись на підгрупи, стимулювали один одно-
го, допомагаючи, контролюючи, навчаючи та вип-
равляючи помилки. Таким чином, синергетичний
підхід здійснювався з урахуванням наявних і спрог-
нозованих рівней мотивації, обученості і навчаємості
студентів (все це моніторно реєструвалося).

Моніторінг і управління навчанням йшло

постійно з урахуванням „оберненого зв’язку”: сту-
денти самі щиро та сміло, нічого не приховуючи,
розповідали про свої проблеми і труднощі в освоєнні
реабілітаційних методик (усно або письмово-аноні-
мно з використанням спеціальної „скриніки глас-
ності”), після чого за допомогою ауто- і гетеродіаг-
ностики  виявлявся рівень  і  якість освоєння
реабілітаційної методики, яка вивчається і впровад-
жується, і лише потім відбувався процес самовдос-
коналення (шляхом додаткових занять у позаучбо-
вий час,  використання макетів ,  тренажерів ,
комп’ютерних маніпуляцій та інш.). Інакше кажу-
чи, управління ґрунтувалось на поєднанні тонкого
та делікатного втручання викладача із створенням
проблемних, але доволі конкретних „кризових си-
туацій” з використанням натуральних внутрішніх
тенденцій таких розвиваючих систем, як навчання
визначеній реабілітаційній методиці та її вдоскона-
лення.

У групах першокурсників на першому етапі
дослідження застосовувалось процесне (лінійне) уп-
равління, якого було цілком достатньо, так як усе пе-
дагогічне управління було традиційним і система зна-
ходилась у „рівноважному стаціонарному стані” (І.
Осадчий); характерним для такого управління був
принцип „більше учбових зусиль – краще результат”.
На другому-третьому курсах підключалося здебіль-
шого (воно було і на першому курсі, але частково)
системне управління, спрямоване на підтримку
внутрішніх сил системи до самоорганізації і при опе-
ративному надходженні інформації про успіхи та не-
вдачі в освоєнні учбового матеріалу. Застосовувались
скоординовані і скоректовані управлінські дії, побу-
довані по „ієрархічному” принципу. У старшокурс-
ників і магістрантів ми активно використовували ком-
петентнісний підхід, який дозволяє судити про знання,
уміння і професійні навички майбутніх фізичних ре-
абілітологів в умовах виробничих практик, які про-
водились у стаціонарних або поліклінічних закладах
системи охорони здоров’я. Часто магістранти запро-
шувались до учбових груп студентів-старшокурсників
для ознайомлення останніх з матеріалами своїх маг-
істерських робіт, безпосередньо пов’язаних з конк-
ретними реабілітаційними напрямами. Такі зустрічі
часто мали живий та неформальний характер, набу-
ваючи вигляд дискусії і дуже подобались їх учасни-
кам. Бугеря Т.М., яка успішно закінчила навчання у
магістратурі, у 2005 році вступила до аспірантури і
активно працює над кандидатською дисертацією, яка
присвячена ролі міжпредметних зв’язків у про-
фесійній підготовці фізичних реабілітологів у педа-
гогічних вищих навчальних закладах. Ще дві випус-
книці магістратури були прийняті  на посади
асистентів кафедри фізичної реабілітації і валеології
Луганського національного педагогічного універси-
тету. Як вони самі зізналися в особистій бесіді з авто-
ром даної статті, їм дуже сподобалось спілкуватися і
займатися із студентами-реабілітологами ще в пері-
од навчання у магістратурі.

Взагалі поняття „компетентність”, як відо-

http://www.pdffactory.com


28

мо, відображає сучасні вимоги до результату освіт-
ньо-педагогічної діяльності і нерозривно пов’язано
с філософією успіху. Саме успішна професійна
діяльність є у наш час очікуваним результатом і свого
роду індикатором якості освіти. Цілком зрозуміло,
що поняття „компетенція” (коло питань, у яких будь-
хто добре розуміється; коло чиїх-небудь прав) і „ком-
петентність” (знаючий, освічений, авторитетний у
якій-небудь галузі; який має компетенцію) не пере-
кривають один одне і мають повне право на існу-
вання у теперішньому науковому педагогічному дис-
курсі. По відношенню до спеціаліста в галузі
фізичної реабілітації компетентним (на нашу дум-
ку) можна вважати такого спеціаліста з вищою реа-
білітаційною освітою, який на практиці продемон-
стрував  стремління і  здатність (готовність)
реалізувати свій власний потенціал (знання, умін-
ня, навички, досвід, особисті риси і якості) для усп-
ішної оздоровчої діяльності, яка має творчий (про-
дуктивний, креативний) характер. При цьому такий
спеціаліст-реабілітолог повинен добре відчувати
професійне і соціальне „середовище”, усвідомлю-
вати соціальну значимість і особисту відпові-
дальність за результати своєї оздоровчо-відновлю-
вальної діяльності, бути у постійній готовності до
самовдосконалення і професійного і людського.

Таким чином, дефініція „компетентність” є
комплексною, збірною і визначає відповідність суб-
’єкта (фізичного реабілітолога) певній сфері діяль-
ності (оздоровчо-відновлювальній). Компетентніс-
ний підхід в  освітній сфері  широко став
обговорюватися після прийняття Радою Європи п’я-
ти ключових, тобто визначаючих, компетенцій, яки-
ми повинні бути оснащені „молоді європейці”. Се-
ред них розрізняють:
1. політичні і соціальні компетенції, такі як

здатність приймати відповідальність, прийма-
ти участь у прийнятті групових рішень, вирі-
шувати конфлікти ненасильно, приймати участь
у підтримуванні і оптимізації діяльності демок-
ратичних інститутів;

2. компетенції, пов’язані з життям у полікультур-
ному суспільстві. У молоді повинні сформува-
тися під дією освіти міжкультурні компетенції,
толерантність, відсутність схильності до расиз-
му і ксенофобії. Освічені європейці повинні
вміти приймати відмінності, поважати інших і
бути здатними жити з людьми інших культур,
мов, релігій, переконань;

3. компетенції, які відносяться до володіння ус-
ними та письмовими комунікативними можли-
востями; мати можливість володіння більш ніж
однією іноземною мовою;

4. компетенції інформаційного характеру. Володі-
ння комунікативно-інформаційними технологі-
ями з розумінням їх застосування, слабких та
сильних сторін, здатність до критичного суджен-
ня у відношенні до інформації із ЗМІ і реклами;

5. здатність навчатися і вдосконалюватися протя-
гом всього життя у якості основи безперервно-

го навчання у контексті як особисто професій-
ної, так і соціальної дійсності.
У багатьох зарубіжних країнах проблема

якості освіти і її зв’язку з успішною кар’єрою осмис-
люється з 90-х років, коли Міжнародною організа-
цією праці біло введено поняття ключових компе-
тенцій, яке трактується як загальна здатність людини
мобілізувати у ході професійної діяльності набуті
знання і вміння, а також використовувати узагальнені
засоби виконання різних ефективних професійних
дій. По відношенню до майбутніх фізичних реабілі-
тологів ми розглянули у плані компетентнісної мо-
делі спеціаліста наступні групи компетенцій:
1. соціально-особистісні, які формуються цикла-

ми гуманітарних і суспільних дисциплін;
2. економічні і організаційно-управлінські, які

формуються на базі економічних і організацій-
но-управлінських дисциплін;

3. загальнонаукові (компетенції когнітивної діяль-
ності), які забезпечуються дисциплінами цик-
лу природно-наукових дисциплін;

4. загальнопрофесійні (інваріантні до професій-
ної діяльності фізичного реабілітолога), які ви-
робились у результаті освоєння загальнопрофе-
сійних дисциплін (анатомія, фізіологія, масаж,
фізіотерапія, метрологія та інш.);

5. спеціальні (володіння алгоритмами діагностич-
ної, оздоровчої і превентивної професійної
діяльності). Вони набуваються у результаті вив-
чення циклу спеціальних дисциплін (наприклад,
„фізичної реабілітації осіб з зіхворюваннями
опорно-рухового апарату”).
З 2004 року ми активно трансформували

робочі та учбові програми для майбутніх фізичних
реабілітологів з урахуванням компетентнісного
підходу. Цілком вірогідно, що зробити ми маємо ще
багато для того, щоб випускники вузу були конку-
рентоздатними та затребуваними на сучасному рин-
ку праці. У цьому зв’язку виникає і проблема підго-
товки і перепідготовки викладацького складу,
вирішенню якої можуть допомогти методичні занят-
тя, які проводяться регулярно, а також зустрічі, се-
мінари і тренінги із залученням успішних педагогів
і психологів, які можуть продемонструвати авторські
системи, методики і технології, що вже довели свою
ефективність і успішність. У відношенні до систе-
ми безперервної освіти фізичних реабілітологів ми
також все ще знаходимося на початку шляху. Непри-
пиняєме цілеспрямоване освоєння випускниками
вузу соціокультурного досвіду і новітніх оздоровчо-
відновлювальних підходів повинно проходити із за-
стосуванням усіх ланок наявної освітньої системи.
Добре відомо, що у сучасному соціумі ідея безпе-
рервної освіти набуває характеру парадигми науко-
во-педагогічного мислення, однак по відношенню
до фізреабілітаційної освіти ця теорія і практика
освіти професіоналів за межею базової освіти тільки
починає складатися. Набуття і підвищення профес-
ійної кваліфікації, перепідготовка у процесі профес-
ійного зросту (або зміни професії), освіта у ході
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адаптації до змінюючихся соціальних умов, а також
дозвільна освіта фізичних реабілітологів як багато-
рівнева та багатополюсна система зараз ще тільки
формується. Однак, вже слід переймати досвід євро-
пейських вузів країн, які є учасниками Болонського
процесу і будувати траєкторію безперервної освіти
як філософсько-педагогічної концепції, згідно якої
освіта розглядається як процес, охоплюючий все
життя людини.

Аналіз проведеного нами дослідження з
урахуванням даних педагогічного спостереження,
інтерв’ювання, анкетування переконав нас у тому,
що студенти ратують за збільшення об’єму дис-
циплін за вибором навчаючихся до 25-45% від за-
гальної трудоємності навчання без жорсткого „при-
в’язування” вибору до циклів дисциплін; багато зі
студентів виявляють бажання продовжити навчання
у магістратурі і аспірантурі; нерідко студенти вис-
ловлюють бажання приймати участь у інтернаціо-
нальному студентському обміні та інш.

Висновки
1. Аналіз інформаційних джерел показав, що у

теперішній час питання впровадження поло-
жень синергетики в освітню сферу посилено
вивчається; у відношенні до фізреабілітаційної
освіти синергетичний підхід досліджено ще
зовсім недостатньо.

2. У результаті проведеного дослідження (анке-
тування, педагогічне спостереження, інтерв’-
ювання) відбулась оптимізація якості освітнь-
ого процесу.

3. Компетентнісний підхід у фізреабілітаційній
освіті продемонстрував свою перспективність
та життєвість.
Подальші дослідження будуть спрямовані

на вивчення проблеми оптимізації якості підготов-
ки фізичних реабілітологів в умовах системи безпе-
рервної освіти дорослих (акмеологія).
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
ОСТЕОАРТРОЗЕ
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*Отделенческая клиническая больница ст.Полтава
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Аннотация. В статье представлены  особенности влия-
ния бишофита Полтавського на реабилитацию  больных
на остеоартроз.
Ключевые слова: остеоартроз, бишофит Полтавский,
физическая реабилитация.
Анотація. Жигиль В.М., Чапала М.Г., Жигиль Л.В., Сах-
но Т.В. Фізична реабілітація при отеоартрозі. В статті
представлені особливості впливу бішофіту Полтавсь-
кого на реабілітацію хворих остеоартрозом.
Ключові слова: остеоартроз, бішофіт Полтавський,
фізична реабілітація.
Annotation. Zhugil’V.M., Chapala N.G., Zhugil’L.V.,
Sakhno T.V. Physical rehabilitation in case of osteoarthritis.
In the article main features of influence of Poltava bishophit
on a rehabilitation of patients on osteoarthritis are presented.
Keywords: osteoarthritis, Poltava bishophit, physical
rehabilitation.

Введение.
Проблема лечения остеоартроза (ОА) как

заболевания с доминирующей деградацией хряще-
вой ткани, прогрессирующей потерей целостности
суставного хряща и вторичными дегенеративными,
воспалительными и склеротическими периартику-
лярными изменениями в настоящее время остается
одной из самых насущных в современной артроло-
гии и особенно актуальна в период провозглашен-
ной ВОЗ в 2000-2010 гг. декады борьбы с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата [1 ,2 ].

Остеоартроз — наиболее часто встречаю-
щаяся форма суставной патологии. Распространен-
ность его колеблется от 4,2 до 22,6 %, достигая 50
% у лиц старше 35 лет и почти 100 % — у лиц стар-
ше 55 лет. В структуре ревматических заболеваний
это более 40-50 % всех больных [3 ,4 ,5 ,6 ].

ОА развивается преимущественно в среднем
и пожилом возрасте, а в молодом возрасте может воз-
никнуть после травм суставов, воспалительных про-
цессов, у людей с врожденной патологией опорно-
двигательного аппарата. Женщины чаще страдают ОА
коленного сустава (гонартрозом), а мужчины — та-
зобедренного сустава (коксартрозом). Хотя развитие
ОА и не влияет на жизненный прогноз, заболевание
является одной из основных причин преждевремен-
ной потери трудоспособности и инвалидности, а так-
же хронического болевого синдрома, значительно
снижающего качество жизни пациентов.

Жалобы на боль в  коленных суставах
предъявляет каждый четвертый пациент в возрасте
старше 55 лет. Среди лиц старше 65 лет у 30 % муж-
чин и у 40 % женщин определяются рентгенологи-
ческие признаки ОА коленных суставов. Это забо-
левание является одной из основных причин
хронического болевого синдрома и нетрудоспособ-
ности в пожилом возрасте. Вместе с тем у некото-
рых больных с рентгенологическими признаками
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ОА болевой синдром отсутствует.
Наряду с поражением крупных суставов, ча-

сто поражаются и мелкие, такие например как вы-
сочно-нижнечелюстной, суставы кистей. Широкая
распространенность, необычный полиморфизм, труд-
ности диагностики и лечения ставят эти заболевания
в ряд важных проблем здоровья населения [7 ].

В развитии ОА принимают участие многие
факторы; при этом одни играют ведущую роль (фи-
зические нагрузки, микротравматизация, гипоксия
и ишемия), а другие — предрасполагающую (гор-
мональные, метаболические, инфекционно-аллерги-
ческие факторы, возраст, гиподинамия.

Важным фактором развития ОА является
состояние эндокринного статуса организма. Гормо-
нальные влияния выступают существенными регу-
ляторами на этапах роста и развития хрящей, а хон-
дроциты  имеют специфические рецепторы  к
тироксину, инсулину, глюкокортикоидам, соматотро-
пину, эстрадиолу, тестостерону. Дисбаланс гормо-
нов в организме приводит к изменению метаболиз-
ма хрящевой ткани, в связи, с чем нарушения в
эндокринной системе могут рассматриваться как
фактор риска остеоартроза.

Большое значение в развитии ОА имеют
иммунные нарушения. Разрушение протеогликанов
хряща сопровождается развитием иммунных реак-
ций клеточного и гуморального иммунитета. Сен-
сибилизация продуктами распада Т- и В-лимфоци-
тов  проявляется повышенной выработкой
лимфокинов и образованием иммунных комплексов,
а также, возможно, образованием аутоантител к хря-
щевой ткани, ткани синовиальной оболочки. Это
приводит к прогрессивному фиброзу синовиальной
оболочки, патологическому изменению синовиаль-
ной жидкости, нарушению смазывания и питания
хряща. Выработка неполноценной синовиальной
жидкости поддерживает прогрессирование дегене-
ративных изменений в суставном хряще.

Еще один существенный фактор — избы-
точные нагрузки на суставы. Чаще болеют лица, за-
нятые тяжелым физическим трудом и со стажем ра-
боты более 5 лет. Кроме того, чаще всего в процесс
вовлекаются нагрузочные суставы (коленные, тазо-
бедренные), мелкие суставы кистей (дистальные и
проксимальные межфаланговые) и позвоночник.

Проведенные в различные годы исследова-
ния позволяют связать развитие ОА с биохимически-

ми, метаболическими, сосудистыми, нейротрофичес-
кими, гормональными, иммунологическими наруше-
ниями, а также с микротравмой и изменениями био-
механики. На основании этих данных сложились ме-
таболическая, циркуляторная и биомеханическая кон-
цепции патогенеза дегенеративно-дистрофических
поражений суставов.

Ведущими симптомами остеоартроза явля-
ются боль и нарушение функции суставов [8 ].

Общими задачами лечения больных ОА яв-
ляются предотвращение прогрессирования дегене-
ративного процесса в суставном хряще; уменьше-
ние болевого синдрома и признаков реактивного
синовиита; улучшение функции сустава.

При данной патологии широко используют-
ся физиотерапевтические методы лечения: ультра-
звуковая терапия; магнитотерапия; КВЧ-терапия;
электрофорез; бальнеотерапия; массаж; тепловые и
холодовые процедуры. Физиотерапевтические мето-
ды лечения можно применять при всех стадиях за-
болевания [9 ,10 ].

В лечении остеоартрозов нами использовал-
ся Полтавский бишофит.

Работа выполнена по  плану НИР кафедры
физической реабилитации ПИЭП.

Формулирование целей работы.
Цель работы – изучить эффективность при-

менения бишофита в сочетании с физиотерапевти-
ческими факторами.

Результаты исследования.
Полтавский бишофит - уникальный природ-

ный минерал, благодаря входящим в него жизненно
важным элементам имеет разностороннее и много-
профильное влияние на различные биологические
процессы.

Полтавский бишофит — это концентриро-
ванный рассол маслянистой консистенции плотнос-
тью до 1300 г/л, общей минерализацией до 400 грам-
мов в 1 литре раствора, чего не имеет ни один
минеральный источник. Отличительной чертой Пол-
тавского бишофита является его уникальный состав,
в котором кроме самого бишофита - хлорида магния,
присутствуют ископаемые карналлит, мирабилит, гал-
лит и многие биологически ценные минералы и мик-
роэлементы, которые и придают рассолу широкие
оздоровительные и косметические свойства.

Раствор бишофита Полтавского — густая
прозрачная жидкость с легким желтоватым или зе-

Таблица 1.
Факторы риска развития остеоартроза

Генетические Приобретенные Факторы внешней среды 
Женский пол 
Дефекты гена коллагена II 
типа 
Врожденные заболевания 
костей и суставов 

Пожилой и старческий возраст 
Избыточная масса тела 
Дефицит эстрогенов в 
постменопаузальный период 
Дефицит витамина D 
Приобретенные  заболевания костей и 
суставов 
Операции на суставах (например, 
менискэктомия) 

Избыточные нагрузки на суставы 
Травмы 
Профессиональные и физические 
нагрузки 
Занятия спортом и особенности 
проведения досуга 
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леноватым оттенком, без запаха или с запахом эфи-
ро-ароматических композиций. Хорошо растворя-
ется в воде и спирте, химически не агрессивный, не
токсичный, не горючий.

Препарат содержит много минералов, по-
этому биологические свойства определяются нали-
чием и их количественной характеристикой:

1) большое содержание магния (до 95 г/
л) предопределяет при резорбтивном действии ги-
потензивный эффект, улучшает мозговое кровооб-
ращение, предотвращает развитие вегетативных
неврозов, расстройств сна. Магний активирует фер-
менты углеводного и энергетического обмена, при-
нимает участие в формировании костной ткани, нор-
мализует возбудимость нервной и сердечно-сосуди-
стой систем. Проявляет антиспастическое и сосу-
дорасширяющее действие, стимулирует перисталь-
тику гладкой мышечной ткани, в особенности
желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих пу-
тей, есть протектором атерогенеза;

2) большое содержание брома (до 3600,0
мг/л) предопределяет при резорбтивном действии
восстановление равновесия между процессами воз-
буждения и торможения в коре главного мозга, в
особенности при повышенной возбудимости цент-
ральной нервной системы;

3) значительное содержание йода (до 50,0
мг/л) предопределяет: а) при резорбтивном действии
- активное влияние на обмен веществ, усиление про-
цессов диссимиляции. Йод также влияет на липид-
ный и углеводный обмен. Оказывает содействие сни-
жению в крови уровня холестерина и атерогенных
липопротеидов. Стимулирует липопротеиназную и

фибринолитическую активность крови, снижает
свертываемость крови. Рефлекторно повышает сек-
рецию слизи железами дыхательных путей и повы-
шает протеолитическую активность;

б)при местном действии проявляет антисеп-
тический эффект;

4) большое количество микро- и уль-
трамикроэлементов (железо, цинк, марганец, медь,
молибден, селен и др.) при резорбтивном действии
предопределяет пополнения запаса в организме че-
ловека, выравнивание их баланса, что способству-
ет нормализации метаболической и ферментатив-
ной деятельности.

Бишофит показал себя мощным противо-
воспалительным фактором, имеющим общетонизи-
рующее, адаптогенное действие, нормализующим
обменные и нейровегетативные функции организ-
ма. За счет качественного состава (макро- и микро-
элементы) обосновано биохимически обусловленное
действие на иммунитет и ферментативную деятель-
ность, а за счет большого содержания магния — за-
щитное действие на сердце и сосуды.

Разработаны методы использования бишо-
фита с массажем, с электро- и фонофорезом, в про-
греваниях с озокеритом, в местных и общих ваннах.

Способы применения бишофита
Примочки - на участок тела накладывается

марля, пропитанная бишофитом в разведении теп-
лой водой в соотношении 1:3 на 15-20 мин.

Компрессы - участок тела согреть на про-
тяжении 2-3 мин. любым источником тепла. Бишо-
фит развести теплой водой (36-40°С) в 2-3 раза
(можно с добавлением спирта\водки), пропитать

Таблица 2.
Методики применения Полтавского бишофита (по материалам научных исследований)

При болезнях сердечно-сосудистой системы 
Ишемическая болезнь сердца Электрофорез транскардиально Общие ванны 
Гипертоническая болезнь 1-2 ст., нейроциркуля-
торная дистония по гипертоническому типу 

Электрофорез на воротниковую зону поперечно. Об-
щие ванны 

Нейроциркуляторная дистония по гипотоническо-
му типу 

Общие ванны 

Тахикардия, синусовая тахиаритмия Электрофорез транскардиально 
Ангиоспазм, эндартерииты Местные ванны 

При болезнях центральной и периферической нервной системы 
Вегетативные неврозы, вегето-сосудистая дистония, 
бессонница 

Электрофорез на воротниковую зону 

Невриты, невралгия, люмбаго, дискогенные радикулиты Компрессы, втирания, местные ванны 
При болезнях опорно-двигательного аппарата 

Артриты/артрозы, в т.ч. деформирующие; миозиты, 
ревматоидный артрит, остеохондроз, болезнь Бехтерева, 
шпора пяточная, контрактуры суставов, растяжения свя-
зок, реабилитация последствий травм 

Компрессы, втирания, массаж 

При болезнях желудочно-кишечного тракта 
Сниженная перистальтика кишечника, атония мускула-
туры кишечника и желчевыводящих путей, холецистит 

Электрофорез транспеченочно и трансабдоми-
нально 

Избыточная масса тела, связанная с нарушением про-
цессов диссимиляции 

Общие ванны, общий массаж 

Гипотиреозы, связанные с недостаточным поступлени-
ем йода 

Общие ванны, общий массаж 
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марлю и наложить на тело, покрыть водонепрони-
цаемой пленкой, сверху наложить согревающий
слой шерстяной ткани. Время выдержки компресса
– 0,5-3 часа. Втирания с массажем могут проводить-
ся как с лечебной, так и с профилактической целью
(в т.ч. в сауне).

Местные ванны - раствор бишофита гото-
вится из расчета 200-400 мл бишофита на 1л воды
температурой 36-40°С, погружение конечности на
15-30 мин.

Общие ванны - бишофит разводят в воде из
расчета 1-3 литра бишофита на ванну емкостью 120-
150 литров, температура 36-38°С; продолжитель-
ность процедуры 15-30 мин.

Под наблюдением и лечением находилось 30
больных с клиническими проявлениями остеоартро-
за коленных суставов. В возрасте от 31 до 65 лет.
Длительность заболевания составляла от 4 до 15 лет.

Во всех больных до начала лечения было
рентгенологически подтверждено клинический ди-
агноз. В комплекс обследования включали общекли-
ническое, нейро-ортопедическое обследование. У
больных остеоартрозом коленных суставов опреде-
ляли интенсивность болевого синдрома. Кроме того,
давали оценку болевого синдрома при длительной
ходьбе, при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при
длительном и ночном отдыхе.

Больные жаловались на боли в коленных
суставах, тугоподвижность, было зафиксировано
значительное снижение функциональных способно-
стей суставов, снижение скорости ходьбы.

Выраженность и динамику болевого синд-
рома определяли по визуально-аналоговой шкале
боли (ВАШ). Общую эффективность препарата оп-
ределяли в конце курса лечения. На основании
субъективной оценки больного по бальной системе:
0- отсутствие эффекта, 1-незначительное улучшение,
2-улучшение, 3-значительное улучшение.

Кроме этого оценивали скорость наступле-
ния обезболивающего эффекта с помощью разрабо-
танного опросника, где оценивали динамику состо-
яния больного: - значительное улучшение -
оценивалось при снижении выраженности болево-
го синдрома наполовину после 3-4 дня лечения и
полному исчезновению до конца курса лечения;

- улучшение – снижение выраженности бо-
левого синдрома наполовину после 5-6 дня лечения
и полное исчезновение после курсового лечения;

-незначительное улучшение – постепенное
снижение болевого синдрома после 6-7 дня лечения
и сохранение не резко выраженного болевого синд-
рома до конца курсового лечения;

-без улучшения – снижение болевого синд-
рома менее чем на треть до конца лечения.

Обследование проводилось до и после ле-
чения.

Нами проводилось лечение больных остео-
артрозом бишофитом Полтавским в сочетании с
ультразвуком, электрофорезом, парафино-озокери-
том, массажем.

Ультразвуковая терапия – метод, при кото-
ром с лечебной целью используются механические
колебания, частотой больше 20 кГц. Ультразвук ока-
зывает механическое, тепловое и физико-химичес-
кое воздействие.

Ультразвуковая терапия имеет противовос-
палительное, катаболическое, спазмолитическое,
фиброзное, бактерицидное действие.

В настоящее время широко применяется
способ введения при помощи ультразвука лекар-
ственных средств – ультрафонофорез (УФФ). При
этом происходит одновременное влияние на орга-
низм ультразвуковых колебаний и лекарственных
препаратов, которые вводятся с их помощью. Под
действием ультразвука потерцируются лечебные
эффекты сосудорасширяющих, противовоспали-
тельных, рассасывающих веществ.

Процедуры ультрафонофореза проводи-
лись двумя воздействиями: на паравертебральную
область позвоночника и непосредственно на колен-
ный сустав.

Электрофорез бишофита Полтавского про-
водился на область коленных суставов. Раствор би-
шофита в пропорции 1:1 с водой наносили биполяр-
но: электроды размещались по поперечной
методике. Сила тока 15-20 мА (до ощущения легко-
го покалывания). Продолжительность процедуры
10-15 минут, кратность – через день, или ежеднев-
но, курс -10-15 процедур.

Использовался лечебный массаж с бишфи-
том. Втирание с массажем могут проводится как с
лечебной так и с профилактической целью. Бишо-
фит в сочетании с массажем оказывает следующие
эффекты: тонизирующий, сосудорасширяющий,
трофический, лимфодренажный, седативный.

Проводилось лечение больных по двум ме-
тодикам: 1- парафино-озокеритовые аппликации
(кюветно-аппликационный способ) накладывались
на сустав, температура 45-50°С, длительность про-
цедуры 20-40 мин., затем проводили электрофорез
бишофита по вышеописанной методике. Таких про-
цедур назначается 10-12 ежедневно или через день.

2. Проводили воздействие парафино-озоке-
ритом с последующим ультрафонофорезом бишо-
фита: а)  на паравертебральные области –интенсив-
ность 0,2-0,4-0,6 Вт/см2  в непрерывном или
импульсном режиме, методика лабильная, способ
контактный, на курс 10-12 процедур, ежедневно или
через день, длительность воздействия 2-7 мин на
каждую сторону; б) на суставы – интенсивность 0,4-
0,6 Вт/см2 , режим непрерывный, методика подвиж-
ная, продолжительность 5-10 мин., ежедневно или
через день, на курс 10-12 процедур.

Во время лечения бишофитом не назнача-
лись препараты с противовоспалительным и обез-
боливающим действием.

У наблюдаемых больных имелись значи-
тельное снижение боли, улучшение функциональ-
ных способностей суставов и увеличение скорости
ходьбы, что проявлялось в увеличении объема дви-
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жений, сгибании, разгибании.
Таблица 3.

Динамика показателей болевого синдрома в про-
цессе лечения на фоне применения бишофита по

данным ВАШ, % (М±м)
Группы   
обследо- 
ванных  

Количество  
больных  

До  
лечения  

После 
лечения 

ρ 

Мужчины  14  81,1±11,6  38 ,2±10,2 <0,01 
Женщины  16  88,9±11.1  41 ,6±10,9 <0,01 
Всего  30  84,9±10,1  39,9±9,8  <0,01 

Полученные результаты свидетельствуют об
уменьшении воспалительного процесса и отека в
суставе, что приводит к улучшению общего состоя-
ния пациента. Функциональные способности по-
врежденных суставов улучшились при использова-
нии сочетанных  методов: электрофорез
бишофита+прафино-озокерит, ультрафонофорез
бишофита + парафино-озокерит, массаж бишофита
+ физиотерапевтические факторы.

Результаты при монотерапии (использование
бишофита без физиотерапевтических факторов) зна-
чительно ниже, чем в сочетанных воздействиях. Это
проявилось в достоверном уменьшении общего ин-
декса боли почти вдвое, расширился двигательный
режим. При ходьбе больные  проходили 100 метров
за 4-5 мин( в среднем 250 ± 46с), до конца лечения за
2-3 мин (170±38с). Одновременно с увеличением ско-
рости ходьбы увеличилась ее дальность. В начале
лечения больные проходили 200-300 метров в день,
в конце лечения  - приблизительно 2000м.

Также уменьшились ночные и постоянные
боли, улучшилась ходьба по лестнице вверх и по
ровной местности. Во всех случаях применения би-
шофит хорошо переносился больными и не вызы-
вал побочных эффектов.

Выводы
Терапевтический эффект бишофита наблю-

дается как при использовании его в монотерапии,
так и в сочетании с физическими факторами (ульт-
развук, электрофорез, парафино-озокерит, массаж).
Причем лечебный эффект отмечается больший при
сочетанном применении бишофита с ультразвуком,
парафино-озокеритом, электрофорезом, массажем.

Бишофит при применении является доста-
точно безопасным и эффективным средством.

Это дает возможность широко рекомендо-
вать его применение с целью уменьшения болево-
го синдрома у больных остеоартрозом коленных су-
ставов, как в госпитальных, так и в домашних
условиях, что приводит к повышению общего ка-
чества жизни.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической реабилитации при остеоартрозе.
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Анотація. Наведено теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукового завдання щодо формування фізич-
ної культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно-
спортивної роботи в позашкільних навчальних закла-
дах.
Ключові слова: тренер, спортсмен , школа, фізична
культура.
Аннотация. Жукотинский К.К. Творческая работа тре-
нера-преподавателя. Приведено теоретическое обобще-
ние и новое решение научной задачи относительно фор-
мирования физической  культуры учеников 8-9 классов
в процессе физкультурно-спортивной работы во вне-
школьных учебных заведениях.
Ключевые слова: тренер, спортсмен, школа, физичес-
кая культура.
Annoattion. Zhukotinskiy K.K. Creative work of the trainer
- teacher. Theoretical generalization and new decision of a
scientific problem concerning formation of physical training
of pupils of 8-9 classes is resulted during sports work in
out-of-school educational institutions.
Key words: the trainer, the sportsman, school, physical
training.

Вступ.
На сьогодні вся робота з формування фізич-

ної культури, спорту, здорового способу життя учнів
позашкільного навчального закладу (ПНЗ) всеціло
покладається на тренера-викладача [4-6]. Та «Мо-
ральний кодекс олімпійця», який повинен викону-
вати кожен спортсмен, як вказує Президент націо-
нального Олімпійського комітету С.Бубка, необхідно
впроваджувати серед молоді через наукові розроб-
ки, спортивні ритуали, елементи передачі спортив-
них традицій в кожному ПНЗ, в мікрооточенні,
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кожній спортивній секції, сім’ї.  Саме такого відпо-
відального спрямування має бути фізкультурно-
спортивна робота в ПНЗ.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: науково обґрунтувати

й експериментально перевірити модель технології
формування фізичної культури учнів 8-9 класів у
процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашк-
ільних навчальних закладах. Об’єкт дослідження -
процес фізкультурно-спортивної роботи в позашк-
ільних навчальних закладах. Предмет дослідження
- зміст, форми і методи формування фізичної куль-
тури учнів 8-9 класів.

Для розв’язання визначених завдань вико-
ристовувався комплекс взаємопов’язаних методів
дослідження: теоретичні методи (вивчення філо-
софської, психологічної та педагогічної літератури
з досліджуваної проблеми, аналіз, синтез, узагаль-
нення і систематизація теоретичних та експеримен-
тальних даних, моделювання, порівняння, прогно-
зування), що застосовувалися для визначення
гіпотези, мети та завдань дослідження; практичні
методи (анкетування, інтерв’ю, бесіди, спостережен-
ня, тестування, ранжування, створення і розв’язан-
ня проблемних ситуацій,  педагогічний експеримент
(констатуючий і формуючий), статистична обробка
одержаних результатів), проективні методики засто-
совувалися для одержання фактичних даних щодо
стану досліджуваної проблеми в практиці та оброб-
ки проміжних і кінцевого зрізу після проведення
дослідно-експериментальної роботи.

Результати дослідження.
Ключовою фігурою в роботі з учнями із

формування фізичної культури є тренер-викладач.
Процес формування фізичної культури учня позаш-
кільного навчального закладу починається із заці-
кавленості конкретним  видом  фізкультурно-
спортивної  роботи .  Наступне – опанування
улюбленим видом фізкультурно-спортивної робо-
ти, далі учень бажає знати і уміти більше, ніж дає
тренер, починає самостійно вдосконалюватись.
Потім наступає гармонія знань і умінь з обраного
виду фізкультурно-спортивної роботи, вміння на
високому рівні проводити самостійні заняття і роз-
вивати свої здібності, творчий пошук застосувань
учнів, знань і навичок, постійний показ вправ і ком-
бінацій в обраному виді фізкультурно-спортивної
роботи та рівні прояву таланту. Рівень прояву інте-
ресу учнем починається з пробудження любові до
конкретного виду фізкультурно-спортивної робо-
ти і завершується абсолютною комфортністю, чи-
стотою взаємостосунків, визнанням.

Генератором зростання майстерності учнів
і всієї системи є тренер. Нами спроектовано орієн-
товні моделі тренера: тренер - опорний взірець для
наслідування, тренер – інтелектуал у своєму виді
спорту, тренер – поліглот, тренер – кумир, тренер –

митець, тренер – абсолютний еталон для насліду-
вання, тренер – геній своєї справи. Це допомагає
тренерам усвідомити, що кожна модель певним чи-
ном позначається на вихованні в учнів певних осо-
бистісних характеристик і впливає на їх сходження
до вершин спортивної майстерності , високої
спортивної зрілості.

Ознайомлення з означеними моделями до-
помагало тренерам усвідомити, яким чином кожна
з них позначається на формуванні в учня певних
особистісних характеристик і впливає на його сход-
ження до спортивної зрілості. Наведемо скорочений
опис якостей, формуванню яких сприяє той чи інший
тип названих моделей (див. рис. 1).

Модель тренера – опорний взірець для на-
слідування активізує в учня: зацікавленість певним
видом фізкультурно-спортивної роботи; пробуд-
ження любові до фізкультурно-спортивної роботи;
надію на позитивні результати тестування, успіх;
виконання моментів режиму дня, виховних завдань
тренера; прояв бажання до вдосконалення особис-
тісних якостей.

Модель тренера-інтелектуала у своєму виді
спорту стимулює учня до реалізації: бажання унор-
мовано опановувати обраним видом фізкультурно-
спортивної роботи; отримання «м’язової радості»
від тренувань; появи любові до обраного виду
спорту; надії на закріплення у спортивній секції;
ведення щоденника самоконтролю як базового еле-
мента позитивної звички; виховання самосвідо-
мості, адекватної самооцінки як елементів само-
ствердження на тренуваннях.

Модель тренера-поліглота спрямовує учня
на прояв: бажання знати і вміти більше того, що
дає тренер з обраного виду фізкультурно-спортив-
ної роботи на тренуваннях; любові та насолоди від
здобуття нових знань і вмінь; отримання емоцій-
ного задоволення від залучення до фізкультурно-
спортивної роботи; спільного з тренером плануван-
ня  програми опанування обраним  видом
фізкультурно-спортивної роботи; звички до пози-
тивного вчинку; визнання та закріплення в різних
молодіжних об’єднаннях (неформальних, стихій-
них, тимчасових, конгломератних).

Модель тренера-кумира орієнтує учня на
такі цінності як : гармонія знань і умінь з обраного
виду фізкультурно-спортивної роботи, переко-
наність в успіху; постійна відданість улюбленому
виду фізкультурно-спортивної роботи; постійна
емоційна насолода від фізкультурно-спортивної
роботи; самостійне планування підготовки до зма-
гань; звичка передачі знань і вмінь з обраного виду
фізкультурно-спортивної роботи в мікрооточенні;
постійний прояв сформованості фізичної культури
учня в  мікрооточенні; виконання ролі судді у
спортивних змаганнях.

Модель тренера – митця активізує учня на:
самостійне проведення фізкультурно-спортивної
роботи на високому рівні, унормований розвиток
здібностей; комфортність діяльності, чистота взає-
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мостосунків; дієво-пошуковий інтерес до фізкуль-
турно-спортивної роботи; високе емоційне задово-
лення, яке, однак, не має стабільного характеру; ре-
алізація творчих задумів в  мікрооточенні ;
прогнозований прояв позитивного вчинку; вміння
впливати на самоуправління, організованість, дис-
ципліну своїх товаришів.

Модель тренера – абсолютного еталону для
наслідування спонукає учня проявити: творчий по-
шук застосування знань, умінь і навичок з улюбле-
ного виду фізкультурно-спортивної роботи; повну
комфортність, чистоту взаємостосунків, емоційну
задоволеність; пошуково-творчий рівень інтересу
до формування фізичної культури; взірцеву повед-
інку під час фізкультурно-спортивної роботи; по-
стійно реалізовувати творчі задуми у макроото-
ченні; позитивну поведінкову звичку; взірцеве скла-
дання і реалізацію програм самореалізації у про-
цесі рухового дозвілля; вміння періодично викону-
вати обов’язки громадського тренера; еталони
спортивної зрілості.

Модель тренера – генія своєї професійної
діяльності стимулює в учня: постійний показ вправ
і комбінацій в обраному виді фізкультурно-спортив-
ної роботи на рівні прояву таланту; абсолютну ком-
фортність взаємин, психологічну стабільність, чи-
стоту взаємостосунків; високе емоційне задоволен-
ня від своєї діяльності, творчо-взірцевий інтерес;
абсолютну реалізацію творчих задумів;  високий
прояв спортивної зрілості на творчо-взірцевому
рівні розвитку інтересу.

Модель сходження учня ПНЗ до сформова-
ності фізичної  культури, спортивної зрілості,
спортивного визнання включає чотири розділи.

Перший - рух по щаблях майстерності
учня ПНЗ: зацікавленість видом спорту; бажання
знати та уміти більше того, що дає тренер з обрано-
го виду спорту; гармонія знань і умінь з обраного
виду спорту, переконаність успіхом, самостійне про-
ведення тренувальних занять; унормований розви-
ток здібностей; творчий пошук застосувань знань,
умінь, навичок з улюбленого виду спорту на рівні
обдарованості; постійний показ вправ і комбінацій
в обраному виді спорту та рівні прояву таланту.

Другий - рівень прояву інтересу учнем
ПНЗ: пробудження любові до спорту; поява надії
на перші спроби тестування, успіх, поява любові
до обраного виду спорту; надія на закріплення в
спортивній секції; прояв любові та насолоди від
знань і вмінь; отримання емоційної насолоди; по-
стійна відданість улюбленому виду спорту; пост-
ійна емоційна насолода від занять; комфортність
діяльності; чистота взаємостосунків; дієво-пошу-
ковий рівень вихованості інтересу; часом високе
емоційне задоволення, повна комфортність діяль-
ності; чистота взаємостосунків, високе емоційне за-
доволення; пошуково-творчий рівень прояву інте-
ресу; абсолютна комфортність,  психологічна
стабільність, абсолютна чистота взаємостосунків,
постійне високе емоційне задоволення, творчо-
взірцевий показ.

Третій - звичка-вчинок учня ПНЗ: вико-

Рис. 1. Модель сходження учня ПНЗ до спортивної  зрілості,  визнання в  мікро- і  макрооточенні
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нання моментів режиму дня, виховних завдань тре-
нера, успіх; ведення щоденника самоконтролю як
базового елемента позитивної звички; спільне пла-
нування учнем ПНЗ і тренером-викладачем програ-
ми розділів опанування обраним видом спорту; по-
ява  звички позитивного вчинку; самостійне
планування підготовки до змагань, постійна звичка
передачі  знань і вмінь з обраного виду спорту в мікро-
оточенні; постійна реалізація творчих задумів учня
ПНЗ в макрооточенні; прогнози прояву позитивного
вчинку, прояв взірцевої поведінки на тренуваннях і
змаганнях; постійна реалізація творчих задумів учня
ПНЗ в макрооточенні; позитивна поведінкова звич-
ка, абсолютна реалізація творчих задумів учня ПНЗ;
високий прояв сформованості фізичної культури  на
творчо-взірцевому рівні розвитку інтересу; спортив-
не визнання, спортивна зрілість, прояв високої якості
поведінки в життєвих ситуаціях.

Четвертий - характеристика елементів
сформованості фізичної культури учня ПНЗ: про-
яв бажання до вдосконалення особистих якостей в
колективі спортивної секції; виховання самосвідо-
мості, самооцінки, самоцілі як елементів  самоут-
вердження під час тренувань; визнання сформова-
ності фізичної культури учня в різних об‘єднаннях
молоді (неформальні, стихійні, тимчасові, конгло-
мератні); постійний прояв сформованості фізичної
культури  учня ПНЗ в процесі фізкультурно-спортив-
ної роботи; виконання ролі судді спортивних зма-
гань; високий прояв сформованості фізичної куль-
тури учня ПНЗ в мікро- і макрооточенні; вплив учня
ПНЗ на розвиток самоуправління, організованості,
дисципліни своїх товаришів; спортивна зрілість;
часом взірцеве складання програм самореалізації  в
процесі активного рухового дозвілля; періодично
виконує обов’язки громадського тренера; спортив-
не визнання, постійне взірцеве складання програм
самореалізації в процесі активного відпочинку, по-
стійне виконання обов’язків громадського тренера,
зорієнтований на вибір професії тренера-викладача
нового взірця; висока сформованість фізичної куль-
тури учня.

Збільшення поінформованості тренерів з
питань цільового застосування певних принципів в
організації виховного процесу у позашкільних на-
вчальних закладах досягалося за рахунок проведен-
ня лекцій, семінарських занять, обміну досвідом,
диспутів, дискусій, «круглих столів», показових ви-
ховних заходів. Методичною радою позашкільних
навчальних закладів проводилася робота, спрямо-
вана на підготовку тренерів до співпраці, співтвор-
чості з учнями.

Висновки.
У дослідженнях наведено теоретичне уза-

гальнення і нове вирішення наукового завдання щодо
формування фізичної культури учнів 8-9 класів у
процесі фізкультурно-спортивної роботи позашкіль-
них навчальних закладах відбуватиметься більш
ефективно за умов: забезпечення єдності теоретич-
ної і практичної обізнаності (як когнітивного ком-

поненту) учнів і тренерів-викладачів у галузі про-
блеми дослідження; постановка проблеми сформо-
ваності фізичної культури учнів як елементу умов
співжиття в мікро- та макрооточенні; високого рівня
її реалізації  в позашкільному навчальному закладі
як структурному об’єднанні в системі освіти, що
охоплює значну кількість учнівської молоді яка зай-
мається улюбленими видами фізкультурно-спортив-
ної роботи; розвитку емоційно-позитивного ставлен-
ня особистості до фізкультурно-спортивної роботи
як компонента здорового способу життя, розвитку
творчих здібностей та особистісно значущих якос-
тей, одного із чинників залучення учнів 8-9 класів
до активної самореалізації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем творчої
роботи тренера-викладача.
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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТЕХНІКО-
ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК
МЕТОДОМ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ
Кириченко Р.О.,1 Дорошенко Е.Ю. 2

Баскетбольний клуб “Козачка-ЗАлК”1

Запорізький національний університет2

Анотація. В статті досліджено структуру техніко-так-
тичної діяльності кваліфікованих баскетболісток та
ієрархію її чинників за допомогою методу головних
компонент.
Ключові слова: структура, техніко-тактична діяльність,
метод головних компонент.
Аннотация. Дорошенко Э.Ю., Кириченко Р.А. Изучение
структуры технико-тактической деятельности квалифи-
цированных баскетболисток  методом главных компо-
нент. В статье исследована структура технико-тактичес-
кой деятельности квалифицированных  баскетболисток
и иерархия ее составляющих с помощью метода глав-
ных компонент.
Ключевые слова: структура, технико-тактическая дея-
тельность, метод главных компонент.
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Annotation. Doroshenko E.Y., Kirichenko R.A., Khabarova
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Вступ.
Структура змагальної діяльності в сучас-

ному баскетболі налічує п’ять основних елементів
– 1) загальна кількість ігрових прийомів та ефек-
тивність техніко-тактичної діяльності, 2) ефек-
тивність і надійність спортивної тактики, 3) конт-
роль спортивної тактики, 4) рівень фізіологічних і
біохімічних реакцій організму спортсмена в умо-
вах змагань та після їх завершення, 5) контроль пси-
хічних станів спортсменів. Техніко-тактична
діяльність є одним із найбільш значущих, про-
відних елементів, бо саме вона значною мірою де-
термінує результат баскетбольного двобою. Підсум-
ковим результатом техніко-тактичної діяльності є
кількість очок, яку набрала команда під час поєдин-
ку, інші складові техніко-тактичної діяльності (ве-
дення, передачі, підбори і перехвати м’яча, фоли
та ін.) є підпорядкованими головній меті – кидку
м’яча у кошик суперника.

Сучасний науковий апарат дозволяє про-
вести дослідження техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток за допомогою ме-
тодів, які на сьогодні ще не є загальноприйнятими
для галузі фізичного виховання, олімпійського і
професійного спорту. В даному контексті мова йде
про вивчення структури техніко-тактичної діяль-
ності кваліфікованих баскетболісток за допомогою
методу головних компонент. Метод головних ком-
понент розроблений H.Hotelling [1] і за своєю сут-
ністю є близьким до методу факторного аналізу.
Модель методу головних компонент відрізняється
від моделі факторного аналізу тим, що діагональні
елементи матриці R, яка використовується при ком-
понентному аналізі, в кожному випадку дорівню-
ють одиниці. З точки зору фахівців у галузі мате-
матики і статистики, відокремлення факторного і
компонентного аналізу один від одного пов’язане
із сутністю та специфікою питань, які вирішують-
ся за допомогою цих методів [2]. Останнім часом
метод факторного аналізу використовують фахівці
з фізичного виховання та спорту для вивчення та
узагальнення структури навчально-тренувальної
діяльності, визначення її внутрішніх взаємозв’язків
та на цих засадах розподілу повної сукупності ант-
ропометричних, техніко-тактичних і спеціалізова-
них елементів спортивної діяльності [3]. Стосовно
спортивних ігор відомі дослідження В.М. Корягі-
на [4], Ж.Л. Козиної [5,6] в яких на прикладі бас-
кетболу за допомогою методу факторного аналізу
досліджено різні питання стосовно структури на-
вчально-тренувальної та змагальної діяльності бас-
кетболістів різного віку і кваліфікації. Метою дос-

лідження М.Ф. Курилка [7] є ігрова діяльність фут-
болістів – провідний чинник структури навчально-
тренувальної та змагальної діяльності, який знач-
ною мірою детермінує результат змагальної
діяльності.

Дослідження структури техніко-тактичної
діяльності кваліфікованих баскетболісток із засто-
суванням методу головних компонент до цього часу
не було предметом дослідження фахівців з фізично-
го виховання і спорту. Окремо досліджено загальну
структуру техніко-тактичної діяльності, структуру
техніко-тактичної діяльності команд які перемогли
та команд, які програли з метою вивчення  її
внутрішніх взаємозв’язків та групування елементів,
які її складають.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи кафедри спортивних ігор фа-
культету фізичного виховання Запорізького націо-
нального університету за темою “Оптимізація
навчально-тренувальної та змагальної діяльності у
спортивних іграх” (затверджено на засіданні кафед-
ри спортивних ігор, протокол №7 від 05.02.2004;
вченою радою факультету фізичного виховання, про-
токол № 11 від 23.02.2004; науково-технічною ра-
дою Запорізького державного університету, прото-
кол № 7 от 19.02.2004). Напрям дослідження
відповідає тематиці Зведеного плану НДР держав-
ного 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 0101U006307.

Формулювання цілей статті.
Мета дослідження – проаналізувати та уза-

гальнити структуру техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток із застосуванням
методу головних компонент.

Матеріал, методи, організація, об’єкт і
предмет дослідження. Для досягнення мети сфор-
мульовано наступні завдання дослідження:

- проаналізувати структуру техніко-тактич-
ної діяльності кваліфікованих баскетболісток із зас-
тосуванням методу головних компонент під час ігор
в яких одержано перемогу;

- проаналізувати структуру техніко-тактич-
ної діяльності кваліфікованих баскетболісток із зас-
тосуванням методу головних компонент під час про-
граних ігор;

- проаналізувати загальну структуру техні-
ко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболі-
сток із застосуванням методу головних компонент.

Для вирішення завдань використані на-
ступні методи дослідження:

- методи одержання ретроспективної інфор-
мації (аналіз протоколів офіційних ігор, вивчення і
аналіз щоденників тренерів, матеріалів комплексних
наукових груп);

- педагогічні спостереження за техніко-так-
тичною діяльністю кваліфікованих баскетболісток;

- отримані показники техніко-тактичної
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діяльності кваліфікованих баскетболісток обробле-
но за алгоритмом методу головних компонент із
нормалізацією Кайзера і V-max обертанням матриці
за допомогою комп’ютерної програми “SPSS - 12”.

- результати дослідження оброблено в ла-
бораторії “інноваційних технологій фізичного ви-
ховання і спорту” Запорізького національного уні-
верситету. Проаналізовано параметри техніко-так-
тичної діяльності 650 кваліфікованих баскетболі-
сток в офіційних іграх збірної України та її супер-
ників,  баскетболісток БК “Козачка-ЗАлК” та її
суперників у матчах  європейських кубкових
турнірів (2003 – 2005 роки).

Об’єкт дослідження – техніко-тактична
діяльність кваліфікованих баскетболісток.

Предмет дослідження – структура техніко-
тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток.

Результати дослідження.
В таблицях і на малюнках 1-3 наведено ре-

зультати аналізу структури техніко-тактичної діяль-
ності кваліфікованих баскетболісток із застосуван-
ням алгоритму методу головних компонент із
нормалізацією Кайзера і V-max обертанням матриці.

Аналіз даних малюнків 1-3 свідчить про до-
сить значний ступінь вірогідності отриманих показ-
ників. За алгоритмом методу головних компонент
вірогідність результатів дослідження досягається у
випадку, якщо відсоток вибірки елементів, які істот-
но взаємопов’язані (корелюють) між собою, складає
не менше ніж 60%. В нашому дослідженні ці пара-
метри дорівнюють 67,916% у дослідженні загальної
структури техніко-тактичної діяльності кваліфікова-
них баскетболісток (мал. 1), 69,995% у дослідженні
структури техніко-тактичної діяльності кваліфікова-
них баскетболісток у виграних іграх (мал. 2) та 66,58%
у дослідженні структури техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток у програних іграх
(мал. 3). Важливу роль відіграє розподіл за групами
факторів за абсолютним значенням, своєрідний “ва-
говий” показник. Це свідчить про високий ступінь
вірогідності отриманих результатів.

Аналіз групування елементів техніко-так-
тичної діяльності методом головних компонент на-
ведений у таблицях 1-3 дозволяє виокремити наявні

тенденції, які при подальших дослідженнях із зас-
тосуванням формул рівнянь множинної регресії да-
ють можливість уточнити коефіцієнти при оціню-
ванні результатів техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток за  допомогою
найбільш поширених способів. Зокрема, це сто-
сується наступних:
1) INDEX = (POINTS – MISSED SHOTS +
REBOUNDS + ASSISTS + STEALS + BLOCKS – T/
OVERS) / TIME PLAYED (7 MINS MIN PLAY), де
INDEX – індекс ефективності змагальної діяльності
гравця; POINTS – очки; MISSED SHOTS – фоли;
REBOUNDS – підбори м‘яча; ASSISTS – результа-
тивні передачі; STEALS – перехвати; BLOCKS –
блок-шоти; T/OVERS – помилки (втрати м‘яча);
TIME PLAYED – час перебування гравця на май-
данчику (мінімум – 7 хвилин) (англійською мовою)
[8].
2) КПИ=(О + АВ + 1,4хПХ + 1,2хБШ + 1,2х СЩ +
1,4хЧЩ + 0,5хФС – (2очк. мимо) – 1,5х (3очк. мимо)
– 0,8х (штрафные мимо) – 1,4х ПП – ПТ - Ф) / СВ,
где КПИ – коэффициент «полезности» игрока; О –
очки; АВ – атакующие передачи; ПХ – перехваты;
БШ – блок-шоты; СЩ – подборы на своем щите;
ЧЩ – подборы на щите соперника; ФС – фолы ко-
манды соперников; ПП – потери при передаче; ПТ
– потери технические; Ф – фолы; СВ – сыгранное
время, (російською мовою) [9].
3) ІТТМ = 33,33 · (Ог / Ок +Σ г /Σ к + t/T) + 1,4 · ПХ
+ 1,3 · ПЩ + 1,2 · БШ + РП + 0,5 · ФС  – Ф – 1,2 · ВМ,
де ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності у
баскетболі, у.о.; Ог - очки, набрані гравцем, кількість;
Ок - очки, які набрала команда, кількість; ?г - ре-
зультативні кидки гравця, кількість; ?к - загальна
сума кидків гравця, кількість; t - час перебування
гравця на майданчику, хвилини; Т - загальний час
гри, хвилини; РП – результативні передачі, кількість;
ПЩ – підбирання м’яча під щитом, кількість; ПХ –
перехоплення м’яча, кількість; БШ – блок-шоти,
кількість; ФС – фоли суперника на гравцеві,
кількість; ВМ – втрати м’яча, кількість; Ф – фоли
гравця, кількість; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 0,5; -1; -1,2 –
коефіцієнти рівняння множинної регресії [10].

Найбільш складним завданням досліджен-
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Мал. 1.Розподіл елементів техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток із застосуван-
ням алгоритму методу головних компонент, % (n = 620)
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ня структури техніко-тактичної діяльності кваліфі-
кованих баскетболісток методом головних компо-
нент є інтерпретація отриманих результатів. Це обу-
мовлено близькістю алгоритму методу головних
компонент до методу факторного аналізу (деякі на-
уковці-математики розглядають метод головних ком-
понент як складову факторного аналізу, інші виок-
ремлюють його у самостійний метод). Аналіз
структури змагальної діяльності кваліфікованих бас-
кетболісток методом головних компонент зображує

наявні тенденції, які мають глибокі внутрішні
взаємозв’язки. Групування елементів техніко-тактич-
ної діяльності кваліфікованих баскетболісток (таб-
лиця 1) та елементів техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток у програних іграх
(таблиця 3) практично не відрізняється (належність
елементу техніко-тактичної діяльності до групи фак-
торів виділена жирним шрифтом та курсивом): пер-
шу групу факторів складають підбори, 2-очкові кид-
ки та блок-шоти; другу групу факторів складають
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Мал. 2. Розподіл елементів техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток із застосуван-
ням алгоритму методу головних компонент у виграних іграх, % (n = 310)

Г р у п и  ф а к т о р і в  N  Е л е м е н т и  
1  2  3  4  

1  П і д б о р и  0 , 8 8 6  0 , 1 4 4  0 , 2 5 4  -  
2  П і д б о р и  ( в л а с н и й  щ и т )  0 , 7 6 8  0 , 1 4 3  0 , 2 6 8  0 , 1 5 8  
3  П і д б о р и  (щ и т  с у п е р н и к а )  0 , 7 3 5  -  0 , 1 7 6  - 0 , 1 0 3  
4  К и д к и  2 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 6 8 8  0 , 5 2 8  0 , 1 5 4 -  -  
5  Б л о к -ш о т и  0 , 6 5 8  -  -  -  
6  К и д к и  2 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  0 , 6 3 5  0 , 5 0 8  -  -  
7  П е р е х о п л е н н я  -  0 , 8 0 2  -  -  
8  Р е з у л ь т а т и в н і  п е р е д а ч і  -  0 , 6 6 3  0 , 1 3 5  0 , 2 5 4  
9  Х в и л и н и ,  к і л ь к і с т ь  0 , 5 5 7  0 , 6 0 7  0 , 2 4 6  0 , 2 9 4  
1 0  В т р а т и  м ’ я ч а  0 , 2 6 5  0 , 4 8 6  0 , 1 1 5  0 , 1 6 9  
1 1  Ф о л и  0 , 2 3 9  0 , 2 9 5  0 , 1 9 3  0 , 2 1 5  
1 2  К и д к и  ш т р а ф н і  ( р е з у л ь т . )  0 , 2 2 9  0 , 1 9 2  0 , 9 2 3  -  
1 3  К и д к и  ш т р а ф н і  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 2 7 4  0 , 1 8 9  0 , 9 1 7  -  
1 4  К и д к и  3 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  -  0 , 1 3 3  -  0 , 8 9 2  
1 5  К и д к и  3 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )  -  0 , 2 1 0  -  0 , 8 8 7  

Мал. 3. Розподіл елементів техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток із застосуван-
ням алгоритму методу головних компонент у програних іграх, % (n = 310)
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Таблиця 1
Групування елементів загальної структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток

(n = 620)
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перехоплення м’яча, результативні передачі, фоли,
втрати м’яча і час перебування гравця на майданчи-
ку; до третьої групи факторів відносяться штрафні
кидки; до четвертої – 3-очкові кидки.

Структура техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток у виграних іграх
(таблиця 2) має відмінності в порівнянні з групу-
ваннями елементів техніко-тактичної діяльності
кваліфікованих баскетболісток в усіх іграх та у про-
граних іграх. До першої групи факторів увійшли
наступні елементи: підбори, 2-очкові кидки, блок-
шоти, перехоплення м’яча, результативні передачі,
фоли, втрати м’яча і час перебування гравця на май-
данчику; до другої групи факторів увійшли 3-оч-
кові кидки; до третьої – штрафні кидки. Ймовірно,
що наявна тенденція – у виграних іграх і програ-
них іграх групування елементів структури техніко-
тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток

істотно відрізняється, а саме у виграних іграх пе-
реважна більшість складових елементів техніко-
тактичної діяльності входить до першої групи фак-
торів (має більше факторне навантаження,  у
більшій мірі детермінує результат змагальної діяль-
ності). Штрафні кидки у обох випадках складають
третю групу факторів, але якщо у випадку, коли
результат гри позитивний, 3-очкові кидки склада-
ють другу групу факторів, то у випадку коли гра
програна,  3-очкові кидки складають лише четвер-
ту групу факторів. Опираючись на отримані резуль-
тати можна робити припущення, що 3-очкові кид-
ки хоч і не відносяться до елементів першої групи,
але мають досить значне факторне навантаження і
значний ступінь кореляції з результатом гри у разі
досягнення позитивного результату.

Висновки.
1. Метод головних компонент є прийнятним

Таблиця 2
Групування елементів структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток у вигра-

них іграх (n = 310)

Таблиця 3
Групування елементів структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток у програ-

них іграх (n = 310)

Г р у п и  ф а к т о р і в  N  К о м п о н е н т и  
1  2  3  4  

1  П і д б о р и  0 , 8 4 4  -  0 , 3 1 8  -  0 , 1 9 3  0 , 1 5 4  
2  П і д б о р и  ( в л а с н и й  щ и т )  0 , 7 9 4  -  0 , 2 1 4  -  0 , 2 3 6  
3  П і д б о р и  (щ и т  с у п е р н и к а )  0 , 6 4 8  -  0 , 3 8 2  -  0 , 2 1 0  -  
4  К и д к и  2 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 8 3 6  -  -  0 , 1 8 8  -  0 , 1 7 1  
5  Б л о к -ш о т и  0 , 4 7 5  -  0 , 3 7 1  -  0 , 2 7 6  0 , 2 8 3  
6  К и д к и  2 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  0 , 7 7 4  -  0 , 1 1 5  -  0 , 2 2 0  -  0 , 1 8 6  
7  П е р е х о п л е н н я  0 , 5 7 2  0 , 3 6 5  -  - 0 , 4 5 4  
8  Р е з у л ь т а т и в н і  п е р е д а ч і  0 , 4 8 2  0 , 4 7 8  -  -  0 , 3 8 1  
9  Х в и л и н и ,  к і л ь к і с т ь  0 , 8 7 4  0 , 1 9 8  -  -  
1 0  В т р а т и  м ’ я ч а  0 , 5 4 8  0 , 1 6 3  -  0 , 1 8 5  
1 1  Ф о л и  0 , 4 7 1  0 , 1 7 0  -  -  
1 2  К и д к и  ш т р а ф н і  ( р е з у л ь т . )  0 , 6 6 5  -  0 , 1 2 3  0 , 6 8 8  -  
1 3  К и д к и  ш т р а ф н і  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 6 7 5  -  0 , 1 5 3  0 , 6 8 2  -  
1 4  К и д к и  3 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  0 , 3 5 1  0 , 7 3 0  -  0 , 4 2 0  
1 5  К и д к и  3 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 2 9 3  0 , 7 5 9  -  0 , 1 1 7  0 , 4 0 8  
 

Г р у п и  ф а к т о р і в  N  К о м п о н е н т и  
1  2  3  4  

1  П і д б о р и  0 , 8 9 3  -  0 , 2 8 1  -  
2  П і д б о р и  ( в л а с н и й  щ и т )  0 , 7 6 1  0 , 1 4 4  0 , 2 2 0  0 , 1 2 2  
3  П і д б о р и  (щ и т  с у п е р н и к а )  0 , 7 2 3  -  0 , 2 5 3  -  0 , 1 0 3  
4  К и д к и  2 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 6 7 5  0 , 5 5 4  0 , 1 3 3  -  0 , 1 2 7  
5  Б л о к -ш о т и  0 , 5 7 8  -  -  0 , 1 0 9  
6  К и д к и  2 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  0 , 5 8 3  0 , 5 5 5  -  -  0 , 2 3 2  
7  П е р е х о п л е н н я  -  0 , 7 5 3  0 , 1 7 2  -  
8  Р е з у л ь т а т и в н і  п е р е д а ч і  -  0 , 5 9 6  0 , 1 1 6  0 , 2 7 0  
9  Х в и л и н и ,  к і л ь к і с т ь  0 , 5 6 5  0 , 6 3 7  0 , 2 4 7  0 , 2 6 4  
1 0  В т р а т и  м ’ я ч а  0 , 2 7 1  0 , 5 1 1  -  0 , 2 1 7  
1 1  Ф о л и  0 , 2 3 6  0 , 2 8 2  0 , 2 4 5  0 , 2 1 0  
1 2  К и д к и  ш т р а ф н і  ( р е з у л ь т . )  0 , 1 8 2  0 , 2 0 9  0 , 9 1 8  -  
1 3  К и д к и  ш т р а ф н і  ( к і л ь к і с т ь )  0 , 2 5 0  0 , 2 0 6  0 , 9 0 6  -  
1 4  К и д к и  3 - о ч к .  ( р е з у л ь т . )  -  -  -  0 , 8 7 8  
1 5  К и д к и  3 - о ч к .  ( к і л ь к і с т ь )   -  0 , 2 7 7  -  0 , 8 6 6  
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для вивчення техніко-тактичної діяльності у баскет-
болі, дозволяє аналізувати групування елементів
структури техніко-тактичної діяльності кваліфікова-
них баскетболісток, визначати групи елементів з
більшим високими значеннями факторного наван-
таження в залежності від результати гри (перемога
або поразка).

2. Аналіз групування елементів техніко-так-
тичної діяльності кваліфікованих баскетболісток
дозволяє наголосити на істотних відмінностях струк-
тури техніко-тактичної діяльності у виграних та про-
граних іграх.

3. Вивчення структури техніко-тактичної
діяльності кваліфікованих баскетболісток методом
головних компонент дозволить підвищити ефек-
тивність змагальної діяльності у баскетболі.

Перспективи подальших розвідок ґрунту-
ються на положеннях про подальше вивчення техн-
іко-тактичної діяльності у баскетболі. Вивчення
структури техніко-тактичної діяльності методом го-
ловних компонент дозволяє впритул наблизитися до
вирішення проблеми уточнення коефіцієнтів у спо-
собах оцінювання техніко-тактичної майстерності в
баскетболі за допомогою складання і вирішення
рівнянь множинної регресії.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПАРАЛІЧАМИ ПІСЛЯ
ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Клімцов Андрій
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. Розглядається питання щодо ефективності
використання засобів фізичної реабілітації дітей з це-
ребральними паралічами після хірургічного лікування.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, ліку-
вальна гімнастика, рівновага, хода.
Аннотация. Климцов Андрей. Использование средств
физической реабилитации для детей с церебральными
параличами после хирургического лечения. Рассматри-
вается вопрос относительно эффективности использо-
вания средств физической реабилитации для детей с
церебральными  параличами после хирургического ле-
чения.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, ле-
чебная гимнастика , равновесие, ходьба.
Annotation: Klimtsov Andriy. Discus about the using of
methods of children physical rehabilitation with cerebral
palsy after surgical treatment. Discus the question about
the effectiveness of using the methods of children physical
rehabilitation with cerebral palsy after surgical treatment.
Key words: cerebral palsy, therapeutic exercises, balance,
walking.

Вступ.
У процесі онтогенезу організму дитини роз-

виваються різні зміни у всіх його органах і систе-
мах, а особливо у нервовій системі й опорно-рухо-
вому апараті (ОРА). Зміни структури і функції ОРА
у дітей з різними формами церебральних паралічів
(ДЦП) негативно впливають на статику та динаміку
нижніх кінцівок і всього тіла загалом. Поряд з цим
розвиваються порушення психічного і інтелектуаль-
ного розвитку, що в результаті призводить до соц-
іальної деградації дитини.

Незважаючи на те, що існує величезна
кількість методів лікування і реабілітації дитячого
церебрального паралічу розповсюдження захворю-
вання як в Україні так і в світі невпинно зростає. За
статистичними даними останніх років частота зах-
ворюваності в державі складає 2-4 випадки на 1000
чоловік населення [2]..

 В Україні налічується понад 30 тис. хворих
ДЦП, щорічно реєструється близько 3 тис. діагнозів
ДЦП, установлених вперше [8].

 Тому вивчення питання реабілітації таких
дітей має велике теоретичне і практичне значення
через те, що морфо-функціональні зміни в дитячо-
му організмі стають не лише причиною порушення
рухової функції, але й в значній мірі перешкоджа-
ють самообслуговуванню, стають на заваді форму-
вання трудових навиків і зрештою призводять до
інвалідності.

Усе викладене вище послужило підставою
для поглибленого вивчення проблеми фізичної реаб-
ілітації дітей з церебральними паралічами після хірур-
гічного лікування з метою корекції патології і побу-
дови комплексної програми фізичної реабілітації.
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 Роботи з вивчення впливу обраних засобів і
методів фізичної реабілітації свідчать, що при занят-
тях фізичними вправами необхідно дотримуватися
педагогічних принципів наочності, індивідуалізації,
систематичності, помірності, новизни, поступовості
і послідовності в процесі розвитку рефлексів та фор-
мування основних рухових навиків [8,13].

 Основними напрямками використання за-
собів фізичної реабілітації в системі організації
лікувально-профілактичної допомоги дітям з цереб-
ральними паралічами слід вважати систематичне
впровадження фізичних вправ, масажу, плавання і
занять на спеціальних тренажерах, а також вико-
ристання ортопедичних засобів у режимі дня в ус-
тановах раннього дитинства, школах інтернатах, са-
наторіях, ,,Центрах здоров’я”. Лікувальна гімнас-
тика і масаж нормалізують біохімічні процеси у не-
рвово-м’язовому апараті, рухливість у великих
суглобах, м’язовий тонус і створюють умови для
формування ланцюгових рефлексів на фоні продав-
лення вроджених [13]. Такі заняття варто проводи-
ти на фоні медикаментозної терапії і фізіотерапев-
тичних процедур, а при необхідності і після хірур-
гічних втручань [12, 14].

 Хірургічне втручання (ортопедичні чи ней-
рохірургічні) застосовують при неефективності кон-
сервативних заходів [11].

 Лікувальну гімнастику в після операційно-
му періоді починають з дихальних вправ на другий
день після операції. Вихідне положення хворого –
лежачи на спині. Їх мета покращення ритму дихання,
поглиблення дихання, зменшення дихальної недостат-
ності, яка виникає як ускладнення після застосуван-
ня обезболюючих препаратів під час операції [10].

 Л.О. Бадалян стверджує, що раннє викори-
стання лікувально-корекційних впливів значно
сприяє компенсації вродженого чи набутого дефек-
ту. Основою цього є великі потенційні можливості
мозку, який розвивається, та вірно підібрані комп-
лекси реабілітаційних заходів.

 Велике значення має формування у дитини
свідомого відношення до занять і активної участі в
них, що в значній мірі створює сприятливий психо-
логічній фон у лікуванні.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначення впливу за-

собів фізичної реабілітації на організм дітей, хво-
рих на церебральний параліч.

 Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

 Проведення занять лікувальними фізични-
ми вправами з дітьми, що мають церебральний па-
раліч, який супроводжується відхиленнями у функц-
іонуванні  центральної нервової системи та
деформаціями опорно-рухового апарату, сприяють не
тільки відновленню або компенсації рухової функції,
але й в значній мірі соціально інтегрують дитину.

 Фахівці вважають, що спеціальне значен-
ня фізичних вправ у лікуванні церебрального пара-
лічу полягає у позитивному впливі на функції всіх
органів і систем організму, в поліпшенні функціо-
нування суглобів, покращенні стану зв’язок і м’язів,
формуванні адекватних, відносно віку, рефлексів,
загального розвитку нервової системи та опорно-
рухового апарату з одночасною корекцією вже на-
бутих деформацій [4,9].

 Спеціалісти стверджують, що фізичні впра-
ви й інші засоби фізичної реабілітації (загартовуван-
ня, руховий і гігієнічні режими) є важливими скла-
довими в  комплексному лікуванні дітей з
церебральними паралічами, особливо після хірург-
ічного лікування [5].

 Метою лікування і реабілітації ДЦП є змен-
шення степені інвалідизаціїї, збільшення можливості
самообслуговування, тобто максимальне пристосу-
вання хворого до повсякденного життя [2].

 Одним із головних завдань застосування
спеціальних фізичних вправ є попередження роз-
витку деформацій опорно-рухового апарату, ство-
рення сприятливих умов функціонування нервової
та м’язової систем, покращення геодинаміки та
обміну речовин в уражених кінцівках, а також фор-
мування правильної біомеханічної структури рухів
у хворої дитини.

 Тому регулярні заняття необхідно проводи-
ти під пильним наглядом і обов’язковим контролем,
а також із дотриманням принципу постійного підви-
щення фізичного навантаження.

 Причини виникнення церебрального пара-
лічу вчені пов’язують із впливом несприятливих
факторів під час вагітності. В даний час, доведено,
що більше 400 факторів, які можуть обумовлювати
пошкоджу вальну дію на центральну нервову систе-
му плода, який розвивається. Поєднання внутріш-
ньоутробної патології з родовою травмою, вважаєть-
ся однією з найбільш розповсюджених  причин
виникнення [7].

 Дані спеціальної літератури стверджують,
що ймовірність виникнення ДЦП у дітей з недостат-
ньою вагою тіла при народженні у 6 разів більша
ніж у дітей з нормальною вагою.

 Перед початком занять лікувальною гімна-
стикою необхідно провести діагностичний огляд
дитини, мета якого полягає у визначенні реабілітац-
ійного потенціалу пацієнта [11]. Поруч із отриман-
ням відомостей з анамнезу варто звернути увагу на
позу дитини, особливо у положенні лежачи; стан
тонусу м’язів при пасивних рухах; довільні рухи у
різних положеннях [8]

 Вправи лікувальної гімнастики виконують-
ся у положенні лежачи, сидячи, стоячи, в процесі
ходьби. Вихідне положення лежачи і сидячи вико-
ристовуються в початковому періоді лікування, при
недостатньо зміцнілій мускулатурі, при відсутності
фізіологічних чинників руху, наявності больової ре-
акції і створює сприятливі умови для покращення
стану м’язів.
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 Одним із напрямків фізичної реабілітації,
починаючи з раннього віку є поетапне навчання хво-
рого навикам повзання, сидіння, руху на четверень-
ках, стояння, ходи [6].

 Єфименко Н.Н., Сермеєв Б.В. зазначають,
що основним методом занять фізичною культурою
є ігровий метод. Рухова діяльність дитини у процесі
фізичного виховання будується за принципом однієї
великої гри, яка складається із менших ігор, ігрових
завдань, дій, фрагментів і т.д.

 Аналіз наукових досягнень в області ліку-
вання та реабілітації церебральних паралічів, зас-
тосування у практиці концепцій про формування
функціональних систем мозку дозволили узагальни-
ти найбільш ефективні підходи до стимуляції рухо-
вого розвитку.

 При дитячих церебральних паралічах в ре-
зультаті ураження мозку на ранніх етапах розвитку
дезорганізовані мозкові механізми, які направленні
на координовану роботу м’язів, відповідальних за
підтримку пози, рівноваги і виконання цілеспрямо-
ваних рухів [1].

 Тренування рухових функцій вимагає дот-
римання онтогенної послідовності. Розвиток реакцій
випрямлення розпочинається з тренування контро-
лю голови. В положенні на спині формують вміння
підіймати голову, повертати її в сторони.

 Після цього навчають опорі на передпліч-
чя і кисті, що створює умови для стимуляції рухів у
ногах. Опора на кисті є підготовчим станом для фор-
мування стояння і повзання на четвереньках.

 Повороти зі спини на бік і на живіт сприя-
ють одночасному включенню в єдиний координац-
ійний руховий комплекс багатьох груп м’язів шиї,
тулуба, кінцівок.

 Тренування спроможності сидіння вимагає
особливої уваги на корекцію патологічних поз, які
ускладнюють можливість самостійного сидіння і
можуть привести до формування вторинних дефор-
мацій і контрактур.

 Тренування функції стояння передбачає
формування рівномірної опори на стопи і контролю
вертикального положення тулуба із зберіганням ре-
акцій рівноваги. Джерелами постійної інформації про
положення тіла у просторі є вестибулярний апарат
(лабіринти), м’язи, зв’язки, суглоби, тактильні, кіне-
статичні відчуття, тиску, ваги, зору, слуху. У відповідь
на ці подразнення виникають статичні рефлекси, які
обумовлюють і зберігають позу тіла, рівновагу [2].

 Однак процес освоєння дитиною верти-
кального положення може бути ускладнений з на-
ступних причин: відсутності спроможності м’язів
тривало знаходитись у напруженому стані; наявність
деформацій в суглобах тулуба і кінцівок, частіше
всього нижніх, не дозволяючи випрямити повністю
ноги і спину.

 Розпочинаючи тренування ходи хворого
навчити правильному положенню голови і тулуба по
відношенню до опорної поверхні; переміщення цен-
тра ваги верхньої частини тіла на опорну ногу; пе-

реміщення не опорної ноги; правильній постановці
стопи, направленню руху і ритму.

 Особливе місце в лікуванні дітей займає
формування маніпулятивної функції кисті, адже з
цим пов’язаний прямий і якісний розвиток інтелек-
туальних можливостей хворих.

 Таким чином така послідовність викорис-
тання фізичних вправ складає основу розвитку ру-
хових і координаційних можливостей дітей з цереб-
ральними паралічами сприяє  профілактиці
виникнення деформацій та контрактур, створює
умови для інтенсивного психічного та розумового
розвитку.

 Висновки.
 Отже аналітичні узагальнення літератури

свідчать, що:
- у останні роки засоби і методи фізичної реабі-

літації знаходять широке застосування у комп-
лексній системі відновного лікування дітей з
церебральними паралічами

- сучасна система реабілітації церебральних па-
ралічів реалізується через соціальну адаптацію
дітей і створення рухової активності у вигляді
занять фізичними вправами. Систематичні за-
няття ЛФК спроможні впливати як на стан всьо-
го організму, так і на патологічні процеси, змен-
шуючи їх активність.

- Недостатньо вивченою є проблема впливу за-
нять фізичними вправами в реабілітації дітей з
церебральними паралічами після хірургічного
лікування.
Усе викладене слугує підставою для поглиб-

леного вивчення впливу спеціальних фізичних вправ
на функціональний стан організму з церебральни-
ми паралічами після хірургічного лікування.
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ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ
НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ

ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ФУТБОЛІСТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ
Кравченко А.І., Чхайло М.Б.

Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

Анотація. Досліджений вплив нетрадиційних методів
відновлення працездатності футболістів  з вадами зору.
Проведена порівняльна фізіологічна характеристика
гірудотерапії та рефлексотерапії. Автори акцентують
увагу на необхідності комплексного підходу до подо-
лання втоми цієї категорії спортсменів.
Ключові слова: нетрадиційні методи відновлення  пра-
цездатності, футболісти з вадами зору, гірудотерапія,
рефлексотерапія.
Аннотация. Кравченко А.И., Чхайло Н.Б. Физиологи-
ческие основания применения нетрадиционных мето-
дов восстановления работоспособности  футболистов с
дефектами зрения. Исследовано влияние нетрадицион-
ных методов восстановления работоспособности  фут-
болистов с дефектами зрения. Проведена сравнитель-
ная физиологическая характеристика гирудотерапии  и
рефлексотерапии. Авторы акцентируют внимание на
необходимости комплексного подхода к преодолению
усталости этой категории спортсменов.
Ключевые слова: нетрадиционные методы восстанов-
ления работоспособности, футболисты с дефектами зре-
ния, гирудотерапия, рефлексотерапия.
Annotation. Kravchenko A.I., Chkhaulo M.B. Physiological
bases of renewal untraditional methods usage  footballer’s
with eyesight defects capability. The influence of
untraditional methods of the footballer’s with the eyesight
defects capacity recovery was analyzed in the given article.
It was put into practice the comparative physiological
characteristic of girudotherapy and reflexotherapy.
The authors accent their attention on the necessity of the
combined approach to removal the tiredness of the
sportsmen with deep eyesight defects.
Key words: untraditional methods of recovery the capacity
for work, footballers with eyesight defects, girudotherapy,
reflexotherapy.

Вступ.
Рівень сучасної підготовки футболістів з

вадами зору передбачає подальше зростання фізич-
них і психічних навантажень, що, у свою чергу, спри-
чинятиме накопичування втоми. Здатність долати
втому, яка виникає в процесі змагальної діяльності,
значною мірою зумовлює досягнення високих
спортивних результатів.

Значні навантаження, які витримують фут-
болісти з глибокими порушеннями зору, спонукають
до інтенсивного пошуку методів відновлення їх пра-
цездатності в умовах оптимізації тренувального про-
цесу, а також під час  підготовки до змагань і в період
їх проведення. Тому врахування закономірностей роз-
витку втоми й відновлення фізичних кондицій і пра-
цездатності футболіста, який має глибокі порушення
зору, має важливе теоретичне і практичне значення.

Покращення результатів спортсменів даної
категорії зумовлено впровадженням науково обґрун-
тованих засобів управління тренувальним процесом
і відновлення працездатності спортсмена з обмеже-
ними можливостями.

У наш час накопичена чимала кількість те-
оретичних і практичних даних, які обґрунтовують
необхідність використання відновлювальних за-
собів, запропоновані окремі їх класифікації, розроб-
лені нові варіанти та методики практичного вико-
ристання окремих засобів реабілітації в системі
спортивного тренування. Але на сьогодні, на наш
погляд, питання щодо застосування засобів віднов-
лення працездатності спортсменів-інвалідів, у тому
числі й футболістів з глибокими порушеннями зору,
висвітлено недостатньо.

Стомлення є природним фізіологічним
процесом, нормальним станом організму, ознака-
ми якого є важкість голови, кінцівок, загальна
слабкість, разбитість.

Усунення цих та інших симптомів втоми у
спортсменів з вадами зору, на нашу думку, можна
досягти завдяки застосуванню рефлексотерапії та
гірудотерапії [4].

Рефлексотерапія – один із найбільш давніх
і в той же час широко розповсюджених нині методів
лікування хвороб. Виникнувши багато століть на-
зад у стародавньому Китаї, в наші дні він пережи-
ває своє друге народження.

Широке поширення методу рефлексотерапії
в клінічній практиці пояснюється його нешкідливі-
стю, відносною простотою, здатністю доповнюва-
ти або навіть заступати традиційні методи лікуван-
ня. Великою перевагою рефлексотерапії є здатність
впливати на весь організм. Рефлексотерапія нерідко
виявляється більш ефективною, ніж загальноприй-
няті сучасні методи лікування. При цьому важливим
чинником є відсутність побічних реакцій, які влас-
тиві багатьом фармакологічним препаратам. При
високій ефективності метод рефлексотерапії еколо-
гічний, не вимагає дорогої апаратури, його можна
застосовувати практично в будь-яких умовах [1; 4].

Згідно з рефлекторною нейрогуморальною
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теорією, у розробці якої взяли участь такі вчені, як-
от: Н. Геращенков, Г. Кассіль, І. Русецький, В. Вог-
ралик, Е. Тикочинська, Р. Дуринян та ін., метод реф-
лексотерапії впливає практично на всі органи та
системи, змінюючи функціональний стан організму
в цілому [7; 8].

У механізмі дії рефлексотерапії на організм,
як відзначає В. Проскурін [8], можна виділити три
види реакцій, що виникають унаслідок стимуляції
точок акупунктури і розглядатимуться в табл. 1.

П’явка медична належить до кільчастих чер-
в’яків. Вона живе в добре прогрітих сонцем водой-
мах. За способом харчування п’явки – кровососні
паразити, хижаки.

З-поміж природних засобів впливу на
організм п’явка відрізняється універсальністю дії.
Розділ медицини, що вивчає використання п’явок
із  лікувальною метою, називається гірудотерапією
[3; 4; 5].

Перевага гірудотерапії, порівняно з інши-
ми способами природного і технократичного ліку-
вання, полягає, насамперед, у тому, що секрет слин-
них залоз п’явки впливає на базові механізми
розвитку хвороби – ішемію й гіпоксію тканин, роз-
лад мікроциркуляції, повертаючи цей процес у зво-
ротному напрямку і розриваючи патологічний лан-
цюг подій у вогнищі захворювання [2].

Залежно від кількості поставлених п’явок і
специфічності зон подразнення, організм відповідає
цілісною реакцією, тобто нейрогенними гумораль-
ними та гормональними шляхами; на прокушуван-
ня шкіри першою реагує нервова система людини.
Д. Стояновський розрізняє три види реакцій нерво-
вої системи: місцеву, сегментарну та загальну [9]
(див. табл. 1).

Після висвітлення засадних положень вар-
то наголосити на тому, що п’явки «сідають» тільки
на рефлексогенні точки (так звані точки акупункту-
ри). Саме це дало підстави деяким авторам поєдна-
ти два нетрадиційних і немедикаментозних методи
та назвати новостворений гірудопунктурою.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчен-

ня комплексного застосування нетрадиційних за-
собів відновлення працездатності футболістів з ва-
дами зору.

Організація та результати дослідження.
З метою підвищення фізичної та розумової працез-
датності, а також стимуляції захисних сил організ-
му, підвищення стійкості до болю і профілактики
застудних захворювань у процесі роботи з футбол-
істами-інвалідами ми застосовували гірудо- і реф-
лексотерапію.

Результати дослідження.
У експериментах із застосуванням гірудо-

терапії брали участь спортсмени з вадами зору, які в
складі збірної команди України виступають на

європейських та світових змаганнях із футзалу. Гру-
па футболістів складалась із  35 осіб. Курс віднов-
лення тривав 10-12 днів. Під час проведення проце-
дур особливу увагу ми звертали на правильність
локалізації точок акупунктури. Спочатку ми засто-
сували п’явки, які були поставлені в такі зони:

1 сеанс: чотири п’явки  на ділянку печінки
(під нижнім правим ребром);

2 сеанс: через чотири-п’ять днів  три п’яв-
ки на куприк;

3 сеанс: через три дні три п’явки на ділянку
нирок;

4 сеанс: через три-чотири дні – три п’явки
на зону серця;

5 сеанс: по дві п’явки на соскоподібні відро-
стки після триденної перерви.

Усі процедури відбувались у період трену-
вальних зборів перед змаганнями. Під час змагань
ми застосували курсовий метод рефлексотерапії:

I. Загальнозміцнювальний та седативний
вплив: RP 6 сань-інь-цзяо, GI 11 цюй-чі, P 7 ле-цюе,
MC 6 ней-гуань, GI 10 шоу-сань-лі,  V60 кунь-лунь,
Т 20 бай-хуей, PC 3 інь-тан, VB 34 ян-лін-цюань, T
14 да-чжуй,  J 4 гуань-юань, V 11 да-чжу.

Точка RP 6 (сань-інь-цзяо) – симетрична,
розташована на задньому краї великогомілкової
кістки, на 3 цуні вище за центр медіальної щиколот-
ки. Укол із нахилом у напрямку назовні й назад, гли-
бина введення голки 10-20 мм.

Точка GI 11 (цюй-чі) - симетрична, знахо-
диться в куті, що утворюється при згинанні руки в
ліктьовому суглобі, на середині  відстані між
зовнішнім підвиростком плечової кістки та проме-
невим краєм шкірної складки ліктьового згину, в
западині, яку можна прощупати пальцем, сковзнув-
ши з ліктьового підвиростка у бік ліктя. При визна-
ченні місцезнаходження точки рука зігнута в лі-
ктьовому суглобі й звернена променевою стороною
передпліччя догори. Укол прямий, на глибину 15-25
мм, рука злегка зігнута.

Точка P 7 (ле-цюе) – симетрична, локалізо-
вана на променевому краї променевої кістки, у заг-
либленні вище шилоподібного відростка, на 1,5 цуні
проксимальніше променезап’ясткового суглоба.
Слід стежити, щоб передпліччя  було звернене про-
меневим краєм угору. Укол із нахилом у проксималь-
ному напрямку, глибина введення голки 5-10 мм.

Точка MC 6 (ней-гуань) – симетрична, зна-
ходиться між сухожиллями довгого долонного м’я-
за і променевого згинача зап’ястя, на 2 цуні вище за
променезап’ястковий суглоб. У ході локалізації точ-
ки рука має бути зігнута в ліктьовому суглобі й обер-
нена долонею догори. Укол прямий, глибина введен-
ня голки 10-15 мм.

Точка GI 10 (шоу-сань-чі) – симетрична,
розташована на передній поверхні передпліччя на 2
цуні нижче за кінці складки, що утворюється при
згинанні руки в лікті. Отже, руку необхідно зігнути
в ліктьовому суглобі, а передпліччя звернути про-
меневою стороною догори. Укол прямий, напрямок
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від променевої сторони передпліччя до ліктьової,
глибина введення голки 15 мм.

 Точка V60 (кунь-лунь) – симетрична, зна-
ходиться в западині на середині відстані між п’ят-
ковим сухожиллям і латеральною щиколоткою, на

рівні її центру. Укол із нахилом, у напрямку до пере-
днього краю медіальної щиколотки.

Точка Т 20 (бай-хуей) – несиметрична, ло-
калізована на голові, на передній серединній лінії,
на 5 цунів вище за передню межу волосистої части-

Таблиця 1
Фізіологічні характеристики механізму дії рефлексотерапії та гірудотерапії

Рефлексотерапія Гіродутерапія 
Місцева реакція 

Визначається, насамперед, механічним  подразненням 
пропріорецепторів та інших нервових  закінчень, які знахо-
дяться у шкірі, підшкірній клітковині, 
м'язах, зв'язках, периневральних і периваскулярних 
сплетеннях. Вона реалізується через механізм аксон-реф-
лексу і виявляється у вигляді зміни температури, 
кровонаповнення тканин навколо голки, показника елект-
рошкірного опору. Водночас вона супроводжується появою 
комплексу особливих, так званих передбачених, відчуттів. 
Виникають також місцеві морфологічні та гуморальні зру-
шення, місцеві зміни електричних потенціалів з появою 
слабкого гальванічного струму між тканинами й уведеною 
голкою. 
      Усе це підтримує розвиток місцевої реакції, що 
посилюється також за рахунок зворотної хвилі сегментар-
них і загальних реакцій організму до місця впливу. Місцева 
реакція є джерелом тривалої аферентної імпульсації в  
сегментарні та надсегментарні відділи нервової системи. 

Спостерігаються місцеві зміни в зоні впливу. 
Місцева реакція зумовлена аксон-рефлексом, 
місцевими морфологічними та гуморальними 
зрушеннями.        
     Місцеве подразнення є  джерелом три-
валої та інтенсивної імпульсації в нервові 
центри й виникаючих унаслідок цього се-
гментарної та загальної реакції організму. 

Сегментарна реакція 
Сегментарна реакція виявляється рефлекторними змінами 
функціонального стану органів і тканин у межах іннервацій 
сегментів спинного мозку, пов'язаних із ділянками шкіри та 
прилеглих тканин, які зазнали впливу рефлексотерапії. Не-
рвові імпульси, надійшовши аферентними волокнами у 
відповідні сегменти спинного мозку, перемикаються там на 
еферентні соматичні та вегетативні волокна й досягають 
різних внутрішніх органів, м'язів тощо. Спрямованість і 
виразність сегментарної реакції залежать від вихідного 
стану всіх реагуючих систем, характеру й інтенсивності 
навантаження на точки. 

Сегментарна реакція відповідає окремим 
метамерам, на які впливав той або інший 
подразник. Подразнення впливає на певний 
внутрішній орган. Рефлекторна дуга 
проходить від периферії через вегетативні 
клітки симпатичних вертебральних вузлів 
спинного мозку до внутрішнього органу. 
Вона може мати змішаний сенситивно-
вегетативний характер. 
 

Загальна реакція 
Загальна реакція зумовлена надходженням потоку 
аферентних імпульсів спинномозковими та вегетативними 
шляхами у надсегментарні відділи центральної нервової 
системи – стовбури головного мозку, ретикулярну 
формацію, гіпоталамічну ділянку, підкіркові структури і 
кору великих півкуль. Відбувається активізація інтег-
ральних систем головного мозку з наступним задіянням 
складних нейрогуморальних і нейрогормональних ме-
ханізмів. Змінюється енергетична активність головного 
мозку, нормалізується тонус вегетативної нервової системи. 
Виникають істотні гормональні зрушення, пов'язані, в пе-
ршу чергу, зі стимуляцією гіпоталамо-гіпофізарно-
наднирковозалозної системи, змінюється співвідношення 
кортикостероїдів, катехоланіну, ацетилхоліну, гістаміну, 
серотоніну, вмісту інших гормонів-медіаторів і біологічно 
активних речовин, що відіграють важливу роль у регуляції 
фізіологічних функцій і підтримці гомеостазу. Динаміка 
нейрогуморальних зрушень визначається вихідним тлом і 
спрямованістю на підвищення захисних сил організму, нор-
малізацію всіх фізіологічних процесів. Зміни, що 
характеризують генералізовану реакцію організму під час 
впливу на точки акупунктури,  значною мірою мають 
адаптивний характер. На тлі загальної реакції розвиваються 
й усі інші реакції організму. 

Рефлекс, у відповідь на подразнення, виникає 
внаслідок надходження імпульсів від 
екстеро-інтерорецепторів у кірково-
підкіркові ділянки мозку й ретикулярну 
формацію одночасно по симпатичному 
ланцюжку її секреції. Таким чином, у 
відповідь на подразнення рецепторів за 
допомогою одного з методів гірудотерапії 
спостерігається загальна реакція організму, 
підґрунтя якої складає нервова рецепція з 
подальшою нервово-гуморальною ендо-
кринною реалізацією. Гірудотерапія впливає 
на весь організм. Спочатку зовнішній вплив 
виступає в ролі сигналу, що несе певну 
інформацію. Після його аналізу за 
допомогою механізму посилення 
інформаційні сигнали перетворюються на 
керуючі. Фізіологічний і терапевтичний 
ефект унаслідок фізичного подразнення 
можуть відрізнятися залежно від конституції 
хворого, зовнішніх умов, патологічного 
стану організму, а також від сили, місця і 
часу впливу. 
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ни голови й на 7 цунів вище за задню межу росту
волосся. Точку знаходять на середині лінії, що
з’єднує верхівки вушних раковин. Укол майже го-
ризонтальний, спрямований назад, глибина введен-
ня голки становить 5-10 мм.

Точка PC 3 (інь-тан) – несиметрична, роз-
міщена в центрі перенісся на середині лінії, що
з’єднує внутрішні кінці брів. Укол із нахилом, гли-
бина 5-10 мм.

Точка VB 34 (ян-лін-цюань) – симетрична,
розташована в заглибленні біля переднього краю
голівки малогомілкової кістки, на 2 цуні нижче за
нижні краї надколінка. Відшукується в положенні
сидячи або лежачи, нога випрос-тана. Укол із нахи-
лом, голку слід вводити на глибину 15-20 мм.

Точка T 14 (да-чжуй) – несиметрична, зна-
ходиться між остистими відростками VII шийного і
І грудного хребців. Визначається в положенні сидя-
чи, голова нахилена вперед. Укол із нахилом, у на-
прямку вгору, глибина введення голки 10-15 мм.

Точка J 4 (гуань-юань) – несиметрична, зна-
ходиться на передній серединній лінії, на 3 цуні
нижче за пупок. Визначається в положенні лежачи
на спині. Укол прямий, глибина введення голки 25-
45 мм.

Точка  V 11 (да-чжу)  – симетрична, локал-
ізована на 1,5 цуні назовні від нижнього краю ости-
стого відростка ІІ грудного хребця. Визначається в
положенні сидячи, голова злегка нахилена. Укол із
нахилом, у напрямку всередину, глибина введення
голки 10-15 мм.

II. Підвищення працездатності та подо-
лання стомлення: R 1 юн-цюань, RP 1 інь-бай, RP 2
да-ду, E 41 цзе-сі, E 36 цзу-сан-лі, V 15 сінь-шу, V 43
гао-хуан, TR 15 тянь-ляо, TR 3 чжун-чжу.

Для підвищення працездатності й подолан-
ня втоми впливали на точки:

R 1 (юн-цюань) – симетрична, локалізова-
на на підошовній поверхні між ІІ й ІІІ клиноподіб-
ними кістками, на межі передньої третини та задніх
двох третин підошви. Укол прямий, глибина введен-
ня голки 10-15 мм;

RP 1 (інь-бай) – симетрична, розташована
на тильній стороні дистальної фаланги ІІ пальця
стопи приблизно на 0,3 см усередину від кореня
нігтя. Укол із нахилом, глибина введення голки 3 мм;

RP 2 (да-ду) – симетрична, знаходиться на
медіальному краї І пальця стопи, у западині, що роз-
міщена вперед і вниз від плесново-фалангового суг-
лоба. Укол із нахилом, глибина введення голки 10 мм;

E 41 (цзе-сі) – симетрична, місце локалізації
– тил стопи, у западині між сухожиллями довгого
розгинача великого пальця і довгого розгинача
пальців. Визначається на рівні латеральної щиколот-
ки, I  палець стопи в положенні розгинача. Укол із
нахилом, у напрямку до п’ятки, глибина введення
голки 10-15 мм;

E 36 (цзу-сан-лі) – симетрична, розміщена
на 3 цуні нижче за надколінник, на 1 цунь назовні
від переднього краю великогомілкової кістки, біля

зовнішнього краю передньої великогомілкової
кістки. При відшукуванні нога трохи зігнута в колі-
нному суглобі. Укол прямий, глибина введення гол-
ки 15-25 мм;

V 15 (сінь-шу) – симетрична, знаходиться
на 1,5 цуні назовні від нижнього краю остистого
відростка V грудного хребця. Визначається в поло-
женні сидячи, голова злегка нахилена. Укол із нахи-
лом, у напрямку всередину, глибина введення голки
10 мм;

V 43 (гао-хуан) – симетрична, розташована
на 3 цуні назовні від нижнього краю остистого відро-
стка IV грудного хребця. Визначається в поло-женні
сидячи, тулуб напівзігнутий. Укол із нахилом, уздовж
міжребер’я, глибина введення голки 10-15 мм;

TR 15 (тянь-ляо) – симетрична, розташо-
вується на верхній частині лопатки, у надостній ямці.
Точку визначають у положенні сидячи. Укол прямий,
глибина введення голки 10-20 мм;

TR 3 (чжун-чжу) – симетрична, її місцезна-
ходження – на тильній повер-хні між IV і V п’ястко-
вими кістками, у заглибленні позаду від голівки IV
п’ясткової кістки, біля її ліктьового краю. При виз-
наченні рука стиснута в кулак, звернена тильною
поверхнею догори. Укол прямий, глибина введення
голки приблизно 3 мм.

ІІІ. Зменшення реакції на погодні зміни: TR
5 (вай-гуань).

При підвищеній чутливості до змін погоди
ми впливали на точку TR 5 (вай-гуань). Вона симет-
рична, знаходиться на тильній поверхні передпліч-
чя, на 2 цуні вище за променезап’ястковий суглоб,
між променевою і ліктьовою кістками. Під час
відшукування точки долоня звернена донизу. Укол
прямий, глибина введення голки приблизно 10 мм.

Залежно від показань ми використовували
збудливу або гальмівну методики, які мають два ва-
ріанти.

Збудлива методика забезпечує розгальмову-
ючий, стимулюючий вплив у випадку зниження ру-
хової, чутливої та секреторної функцій.

При першому варіанті збудливої методики
голки вводяться пунктирними рухами на незначну
глибину (0,3-0,6 см) послідовно в 8-10 точок, вплив
триває від 10-15 сек. до 1-2 хв. При другому варіанті
голки залишають у тканинах на 3-5 хв., проводять
повторне пунктирування до появи больових відчуттів
і відчуття проходження електричного струму.

Гальмівна методика справляє заспокійли-
вий, гіпотензитивний, болезас-покійливий, десенси-
білізуючий вплив; її застосовують при болях, судо-
мах, гикавці, блювоті, підвищеній збудливості,
підвищенні м’язового тонусу.

Перший варіант гальмівного методу перед-
бачає введення голок повіль-ними обертальними
рухами на значну глибину, до появи сильних перед-
бачених відчуттів  із вираженою іррадіацією й зали-
шенням голки в тканинах на тривалий час (від 30 до
60 хв. і більше). За час однієї процедури стимулю-
ють 2-4 точки.
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При другому варіанті глибина введення,
тривалість впливу й інтенсивність передбачених
відчуттів менші, впливають на 4-6 точок.

Висновки.
Після проведених терапевтичних заходів із

застосуванням немедикаментозних методів у всіх
учасників експерименту було відзначено покращення
працездатності, зміцнення захисних сил організму,
підвищення загального тонусу. Стабілізація артеріаль-
ного тиску спостерігалась у 28 осіб (80%), покращен-
ня діяльності дихальної та серцево-судинної систем
відповідно в 4 (11%) і 3 осіб (9%).

Нетрадиційні методи відновлення працез-
датності футболістів із вадами зору є природними,
нешкідливими, здатними заступати традиційні ме-
тоди реабілітації. Вони сприяють  мобілізації
внутрішніх резервів спортсменів з обмеженими
можливостями, активізують діяльність, а також
відіграють важливу роль у профілактиці психоемо-
ційного перенапруження, допомагаючи усувати не-
гативні наслідки стресових ситуацій.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем застосу-
вання нетрадиційних методів відновлення працез-
датності футболістів з вадами зору.
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ПСИХОМОТОРНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
СПОРТСМЕНОВ, ЗПНИМАЮЩИХСЯ

КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБОЙ
Крушевский Артур, Полановский Богдан

Академия физического
воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве

Аннотация. Главной целью исследований было опреде-
ление уровня психомоторной подготовленности (зри-
тельно-двигательной координации , определений состо-
яния нервно-мышечного аппарата ) спортсменов ,
занимающихся классической  борьбой. В исследовани-

ях была использована комплексная компьютерная про-
грамма Selftest («Динамо» Киев). Обследование прово-
дилось с использованием переносного ПК, все спорт-
смены  выполняли тесты в идентичных условиях.
Использование этого теста позволило определить состо-
яние нервно – мышечного аппарата  спортсменов и, кро-
ме того, оценить уровень и взаимозависимость аэроб-
ной , анаэробной и  общей  выносливости  борцов
классического стиля.
Ключевые слов: спортивная борьба, зрительно-двига-
тельная координация, время реакции.
Анотація. Крушевскі Артур, Полановскі Богдан. Пси-
хомоторна підготовленість борців класичного стилю.
Головною метою дослідження було визначення рівня
психомоторної підготовленості (взроково-рухової коор-
динації і стану нервово-м’язового апарату) спортсменів,
які займаються класичною боротьбою. В дослідження
була використана комплексна комп’ютерна програма
Selftest («Динамо» Київ). Обстеження було проведено з
використанням портативного ПК, усі спортсмени ви-
конували тести в ідентичних умовах.  Використання
даного тесту дало можливість визначити стан нервово
– м’язового апарату спортсменів і, окрім того, оцінити
рівень і взаємозалежність аеробної, анаеробної і загаль-
ної витривалості борців класичного стиля.
Ключові слова: спортивна боротьба, взроково - рухова
координація, час реакції.
Adnotacja. Artur Kruszewski, Bogdan Polanowski.
Przygotowanie psychomotoryczne zawodnik ów
uprawiających zapasy w stylu klasycznym. Głównym celem
badań  jest określenie stanu przygotowania
psychomotorycznego (koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz określenie stanu aparatu nerwowo-mięśniowego)
zawodników uprawiających zapasy w stylu klasycznym. W
badaniach wykorzystany został specjalnie zaprojektowany
zestaw prób programu komputerowego Selftest («Dinamo»
Kijów). Badania prowadzono na komputerze laptop,
wszyscy zawodnicy wykonywali badania w tych samych
warunkach. Tapping - test pozwoli ł na określenie stanu
aparatu nerwowo-mięśniowego oraz ocenę poziomu i współ-
zależności aerobowej, anaerobowej i ogólnej wytrzymałości
zawodników uprawiających zapasy.
Słowa kluczowe: sporty walki, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, czas reakcji.
Annotation. Artur Kruszewski, Bogdan Polanowski.
Psycho-motorial preparation  of wrestlers in greco-roman
style. The main aim of researches is qualification the state
of psycho-motorical preparation (visual-motorial co-
ordination and state of nervous-muscular constitution)
wrestlers in greco-roman style. In the researches it has been
used specially projected set of tests of computer programme
selftest. The researches have been carried out with using a
computer Selftest (Dinamo Kijow), all competitors have
done exercises in the same conditions. Test called “tapping-
test” made possible to qualify the state of nervous-muscular
constitution and estimation of level and correlation aerobic,
anaerobic and general endurances of competitors practising
wrestling.
Key works: fighting sports, visual - motorial coordination,
time of reaction.

Введение
Спортивная деятельность нуждалась и нуж-

дается в различных видах анализа. На начальном
этапе развития теории и практики спорта состояли
они в поиске простейших связей между спортивным
результатом и избранными параметрами трениро-
вочного процесса. Проблема спортивных достиже-
ний решалась с использованием широкой гаммы
причин. Специфические качества каждого вида
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спорта или вида соревновательной деятельности
важны для каждого человека. Удобно познать их
внешние атрибуты и проявления.  Указывает это на
проявление специфики также и в направлениях, тре-
бующих непосредственного наблюдения, как, напри-
мер, развитие спортивных достижений, состояния
подготовленности спортсмена, а также разнообра-
зие причин, которые их обуславливают.  Про-
веденные до настоящего времени анализы спортив-
ных  достижений,  как следует из  анализа
специальной литературы, были проведены с различ-
ных точек зрения, например, анализа спортивных ре-
зультатов по отношению к возрасту и тренировоч-
ному стажу  [Czudinow 1974, Kwartawnikowa 1981].

Принято считать, что психомоторные спо-
собности, такие как быстрота реакции и простран-
ственная ориентация, имеют очень малое влияние
на спортивные результаты в таких видах спорта, как
фехтование, дзюдо, классическая борьба, в различ-
ных вида восточных единоборств. Множество ис-
следователей, работающих в этом направлении
[Ryguіa Borysiuk 2000, Їukowski N 1995] объясняют
разнообразие реакций (простая, сложная, комплек-
сная) как проявление быстроты (быстрота оди-
ночного движения, частота движений и координа-
ционные (двигательные) способности. Авторы, ис-
следующие простые и сложные реакции [Borysiuk
2002, Czabaсski 2000, Czajkowski 1995, 1999; Juras
1998, Kіodecka-Rуїalska 1982] в различных видах
единоборств, таких как фехтование, дзюдо, класси-
ческая борьба, бокс, современное пятиборье, оста-
навливаются на двух элементах – так называемой
простой реакции и реакции с выбором, трактуя их
как основной источник  данных в оценке скорост-
ной предрасположенности или координационных
способностей. С реакциями с выбором мы имеем
дело в таких упражнениях, когда на данный раздра-
житель спортсмен должен выбрать адекватный от-
вет из нескольких возможных. Исследования прост-
ранственной ориентации, а, особенно, зрительно-
двигательной координации является одним из важ-
ных показателей, оказывающих влияние на уровень
подготовленности спортсмена. Измерения с помо-
щью аппарата Перковского признан как тест при-
годный для оценки сенсорной координации. Одно-
временно много авторов обращают внимание на
необходимость использования в научных исследо-
ваниях современных технических средств, а основ-
ным признается использование компьютеров для
сбора и проведения анализа данных.

Учитывая изложенное выше главной целью
исследования была оценка состояния психомотор-
ной подготовленности (зрительно-двигательной ко-
ординации и определение состояния нервно-мышеч-
ного аппарата) спортсменов,  занимающихся
классической борьбой.

Методы исследования
В исследованиях был использован специ-

ально созданный комплекс компьютерных тестов

«Selftest» [Зеленцов, Лобановский, Ткачук,  Коуэр-
вер 1988]. Исследования были проведены и исполь-
зованием переносного ПК в идентичных для всех
испытуемых условиях. В состав используемой ба-
тареи тестов входили следующие измерения:

Зрительно-двигательная координация
С помощью данного теста оценивались –

проприорецепция, время переработки информации,
время принятия решения и время выполнения дей-
ствия. Этот тест часто интерпретируется как инфор-
мационный поиск, т.е. интервал времени между мо-
ментом времени появления раздражителя и началом
реализации моторного акта.

При помощи этого теста можно получить
такой важный показатель как деятельность нервной
системы и, в частности, оценить подвижность ос-
новных нервных процессов. Этот показатель позво-
ляет  определить один из трех компонентов быстро-
ты – латентный период двигательной реакции.

Во время проведения исследования испы-
туемый должен как можно быстрее реагировать на
неожиданно появляющийся на экране желтый квад-
рат. Появление квадрата (раздражителя) и его вык-
лючение проводит сам испытуемый. Время появле-
ния квадрата на экране РК от момента нажатия
соответствующей клавиши компьютера является
случайным. Во время проведения обследования ис-
пытуемый выполняет 10 проб.

Сразу по окончанию теста на мониторе выс-
вечиваются результаты – средний показатель  вре-
мени реакции (с точностью до 0,001 сек.), лучшее
время реакции и количество ошибок.

Оценка состояния нервно-мышечного
аппарата и определение уровня аэробной и ана-
эробной выносливости  при выполнении теп-
пинг-теста

Этот тест позволяет получить целый блок
показателей, характеризующих различные стороны
подготовленности изучаемых физиологических си-
стем. Кроме простоты и доступности теста он дает
объективную информацию о состоянии нервно-мы-
шечной системы, а, помимо этого,  дополняет ин-
формацию о проявлении двух других компонентах
двигательного качества быстроты – скорости оди-
ночного движения и частоты движений (темпе).
Дополнительно тест позволяет оценить сопротив-
ляемость к утомлению.

При выполнении теста испытуемый должен
с максимальной частотой нажимать соответствую-
щую клавишу РК в течение 5 сек.,  а затем 40 сек.

В результате исследования получается сле-
дующий блок показателей:
- уровень нервно-мышечной возбудимости, как

функция максимальной частоты движений (дви-
жений в течение 1 секунды),

- скоростная выносливость, как функция време-
ни удержания максимальной частоты движений
(в течение 40 сек.) и общего числа движений в
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это же время,
- сопротивляемость к утомлению, как функция

стабильной работы,
- глубина утомления, как функция частоты дви-

жений в начале работы к частоте движений в ее
конце.
В данном тесте представлены как реальные

данные – величины максимальной интенсивности
движений в течение секунды, общее количество дви-
жений, время аэробной и анаэробной выносливос-
ти (в секундах), процент утомления при выполне-
нии заданной работы, так и интегральные оценки –
уровень нервно-мышечной возбудимости, общей вы-
носливости и сопротивляемости к утомлению не-
рвно-мышечного аппарата спортсмена.

В процессе выполнения теста испытуемый
на мониторе РК может наблюдать результаты своей
работы.

Материал исследований
В исследованиях, проведенных 28 – 30 но-

ября 2005 года, участвовали 10 спортсменов AZS-
AWF (Варшава). Они выполняли три группы тестов,
позволяющих оценить состояние психомоторной
подготовленности. Это были тесты для оценки со-
стояния нервно-мышечного аппарата, оценки про-
стой, сложной двигательной реакций и оценки мо-
бильности нервной системы.

Результаты и их обсуждение
В учебниках по теории спорта обычно пи-

шут о быстроте реакции, времени одного движения,
времени перемещения и частоты движений.
Czajkowski [1999], однако, обращает внимание на
то, что понятие быстроты в фехтовании рассматри-
вается шире и включает, кроме этого, быстроту раз-
личных видов сенсомоторных ответов: время выпол-
нения действия,  управление ритмом собственных
движений, точность и быстроту восприятия, быст-
роту принятия решения, а также переходы с одной
деятельности к другой. Он обратил внимание на

факт, что применение двигательных технико-такти-
ческих навыков, опирается на высокоспециализиро-
ванных проявления сенсомоторных реакций. В на-
шем случае  можем предполагать, что большой долей
вероятности, что такой способ имеет место и в тре-
нировке борцов классического стиля.

В польской литературе заслуживают внима-
ния исследования, проведенные Borysiuk [2002], в
которых проанализированы две компоненты быст-
роты – время простой зрительно-двигательной ре-
акции и реакция на движущийся объект (рис. 1 –
средние значения, рис. 2 – индивидуальные данные).

Средняя величина оценки простой зритель-
но-двигательной реакции составляет 0,54  (0,184
сек.). Полученный результат свидетельствует об
очень хорошем уровне подготовленности обследо-
ванных спортсменов. Сравнение полученных дан-
ных с данными Borysiuka показывают, что время
простой реакции фехтовальщиков сборной Олим-
пийской команды  Польши составлял 0,181 сек., а
юниоров – 0,188 сек. Однако необходимо помнить,
что исследования были проведены с использовани-
ем других методов и в связи с этим могут быть отя-
гощены ошибками измерений. Оценка реакции на
движущийся объект  в исследуемой нами группы
составляла 0,36. Учитывая специфический характер
этой пробы трудно сравнивать ее результаты с дру-
гими исследованиями. Тем не менее, с учетом того
факта, что компьютерная программа позволяет оце-
нивать полученные индивидуальные результаты в
шкале от 0 до 1, полученный результат может сви-
детельствовать о посредственной подготовленнос-
ти обследованных спортсменов. Более точный ана-
лиз это показателя требует, однако, проведения
дальнейших исследований.

В своих теоретических  рассуждениях и
анализе исследований Czajkowski [1991] показыва-
ет определенное различие тактико-технических дей-
ствий спортсменов в зависимости от показанных
ими времени простых реакций. По его мнению
спортсмены, имеющие очень хорошее время про-

Рис. 1. Средние значения времени реакции на движущийся объект и времени простой зрительно - двига-
тельной реакции исследуемой группы спортсменов
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стой реакции (нам кажется, что можно такую оцен-
ку можно дать и обследованной нами группе) обыч-
но характеризуются большим разнообразием такти-
ческих действий.

Средние данные не отражают в полной мере
функциональные возможности конкретных спорт-
сменов, а единственное – дают определенное обоб-
щение изучаемого явления, для этого на рис. 2 пред-
ставлено сопоставление индивидуальных результа-
тов обследуемой группы спортсменов.

Результаты тестирования простой зритель-
но-моторной реакции свидетельствуют о незначи-
тельном различии в группе. Показанные спортсме-
нами результаты колеблются в пределах оценки от
0,6 (0,168 сек.) у спортсмена № 1 до  0,48 (0,195
сек.) у спортсмена № 5. Незначительное различие

полученных результатов в некоторой степени под-
тверждают высокий уровень этого двигательного
качества в исследуемой группе спортсменов.

По мнению Czajkowskim [1991] трениров-
ка фехтовальщиков способствует улучшению раз-
личных видов реакций (простой зрительно-двига-
тельной, с выбором, дифференциальной, прогнос-
тическая на движущийся объект, бессознательная).
О том, как важным является  это качество свиде-
тельствует утверждение автора, что чем длительнее
спортивный стаж и выше спортивный класс спорт-
смена, тем лучше он имеет время реакции. Кроме
того, время реакции коррелирует со спортивным
результатом. С уверенностью может утверждать, что
относится это и к тренировочному процессу в клас-
сической борьбе.

Рис. 2. Индивидуальные результаты спортсменов по данным времени простой зрительно-моторной реакции
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Таблица 1
Результаты теппинг – теста обследуемой группы спортсменов      

Спортсмен 
Максим. 
частота, 
движ./ сек  

Общее 
количество 
движений 

Степень 
утомления, 

% 

Возбудимость, 
усл. ед. 

Общая 
работоспособность, 

усл. ед. 

Сопротивляемость к 
утомлению, усл. ед. 

1 8,5 261 23,7 0,46 0,45 0,33 
2 9,5 251 33,7 0,55 0,41 0,26 
3 8,5 270 19,2 0,46 0,48 0,46 
4 10 300 23,8 0,6 0,59 0,36 
5 9 283 21,6 0,51 0,53 0,4 
6 10 312,5 24,7 0,6 0,64 0,39 
7 10,5 304,5 27,2 0,64 0,61 0,34 
8 8,5 276 17,8 0,46 0,5 0,5 
9 9,5 244,5 35,8 0,55 0,39 0,25 

10 9 295 18,7 0,51 0,57 0,41 
Х  9,3 279,75 24,62 0,534 0,517 0,37 

 ± δ 0,715 23,257 6,107 0,065 0,086 0,080 
Max 10,5 312,5 35,8 0,64 0,64 0,5 
Min  8,5 244,5 17,8 0,46 0,39 0,25 
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Зато по отношению оценки теста реакции
на движущийся объект следует заметить, что про-
является в нем большее различие по отношению к
обследованной группе спортсменов. Показанные
спортсменами результаты колеблются от оценки 0,3
у спортсмена № 7 до 0,47 у спортсмена № 6 (табл.
1). По отношению к  данным теста на движущийся
объект  следует отметить, что проявляется тут боль-
шее различие среди обследованных спортсменов.

Частота движений в исследуемой группе
спортсменов колебалась от 8,5 до 10,5 движений в
секунду. Наибольшая частота была показана спорт-
сменом № 7 (10,5), несколько меньший результат
показали спортсмены № 4 и 6 (10,0), наименьшую
частоту продемонстрировали спортсмены № 1, 3 и
8 (табл. 1). Высокие значения максимальной часто-
ты движений  отражаются общим количеством дви-
жений, выполненных в течение 40 секундной рабо-
ты. Наивысшие показатели продемонстрировали
спортсмены № 6 (312,5) и № 7 (308,5). Выполнение
этой работы вызвало у испытуемых среднюю сте-
пень утомления, составляющую 24,6 %.

Проводимые исследования дали возмож-
ность получения такой информации как общая ра-
ботоспособность и сопротивляемость к утомлению.
Средне групповое значение общей работоспособно-
сти составило 0,51 усл. ед. Если учитывать тот факт,
что полученная оценка может варьировать в диапа-
зоне от 0 до 1, то полученные результаты можно
оценить как хорошие. Между тем, индивидуальные
результаты колебались от 0,39 и спортсмена № 9 до
0,64 у борца № 6.

Анализируя результаты сопротивляемости
к утомлению можно утверждать, что самый низкий
результат зарегистрирован у спортсмена № 9 (0,25),
а наивысший – у спортсмена № 8 – 0,5.

Результаты индивидуального анализа ре-
зультатов теппинг – теста представлены на рис. 3.
Обще групповой анализ этого показателя свидете-
льствует, что наилучшим спортсменом обследован-
ной группы является борец № 6, который показал
высокое значений частоты движений (10 движ./сек)

и набрал наибольшее количество движений за 40 сек.
Он также продемонстрировал и наивысший резуль-
тат в общей работоспособности (0,64) при средне
группой оценке сопротивляемости к утомлению в
0,30 усл. ед.

Выводы
1. Спортсмены, специализирующиеся в классичес-
кой борьбе, характеризуются высокими показателя-
ми простой зрительно-моторной реакции.  Показан-
ные спортсменами результаты весьма близкие к
подобным результатом спортсменов – фехтовальщи-
ков.
2. Теппинг – тест позволяет описывать состояние
нервно-мышечного аппарата, а также особенностей
проявления уровня и взаимосвязи характеристик
нервно-мышечного аппарата, аэробной и анаэроб-
ной выносливости у спортсменов, занимающихся
классической борьбой.
3. Проведенная работа представляет собой началь-
ный этап, служащий познанию психомоторной под-
готовленности спортсменов, и требуют, однако,
дальнейших углубленных исследований.
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ВОЛЕЙБОЛ: РОКИ УТВЕРДЖЕННЯ ГРИ
(1920 – 1947 РР).
Мартишевський К.К.

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Анотація. В статті конкретизується і доповнюється да-
ними історія розвитку класичного волейболу на етапі
утвердження як виду спорту, а також шляхи удоскона-
лення техніки, тактики і правил гри.
Ключові слова: волейбол, еволюція, утвердження, тех-
ніка, тактика, правила гри.
Аннотация. Мартишевський К.К. Волейбол: годы утвер-
ждения игры (1920 – 1947 гг.). В статье конкретизиру-
ется и дополняется данными история развития класси-
ческого волейбола на этапе утверждения как вида
спорта, а также пути совершенствования техники, так-
тики и правил игры.
Ключевые слова: волейбол, эволюция, утверждение,
техника, тактика и правила игры.
Annotation. Martishevskiy K.K. Volleyball: The years of
the game’s confirmation (1920-1947). The available
information about the conbirmation stage of classical as a
kind of sport and ways of techniques, tactics and rules
improvements is being concretized and supplemented in
this article.
Key wordy: volleyball, evolution, confirmation, technique,
tacties, game rules.

Вступ
У процесі вивчення історії класичного во-

лейболу, еволюції всіх його компонентів, дає підста-
ву стверджувати, що ця гра на всіх континентах зем-
ної кулі була частиною загальної культури багатьох
народів.

Досліджуючи різноманітний волейбол на
етапі його утвердження, можна констатувати, що
кожний регіон, кожна нація вносила свої, засновані
на  традиціях, менталітеті, способі життя щось своє
нове у зміст гри, які були показником загальної куль-
тури народу.

Вивчення навчально-методичних по-
сібників, монографічних досліджень, а також мему-
арної літератури переконує, що короткий перелік
історичних подій на етапі утвердження волейболу
як спортивної гри не дає чіткого і повного уявлення
про послідовні і наполегливі кроки еволюції бага-
тогранного феномена у ХХ сторіччі [1-8].

Базові знання з багатої спадщини класич-

ного волейболу як гармонійного засобу фізичного
та духовного виховання людства, повинні знайти
відображення у змісті професійної підготовки май-
бутніх фахівців з фізичної культури та спорту.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в теоретичному

обґрунтуванні уточнення і доповнення змісту і лог-
іки еволюції класичного волейболу на етапі утверд-
ження гри як самостійного виду спорту.

Результати дослідження.
Етап утвердження волейболу як виду спорту

характеризується удосконаленням техніки й такти-
ки, а також уточненням правил гри.
1921 р. Введена середня лінія на майданчику.
1922 р. Гравцям кожної команди дозволяється тільки
3 удари по м’ячу.
1923 р. Розмір майданчика 30 х 60 футів (9,1 х 18,2
м). Коли рахунок стає 14:14 партію виграє команда,
яка отримала перевагу 2 очка.

У 1921-1928 рр. еволюція техніки гри пішла
шляхом формування основних компонентів гри (по-
дачі, передачі, нападаючого удару, блокування, так-
тики нападу та захисту).

Подачу, яка була раніше тільки засобом вве-
дення м’яча в гру, починають виконувати із значною
силою і використовують її як засіб нападу. З’являєть-
ся верхня бокова подача. Одночасно з сильною по-
дачею з’являється блок.

Якщо на етапі становлення волейболу доз-
волялись захвати і кидки м’яча під час передачі, то з
ростом техніки гри правила забороняли ці прийоми
і дозволяли лише короткі одночасні торкання м’яча
обома кистями рук.

З введенням пункту правил, що обмежує
кількість торкань м’яча (не більше трьох), третє тор-
кання, яке пов’язане з перебиванням у бік суперни-
ка набуло агресивного нападаючого характеру. До-
речи, для цього команди почали запрошувати у свій
склад гравців високого зросту.

Еволюція тактики гри проходила одночас-
но з розвитком техніки і зміною правил.

Виникають основи тактики гри, яка поля-
гає, насамперед, в організації дій декількох гравців
і застосування ними окремих індивідуальних
прийомів, спрямованих на атаку суперника, або за-
хист своєї команди.

Потім починає узагальнюватися індивіду-
альна тактика гри, поступово стає очевидною не-
обхідність спеціалізації гравців.

Командна тактика нападу будувалась спо-
чатку на одному гравцеві. З’явились команди з од-
ним “асом”, який для завершального удару перебігав
на протязі двох, а то і трьох партій з будь-якого місця
майданчика до сітки. Виконання багаторазових на-
падаючих дій під час всієї гри вимагали великої вит-
ривалості від “аса”. Інші гравці тільки обслуговува-
ли його: приймали подачі, передавали м’яч один
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одному, пасували м’яч на високорослого лідера.
Потім гру стали будувати на двох нападаю-

чих. Один з них знаходився біля сітки, другий – на
задній лінії майданчика.

І в той же час з’являється особливий вид
захисту “блок” – зустріч м’яча безпосередньо біля
сітки однією чи двома парами рук (“подвійний
блок”). У зв’язку з цим з’явилась потреба у команді
мати більше гравців високого зросту.

Подвійний блок у свою чергу сприяв появі
нового виду нападу “обману гру” у нападі: м’яч не-
сподівано направлявся нападником в обхід блока, в
те місце, де його менше всього очікував суперник.

У 1929-1939 рр. техніка і тактика гри отри-
мує новий поштовх до подальшого розвитку. Гру-
повий блок частіше застосовується проти нападаю-
чих ударів суперника.

З’явилась необхідність страхувати блоку-
вальників. Цю роль доручають гравцю зони номер
шість. З’являється боковий нападаючий удар, який
виконувався зі значною силою.

Волейбол все більше стає грою колектив-
ною. Це відображається на розташуванні гравців на
майданчику, на організації нападаючих і захисних
діях команди. Тактика гри у нападі продовжує роз-
виватися і незабаром гру стали будувати на трьох
нападаючих, що примножували можливість цікаво і
раптово комбінувати гру у нападі.

У 1937 році було введено зонне розділення
майданчика і гравців. Гравцям, які знаходилися у
зоні захисту заборонялось здійснювати удари м’яча
через сітку із зони нападу, якщо м’яч у повітрі зна-
ходився вище верхнього краю сітки. Це виключало
набіги “асів” до сітки з задньої лінії. Колективна гра
взяла верх над тими, хто бажав “відмітитись”.

Введення зонного обмеження вилучило не-
доліки тактичної побудови при трьох нападниках і
привело до введення в склад команди четвертого
нападника. При цій побудові в будь-який момент гри
біля сітки знаходяться два нападника, що дозволяє
збільшити кількість цікавих і результативних комб-
інацій, зробило напад більш дійовим, а блокування
більш ефективним.

Але повернемось до подій у США в далекі
20-ті роки.

Перші офіційні змагання з волейболу в Аме-
риці були проведені у 1922 році у Брукліні і зібрали
велику кількість глядачів. В той же час неможливо
було назвати ще будь-який вид, наближений до спорту,
який так швидко зміг завоювати широке признання.

Цього ж року, міжнародне визнання волей-
болу спонукало США виступити із клопотанням
включити волейбол у програму VІІІ Олімпійських
ігор у Парижі (1924 р.). Однак прохання було відхи-
лено у зв’язку з недостатньою кількістю учасників.
І це відбулося лише через 35 років.

В цей же час, але на європейському конти-
ненті, в Російській федерації, з’являються перші во-
лейбольні команди. У 1920-1921 році виникли коман-
ди в Горькому (зараз Нижній Новгород) і Казані.

А в Москві на початку 20-х років, почи-
нається справжній волейбольний бум. Постійну уч-
бово-тренувальну роботу з волейболу в Москві пер-
шим налагодив колектив московських студентів.

28 липня 1923 року в Москві відбулася пер-
ша зустріч з волейболу між командами ВХУТЕ-
МАЙСА і ДТК. З цього часу і почалася історія ра-
дянського волейболу.

Особливо сильні гравці були в ВХУТЕ-
МАЙСі. Тут волейбол зразу “захворіли” майже всі.
На майданчику змагалися і студенти і професори. І
не диво, що з 80-ти своїх команд вхутемайсовці скла-
ли таку збірну, яка довгий час нікому в Москві не
програвала.

В Москві волейбол стає масовою грою. В
січні 1925 р. секція волейболу стає секцією масової
гри. В січні 1925 році секція спортивних ігор Мос-
ковської ради фізичної культури вперше затвердила
правила з волейболу. А в березні 1926 р. секція ігор
Вищої ради фізичної культури затвердила перші і
єдині правила змагань з волейболу, який був пере-
ведений з англійської мови російською мовою, в
бюро перекладів головної військової школи фізич-
ної освіти трудящих ще в 1922 році.

Перші правила не відрізнялись оригінальн-
істю: вони являли собою видозмінений американсь-
кий варіант.

Армія волейболістів зростала не тільки в
Москві. Артисти виїжджали на гастролі, і студенти,
відправляючись на практику, канікули, продовжува-
ли грати в волейбол.

Це сприяло популяризації волейболу і з ним
вільно або невільно знайомились в багатьох містах
і селах. Все більше і більше ставало людей різного
віку біля волейбольної сітки.

Кількість колективів, що культивували волей-
бол і команд в них настільки зростала, що кількість
команд учасників у відбір очних змаганнях таких ве-
ликих міст як Москва, Харків, Київ, Дніпропетровськ,
Одеса в 1927 році налічувала сотні. Особливо масо-
вими були турніри в Москві, внутрішнє першість яких
розігрувалась майже два роки, і брала участь в розіг-
рашах більш ніж 100 команд.

Розвиток волейболу у колишньому СРСР
стримувалась відсутністю спеціальної літератури.
Ось чому з таким величезним інтересом спортивна
громадськість зустрічала друковані праці, присвя-
чені волейболу. Авторами першого методичного
посібника “Волейбол і кулачний м’яч”, що вийшов
в Москві 1926 р. були московські спеціалісти і не-
втомні пропагандисти ручних ігор С.В.Сисоєв та
А.А.Моркушевич.

Забігаючи наперед, цікаво відмітити, що в
1931 р. в Німеччині вийшла книга під назвою “Во-
лейбол – народная русская игра”. Таке враження спра-
вив волейбольний ажіотаж в Росії на автора книги.

Але, не дивлячись на те, що в багатьох рег-
іонах Союзу волейбол уже не був дивовижним, пе-
ревага в грі команд великих міст над периферійни-
ми спортсменами була безсумнівною.
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Так, наприклад, в 1926 р. з’явився волей-
бол в Баку, куди цю гру привезли артисти московсь-
ких театрів Революції та Камерного. Першу волей-
больну секцію в Азербайджані організували
залізничники Баку під керівництвом інструктора
фізкультури, а надалі – заслуженого тренера СРСР
Миколу Арунова.

Ось що цікаво розповідав, зачинатель волей-
болу в Азербайджані: ”Якось в 1927 р. в Баку, чер-
говий раз приїхав один з московських театрів. І ось
два артисти, прийшовши до Центрального будинку,
застали нас за грою в волейбол. Вони запропонува-
ли зіграти нам шестеро проти двох. Це заділо за
живе. Але ми згодились.

І на наш сором ці двоє нас перемогли.
Тільки після зустрічі ми зрозуміли суть волейболу,
побачили на практиці цінність паса і торкання м’я-
ча. Залишається додати, що двома спортсменам, що
виграли у цілої команди, були актори театру Мейєр-
хольда Софія Соколова та  майбутній Народний ар-
тист СРСР Микола Боголюбов.

В цьому ж році ентузіасти спорту М.Цкве-
дадзе, Л.Палавандішвілі, М.Петров та інші освоїли
волейбол в Тифлісі (зараз Тбілісі). Більш інтенсив-
но і широко волейбол у Грузії популяризувався на
наступний рік, після приїзду до Тифлісу Московсь-
кого драматичного театру. Московські артисти гра-
ли чудово не тільки на сцені, але й на спортивному
майданчику, будучи прекрасними пропагандистами
волейболу в Грузії.

Уроки, які давали москвичі азербайджансь-
ким спортсменам не пройшли марно. В 1928 році
бакинські залізничники на матчі трьох міст виграли
у команд Тифлісу та Ерівані (зараз Єреван) і стали
переможцями перших змагань в Закавказзі.

До кінця 1927 р. волейбол уже настільки
розповсюдився у всіх регіонах СРСР, що у Всесо-
юзному комітеті фізичної культури стали говорити
про включення молодого виду спорту до Всесоюз-
ної спартакіади. Аргументів були чимало.

В Москві, наприклад, в 1927 р. напередодні
першого чемпіонату міста відбулись відбіркові зма-
гання колективів. Тут на той час уже два роки розіг-
рувалась своя внутрішня першість з участю майже
сотні чоловічих та жіночих команд.

Багато здібних волейболістів з’явилось тоді
в Ленінграді (зараз Санкт-Петербург), в містах Си-
біру, Далекого Сходу, Закавказзя, України.

І ось у серпні 1928 р. в Москві урочисто була
відкрита І Всесоюзна спартакіада. Волейбол був
представлений у неофіційному заліку. Разом з мос-
ковськими спортсменами взяли участь команди Ук-
раїни, Далекого Східного краю, Північного Кавказу
та Закавказзя.

Волейболістки Північного Кавказу перемог-
ли спортсменок Закавказзя 2:0, але потім поступи-
лися москвичкам 0:2. В матчі за перше місце коман-
да Москви (Антонова, Кочержинська, Кочкіна,
Ниродова, Терещенко, Філіпова, Вихрєва) перемог-
ли команду України з рахунком 2:0.

У змаганнях чоловічих команд волейболі-
стки Москви перемогли команди Північного Каказу
і Закавказзя з однаковим рахунком 2:0. Другим фіна-
лістом стала команда України, що перемогла коман-
ду Далекосхідного краю (Лущай, Тарутін, Щедеркін,
Шипінин, Шумський) з рахунком 2:1. Фінальний
матч між спортсменами України та Москви завер-
шився перемогою Українських воолейболітсів
(Єлисєєв, Карський, Михайліченко, Музиканський,
Прусак, Соломій, Шохта) з рахунком 2:0.

Українці продемонстрували тактику колек-
тивної гри та самовідданий захист, москвичі
відрізнялись сильним нападом, далекосхідники при-
везли новинку – удар по висхідному м’ячу.

На спартакіаді були внесені суттєві поправ-
ки у правила гри та методику суддівства.

Представники різних міст та регіонів обміня-
лись накопиченим досвідом і прийшли до єдиного
тлумачення спірних моментів в правилах змагань.

Було досягнуто єдиної думки щодо того, яке
перебивання м’яча допускається, а яке ні. Москвичі,
наприклад, перебиваючи м’яч, притримували його.
На противагу їм далекосхідники всі удари викону-
вати чітко, різко. Вирішили захоплювання і кидки
вважати помилкою. Треба відмітити, що тут жіночі
команди вперше виступили на майданчиках розмі-
ром 18 х 9 м.

В результаті цих рішень, гра в подальшому
стала більш сучасною. Ігри спартакіади показали,
що велике значення мають колективні дії всієї ко-
манди, що волейбол – гра командна. Спартакіада
стала серйозним поштовхом до подальшого розвит-
ку техніки та тактики гри.

Географія волейболу незмінно розширюва-
лася. Так в 1929 р. в Казахстані була проведена пер-
ша Міжнародна зустріч волейболістів Альма-Ати та
Фрунзе (зараз Бешкек).

Немає потреби доводити, що будь-який вид
спорту, втому числі і волейбол, не може розрахову-
вати на життя, якщо його позбавити відтоку свіжих
сил, якщо не буде спадкоємності. Це дужа добре
розуміли перші організатори волейболу, ось чому
вони активно пропагували цю гру серед дітей.

У 1929 році естафету Всесоюзної спартакі-
ади прийняла шкільна олімпіада.

Дитячий волейбол, ніби офіційно “вийшов
в люди” – і був включений до програми спартакіади
піонерів та школярів.

Спартакіада школярів мала великий вплив
на розвиток волейболу серед дітей та підлітків.

Фіналу передували попередні ігри в школах,
районах, містах і охоплювали все більшу кількість
команд.

Після спартакіади були організовані нові
секції та розширені існуючі.

Юні волейболісти нерідко перемагали
відомі команди майстрів. Молодь вносила в гру ба-
гато нового, перш за все, швидкий темп гри.

Таким чином, Всесоюзна шкільна спартак-
іада, що охопила величезні простори колишнього
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СРСР, висунула здібну та талановиту молодь, яка
зіграла в майбутньому значну роль в підвищенні
класу гри та розвитку світового волейболу.

Але, не зважаючи на високий темп гри, що
застосовували команди 1929-1930 рр. спортивна
майстерність волейболістів на периферії залишалась
низькою. Гравці, як правило, володіли тільки своїм
амплуа: або захистом, або нападом. Така вузька спец-
іалізація обмежувала потенціал загальної гри і не
сприяла підвищенню класу волейболу.

Таке техніко-тактичне спрямування гри було
притаманним на той час усьому європейському во-
лейболу. На базі різнобічної фізичної підготовки
волейбольні команди 30-31 років значно підвищили
свою майстерність.

Багато ігрових прийомів (подача, боковий
нападаючий удар) набули агресивності і своєї різно-
видності, з’явились гравці, що володіли як захисни-
ми, так і нападаючими діями.

Значну роль у популяризації гри і зростанні
волейбольної майстерності молоді зіграли відкриті
майданчики в місцях розваг та відпочинку, які в ті
роки розташовували, як у великих, так і в малих
містах на величезній території колишнього СРСР.

Так, на початку 30-х років центром волей-
больного життя в Москві став Центральний парк
культури та відпочинку ім. М.Горького.

Двері волейбольного “університету” були
відкриті для всіх. Варто було пройти через централь-
ний вхід, і перед відвідувачем відкривався своєрід-
ний “волейбольний стадіон”. Двадцять п’ять волей-
больних майданчиків були завжди заповненими
гравцями. Команда створювалась на місці. Будь-який
відвідувач міг знайти і партнерів, і противників для
гри у волейбол.

Щоправда, щоб отримати право попасти до
команди сильніших, треба було зарекомендувати
себе на дальніх майданчиках. Тут можна було зуст-
ріти відомих гравців кращих команд Москви.

Особливо багато було хлопчиків, які самі
пробували на дальніх майданчиках виконати напа-
даючий удар “як у Чиніліна”, передачу м’яча, “як у
Щагіна”, блокування “як у Філіпова”. Але не можна
говорити про розвиток волейболу залишаючи осто-
ронь етапи розвитку жіночого волейболу, в тому чи
іншому регіоні планети.

Уже в 1930-1931 роках з’явились не тільки
чоловічі, але й жіночі команди “швидкого темпу”.
Найбільш яскравим представником нового стилю
гри серед жінок була команда Московського держав-
ного університету (МДУ).

Чотири основних гравці студентської ко-
манди – Валентина Осколова, Олена Войт, Клавдія
Топчієва та Капітоліна Федорова внесли в гру
стрімкий темп.

Ця четвірка дала зразки такої дружної гри,
що глядачі охрестили їх “чотирма мушкетерами”.
Характерно, що п’ятий та шостий гравці не підси-
лювали, а ослаблювали команду і тому команда МДУ
виступала в п’ятьох (тоді це дозволялось правила-

ми). Велика рухливість в грі цієї четвірки створю-
вала враження, що на майданчику гравців значно
більше “Чотири мушкетери” залишались на протязі
досить великого періоду ядром непереможної
збірної команди Москви. Свій переможний тріумф
команда МДУ почала після того, як довела свою
перевагу над командою московських радторгслуж-
бовців, яка була до цього найсильнішою волейболь-
ною командою СРСР і не знала поразок упродовж
низки років (Антонова, Кочержинська, Кочкіна, Не-
угодова, Терещенко, Філіпова), і командою мос-
ковських працівників мистецтв, що мала яскравих
гравців (Тетяна Добродєєва, Ірина Гордєєва, Ольга
Іванова).

Технічні та тактичні досягнення молоді у
волейболі були ніби підсумовані в Москві 1932 року
на турнірі трьох міст – Москви, Харкова та Дніпро-
петровська.

В цьому році, навесні 1932 р. Всесоюзна
секція фізичної культури була виділена із секції руч-
них ігор у самостійну всесоюзну волейбольну сек-
цію (в майбутньому Федерація волейболу СРСР).

Створився новий координаційний центр з
розвитку волейболу.  До першого складу увійшли
А.Поташник (голова), В.Осколкова (секретар).
Ю.Багон, Ш.Вільрат, В.Крюк, Б.Нольде, Я.Ромас,
А.Яковлєв.

Після створення Всесоюзної секції волей-
бол став розвиватися швидкими темпами. І одного
разу він був продемонстрований членам уряду пря-
мо на сцені Великого театру Москви.

З 1933 року безперервно зростає кількість
міжміських зустрічей і ось стало відомо, що кращі
чоловічі та жіночі команди візьмуть участь в пер-
шому чемпіонаті. Його ще тоді називали “Перше
Всесоюзне волейбольне свято”.

І перше волейбольне свято відбулось в Ук-
раїні в м. Дніпропетровську 1933 року, яке продемон-
струвало, що суперники були варті один одного.

Волейболісти продемонстрували високий
клас гри і яскраво виражений колективізм в команд-
них діях. В кращих традиціях європейського волей-
болу виступали чоловіча та жіноча команди Моск-
ви. Вони виграли у всіх суперників з великою
перевагою. Темпераментну та дружню гру в захисті
продемонстрували команди України.

Справжню красу гри у волейбол не можна
зрозуміти з перших ударів по м’ячу. Може, як згаду-
ють ветерани - очевидці, найважливіше “відкриття”
волейболу відбулося на першому його Всесоюзно-
му святі. Цим відкриттям була дружна гра москвичів.
В жіночій та чоловічій командах виступило по шість
гравців. Але важко було виділити кого-небудь з них,
назвати кращим. Гру демонстрували не окремі, а ніби
єдиний ансамбль. Вони говорили мовою дружби. І
найчудовішою була зустріч, результат якої не зане-
сений до турнірної таблиці і не увійшов до анналів
історії спорту.

Місця команд тоді вже визначилось. І було
вирішено провести одні незалікові змагання: поєди-
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нок двох московських змішаних команд, кожна з
яких складалася з трьох чоловіків і трьох жінок. В
цьому незвичайному поєдинку проявилась суть во-
лейболу – дружба. Вона була не тільки кінцівкою
свята, але й його вінцем.

Вдалий початок москвичів продовжило не
менш щасливе продовження.

В наступні три роки – 1934, 1935 та 1936
році вони знову стають переможцями на території
СРСР.

Але з кожним роком перемоги стають все
важчими і важчими: противники стають все більш
досвідченими і число їх зростає.

В Дніпропетровську на першому чемпіонаті
змагались команди п’яти міст. На другому в Москві
команд стало вже дев’ять, а на третьому в Баку і чет-
вертому в Ростові-на-Дону їх було вже дванадцять.

Але федерація волейболу СРСР уважно
слідкувала за зростанням майстерності молодого
покоління.

І ось другий представницький огляд був
проведений 1935 року. Відбулась перша Всесоюзна
першість школярів з волейболу. Першість проводи-
лась в декілька етапів: на першому брали участь
команди 12 міст та областей за олімпійською систе-
мою (з вибуванням). За кожне місто та область вис-
тупало по три команди – юнаки молодшого і стар-
шого віку і команда дівчаток. Переможці потім по
круговій системі (кожний з кожним) змагались у
фіналі. Слід відзначити, що багато учасників спар-
такіади і першості школярів в майбутньому стали
видатними, відомими майстрами волейболу, їм дов-
ірялось виступати на міжнародних змаганнях.

Великою подією для прихильників спорту
були ті нечасті міжнародні змагання, які проходили
в СРСР в 30-ті роки.

1935 року було прийнято рішення зустріти-
ся з волейболістами Афганістану, для того, щоб пе-
ревірити майстерність московських волейболістів на
міжнародній арені.

Зустріч відбулась в жовтні в Ташкенті. Це
були перші закордонні гості волейболістів.

Сильні подачі Нольде, самовіддана гра в
захисті Алексєєва і Пономарьова, комбінована гра
на сітці з завершальними ударами Чиніліна, Якуше-
ва, Філіпова і Пряхіна привели команду москвичів
до переконливої перемоги. Команда Афганістану в
двох партіях змогла набрати тільки два очки.

Так закінчилася перша й остання довоєнна
міжнародна зустріч волейболістів СРСР. Волею долі
та історії їм було призначено відновитися тільки
через 12 років.

1936 рік подарував події волейболістам усь-
ого світу. Визначну роль зіграла міжнародна нарада
представників спортивних федерацій у Стокгольмі
(Швеція) у 1934 р., де обговорювалася пропозиція
створити технічну комісію з волейболу. Ця пропо-
зиція була прийнята і затверджена під час проход-
ження ХІ олімпійських ігор у Берліні в 1936 році.
Першим  головою комісії був  обраний голова

Польської федерації Равіч-Масловскі. У комісію
ввійшли 13 країн Європи, 5 країн Америки і 4 краї-
ни Азії.

Комісія взяла за основу американські пра-
вила з деякими змінами:

- перейшли на метричну систему виміру;
- дозволялось завдавати удари по м’ячу тілом
до пояса;

- гравцям, які торкалися м’яча при блоку-
ванні, заборонялося вдруге торкатися м’я-
ча, поки це не зробить якийсь інший гра-
вець;

- висота сітки для жінок – 240 см;
- обмежувалося місце для подачі.
Комісія почала переговори про включення

волейболу у програму ХІІ Олімпійських ігор у Японії
в 1940 році.

Але з початком політичної напруженості у
всьому світі, і зокрема в Європі, а також початком
другої світової війни, міжнародна технічна комісія
припинила свою роботу.

В передвоєнні роки в СРСР почав затверд-
жуватися волейбол найвищої проби, багато гравців
через якийсь десяток років стануть зірками світово-
го масштабу. Багато змагань різного рангу проводи-
лося в Дніпропетровську, Москві, Баку, Харкові,
Ростові-на-Дону.

Все робилось для того, щоб у кожному ку-
точку країни побачили, що таке великий волейбол.

Необхідно відмітити, що систематична ро-
бота з дітьми, яка почалася у 1934 році, дала свої
позитивні результати. Багато нових талановитих
гравців було виявлено на всесоюзних змаганнях
школярів в 1935-1936 роки. Серед юних волей-
болістів виросли такі майстри, як А.Ейнгорн,
В.Саввін, Д.Скворцов та інші.

Але пройшов важкий час політичних реп-
ресій. П’ятому чемпіонату СРСР, який повинен був
відбуватися у 1937 році, не судилося зібрати на май-
данчику найкращих гравців.

У 1937 році були запроваджені у практику
зміни правил 1936 року, що істотно вплинули на гру
в плані спеціалізації гравців: з індивідуально-одно-
бічної на колективно-різнобічну. Гравці задньої лінії
відсувалися від сітки на 3 метри. Тим самим був
нанесений удар аматорам індивідуальної гри. Із вве-
денням цього правила всім гравцям команди прий-
шлося вчитися як захищатися, так і нападати.

На всіх значних змаганнях того часу в СРСР,
явно виділялись чоловічі і жіночі команди Москви.
І тільки в 1938-1939 роках звання чемпіонів перехо-
дить до чоловічої команди ленінградського “Спар-
така” - команди, укомплектованої переважно вчо-
рашніми школярами ,  середній вік яких не
перевищував 20 років (Арешев, Балазовський, Філо-
новський, Щербін, Ейнгорн, Якушев).

На відмінну від попередніх років визначні
змагання 38-39-х років у більшості проводилися на
відкритих майданчиках і відрізнялися великою ма-
совістю. Це сприяло підйому роботи у волейболь-

http://www.pdffactory.com


58

них секціях, низових колективах фізкультури.
Попередні ігри значних змагань 38-40-х

років проводилися в різних містах країни, а фінал –
у Москві.

Тренери і гравці продовжували творчі по-
шуки нових рішень в області техніки і тактики. Ро-
биться спроба укомплектувати команди із нападаю-
чих (збірна Москви 1937 роки і Ленінград 1938
року). Гравці починають застосовувати удари з країв
сітки. Московські спартаківці успішно застосовують
удари з першої передачі. Велике значення набуває
сильна бокова подача. Деякі команди стали все час-
тіше переходити на груповий блок.

Чемпіонат 1940 року повернув титул силь-
ніших волейболістів СРСР чоловічій команді Мос-
кви. Новатори нападаючого удару з першої передачі
– команда Московського “Спартака” – вперше ста-
ла володарем чемпіонського титулу. Цей колектив
вписав яскраву сторінку в історію волейболу. Про
волейболістів “Спартака” заговорили ще в 1935 році,
коли молоде товариство першим вирішило провес-
ти свої всесоюзні змагання. у грудні 1935 року в м.
Харкові команди шести міст вперше розіграли чем-
піонат “Спартака”.

Московські спартаківці Володимир Шагін і
Костянтин Рева довгий час були головними гравця-
ми збірної Москви і СРСР. Інші товариства не влаш-
товували тоді своїх всесоюзних змагань, і не дивно,
що в 1938, 1939 і 1940 роках московські і ленінг-
радські команди “Спартака” п’ять разів завойовува-
ли звання переможців ( як чоловіки, так і жінки).
Лише в 1939 році першість виграли волейболістки
московського “Локомотива” (Спартаківни зайняли
друге місце).

На цих чемпіонатах звернув на себе увагу
один із найкращих волейболістів того часу Анатолій
Чинілін. 10 років цей невтомний боєць, кращий бом-
бардир СРСР, залишався в перших рядах волейболь-
ної гвардії.

Кожний із волейболістів 30-40-х років до-
повнював, удосконалював техніку і тактику гри, і так
чи інакше ставав одним із законодавцем моди, зав-
дяки чому сучасний волейбол по технічному і так-
тичному рівні досяг великих вершин. Ось декілька
прикладів. Так у листопаді 1930 року Харків’янин
І.Музикантський першим застосував удар “гаком”.
У цьому ж році москвич Н.Рибін продемонстрував
обманні удари, які учинили своєрідну революцію в
тактиці волейболу, він фактично перекреслив такий
ефективний засіб оборони, як потрійний блок. Про-
те, і проти обманного удару незабаром з’явилася
“протиотрута” – підстраховування гравців, що бло-
кують, партнерами по команді. З того моменту ста-
рий, майже забутий прийом групового блокування
набував нового змісту і нині є надійною зброєю в
обороні над сіткою. У 30-ті роки, в період розквіту
молодих талановитих волейболістів, москвич
А.Чинілін вміло сполучав нападаючі удари з обох
рук після попередньої імітації удару “млин” з вірту-
озною грою в захисті.

Москвич С.Філатов виділявся сильним інди-
відуальним блоком і точними передачами м’яча.
В.Харокові, А.Есипенко, А.Кремень, П.Майзлис,
А.Баришніков демонстрували високу техніку гри у
захисті, заснованій на дуже великій рухливості та
спритності. Виник новий технічний елемент –
прийом м’яча на рівні обличчя.

У команді Дніпропетровська А.Русанов
відрізнявся потужним ударом. Різноманітні варіан-
ти комплектування команд виникли на Далекому
Сході: грали 3 нападника “різаки” і 3 не атакуючих
“пасовщики”. Робилися спроби складати команди з
6-ти “чистих” нападників.

Як правило, нові технічні прийоми і так-
тичні варіанти народжувалися в чоловічих коман-
дах. У 1935 році команда Москви застосовувала
новинку -  передачу м’яча за голову, а мінчани – з
успіхом відпрацьовували спеціалізацію гравців. Так,
після подачі, сильніший нападаючий збірної Минсь-
ка лівша А.Левінсон постійно переходив із свого
номера в зону два, відкіля йому було зручніше ата-
кувати, а його партнери після введення м’яча в гру
займали на майданчику ті самі місця.

Москвич В.Філіпов успішно започаткував
кистьові удари з обох рук.

У 1936 році С.Великий з Дніпропетровська
вперше продемонстрував удар “із стовпа”.

У 1940 році волейболісти Ленінградського
“Спартака” широко застосовували удар із першої
передачі, а спортсмени тбіліської “Науки” стабіль-
но подавали сильну подачу. Зросла роль індивіду-
ального блокування, у якій виділялися москвичі
А.Анікін, С.Філатов, Б.Філіпов, ленінградець Б.А-
реф’єв, тбілісець А.Якушев.

Таким чином, у кожного з прийомів чи так-
тичного варіанта є автор – індивідуальний або гру-
повий.

От так творчість великої армії волейболістів
збагачувала, удосконалювала довоєнний волейбол.

Друга світова війна затримала подальший
розвиток волейболу у всьому світі. Багато спорт-
сменів пішли на фронт. Але й у важкі військові роки
волейбол не був забутий.

Звичайно, у той час, особливо на європейсь-
кому континенті, ніхто не думав про серйозні змаган-
ня. проте, навіть на фронті, в короткі хвилини відпо-
чинку, натягнувши сітку на галявині між деревами,
стволами гармат, бійці і командири “перекидалися
м’ячем”. Грали льотчики, артилеристи, піхотинці.

Вже в 1943 році починають оживати волей-
больні площадки в тилу. У цьому ж році розігрують-
ся першості в Москві, Ленінграді, Тбілісі, Баку.

Відгриміли постріли. Салют Перемоги спо-
вістив про перехід до мирної праці. Жваво і гамір-
ливо стало на стадіонах, у спортивних залах, на во-
лейбольних  площадках Європи та  інших
континентів.

Уже через кілька місяців після закінчення
війни сильніші волейболісти СРСР зібралися в Джа-
оджикао на всесоюзний чемпіонат. Радісно і одно-
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часно смутною була зустріч старих товаришів.
Радість перемог, радість повернення до мир-

ної праці,  до улюбленої  гри затьмарювалося
звісткою, що відомі усіма і талановиті волейболісти
А.Щербін, Д.Ярочкін, С.Ісахоян, І.Сізих, М.Бала-
зовський, Н.Бризін, В.Балатов, Н.Пряхін і багато
інших ніколи більше не вийдуть на майданчик. Смер-
тю хоробрих пали вони у боях з фашизмом.

Важке поранення вивело з ладу сильнішого
гравця довоєнних років, капітана збірної Москви,
першого заслуженого майстра спорту – Анатолія
Чиніліна.

Той, пам’ятний для всіх, перший повоєн-
ний чемпіонат, перший старт  мирного життя виг-
рали москвичі – чоловіки з “Динамо” і жінки з “Ло-
комотива”.

У перші повоєнні роки на сторінках преси
зазвучали і вже знайомі імена волейболістів. Так, ім’я
Костянтина Реви, який виступав успішно ще до війни,
стало широко відомими як ім’я сильнішого волейбо-
ліста повоєнних років. Усе частіше і частіше стали
з’являтися в пресі ім’я молодої волейболістки Олек-
сандри Чудіної, яка з успіхом виступала за команду
московського “Динамо” на повоєнних чемпіонатах
Союзу в Одесі (1946) та Грозному (1947).

Висновки.
Дослідження дають змогу стверджувати:
1. На другому етапі першого періоду свого

розвитку волейбол утвердився як вид спорту. За цей
період часу значно удосконалилася техніка і такти-
ка, неодноразово уточнювались правила гри.

2. Перші офіційні змагання з волейболу у
1922 році (Бруклін, США) за своєю популярністю
перевершили всі інші спортивні заходи того часу.

3. На європейському континенті з’являють-
ся перші волейбольні команди, створюються секції,
виходять в світ методичні посібники.

4. І Всесоюзна спартакіада у серпні 1928
року дала значний поштовх розвитку волейболу в
Україні, Далекому Сході, Північному Кавказі та у
Закавказзі.

5. Волейбольні свята у 1933 році (Дніпро-
петровськ, Україна) були яскравою демонстрацією
високої спортивної майстерності гравців та показа-
ли переваги колективної гри.

6. І Всесоюзна першість школярів з волей-
болу у 1935 році дала путівку у великій спорт бага-
тьом майбутнім зіркам світового рівня.

7. Єдина довоєнна міжнародна зустріч між
збірними чоловічими командами СРСР і Афганіста-
ну у 1935 році показала, що волейбол у азіатському
континенті відрізняється від європейського, як за
змістом так і за формою.

8. Перша міжнародна технічна комісія з во-
лейболу, яка була затверджена у Берліні у 1936 році,
відіграла значну роль в організації міжнародних
змагань та удосконаленні правил гри.

9. Введення у 1937 році “зонного” поділу
майданчика, внесення у розмітку лінії нападу, а та-
кож введення поняття про гру у нападі гравців пере-

дньої та задньої лінії, суттєво змінили методику як
технічної так і тактичної підготовки команд з індив-
ідуально-однобічної на колективно-різнобічну.

10. Волейболісти європейського континен-
ту 30-40-х років ХХ сторіччя значно удосконалили і
доповнили технічний та тактичний арсенал гри, зав-
дяки чому сучасна гра досягла великих професій-
них вершин.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших історичних ас-
пектів волейболу.
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ДІАГНОСТИКА ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ
ХАРАКТЕРИСТИК УДАРІВ БОКСЕРІВ У

СТРУКТУРІ СИТУАЦІЙНИХ Й
ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОМБІНАЦІЙ

Нікітенко С.А., Никитенко А.О., Дзямко П.Ю.
Львівська комерційна академія

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Дослідження спрямоване на пошук шляхів
підвищення резервів для розвитку сили й частоти ударів
у структурі сполучень різної тривалості у боксерів ви-
сокої та середньої кваліфікації.
Ключові слова: сила і швидкість ударів, спурт, серія,
ситуаційні й індивідуальні комбінації, боксери високої
та середньої кваліфікації.
Аннотация. Никитенко С.А., Никитенко А.А., Дзямко-
П.Ю. Диагностика скоростно-силовых характеристик
ударов боксёров в структуре ситуационных и индивиду-
альных комбинаций. Исследование направлено на поиск
путей повышения резервов для развития силы и частоты
ударов в структуре серий различной продолжительнос-
ти у боксёров высокой и средней квалификации.
Ключевые слова: сила и скорость ударов, спурт, серия,
ситуационные и индивидуальные комбинации, боксё-
ры высокой и средней квалификации.
Annotation. Nikitenko S.A., Nikitenko A.A., Dziamko P.Y.
Diagnostics of speed-power characteristics of boxers
impacts in structure of situational and individual
combinations. Research is directed on search of ways for
increase of reserves for development of impacts force and
frequency in structure of high and average qualified boxers
series of various duration.
Key words: force and speed of impacts, spurt, a series,
situational and individual combinations, boxers of high and
average qualification.

Вступ.
Сучасний аматорський бокс, залишаючись

одним з популярних олімпійських видів спорту, за
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останні роки зазнав істотних змін. З 1989 року в
поєдинках боксерів застосовуються рукавиці ново-
го типу, які суттєво знижують силу ударів. Боксери
змінили стиль ведення поєдинків, адаптувавши його
до нових умов суддівства. Значно знизилася кількість
техніко-тактичних елементів і якість їх застосуван-
ня під час двобою. Черговим нововведенням, що
створює помітний вплив на хід двобоїв, є зміна часу
проведення поєдинків з трьох раундів по три хвили-
ни на чотири раунди по дві хвилини. У результаті
зміни формули проведення двобою відбулося підви-
щення щільності дій, що негативно вплинуло на
рівень виконавчої майстерності боксерів [4, 7]. Про-
блему підвищення майстерності боксерів доцільно
вирішувати шляхом поглибленого вивчення компо-
нентів техніки ударів у структурі комбінацій, вияв-
лення резерву для ефективного їх удосконалення та
оптимізації тренувального процесу.

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що
на сучасному етапі розвитку боксу високих спортив-
них результатів досягають боксери з високими фізич-
ними кондиціями [5, 6]. Показники сили і часу ударів
у структурі комбінацій під впливом різноманітних
факторів досліджено недостатньо [1, 5].

Актуальність роботи полягає у підвищенні
підготовленості боксерів завдяки виявленню ре-
зервів для розвитку сили й швидкості ударів у струк-
турі комбінацій.

Стаття написана у відповідності до теми
«Формування компонентів підготовленості кваліфі-
кованих єдиноборців на етапі максимальної реалі-
зації індивідуальних можливостей» Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту Державного комітету у справах мо-
лоді, спорту і туризму України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – оптимізація підготов-

ки боксерів високої та середньої кваліфікації.
Завдання дослідження:
1. Визначити показники сили і частоти

ударів у структурі ситуаційних й індивідуальних
комбінацій різної тривалості у боксерів на етапах
максимальної реалізації індивідуальних можливос-
тей і спеціалізованої базової підготовки.

2. Здійснити порівняльний аналіз між по-
казниками швидкісно-силових характеристик ударів
у структурі комбінацій в боксерів високої та серед-

ньої кваліфікації.
3. Визначити резерви для розвитку сили й

частоти ударів у структурі сполучень різної трива-
лості в боксерів високої та середньої кваліфікації.

Методи і організація дослідження. У ро-
боті застосовано такі методи дослідження: аналіз
літературних джерел і узагальнення; педагогічне
тестування з використанням методу хронодинамо-
метрії; методи математичної статистики.

Дослідження проводилися з боксерами ви-
сокої (етап максимальної реалізації індивідуальних
можливостей) та середньої (етап спеціалізованої
базової підготовки) кваліфікації в кінці підготовчо-
го періоду. Після стандартної розминки [3] боксери
займали зручну дистанцію до боксерського снаря-
ду, обладнаного хронодинамометром [5], і послідов-
но виконували ситуаційні та індивідуальні комбінації
з різною кількістю ударів у режимі, максимально
наближеному до змагального. Фіксувалася віднос-
на сила (сила, що припадає на 1 кг маси тіла боксе-
ра) кожного удару сполучення в умовних одиницях
і час між ударами в мілісекундах.

Ситуаційна комбінація ударів – сполучення
ударів, яким боксери користуються в певних ситуа-
ціях спонтанно, не вдосконалюючи спеціально
швидкісно-силових характеристик його складових
[3]. Індивідуальна комбінація ударів – сполучення,
швидкісно-силовим характеристикам ударів якого
боксери надають особливої уваги в тренувальному
процесі і яке дає максимальний ефект у змагальній
діяльності конкретного спортсмена. Залежно від
манери бою, та ж сама серія для одного боксера може
бути ситуаційною, а для іншого – індивідуальною.

Результати дослідження.
Дослідження сили поодиноких ударів різно-

го типу свідчать, що у боксерів високої кваліфікації
її показники вірогідно вищі, ніж у боксерів серед-
ньої кваліфікації (табл. 1).

Сила і час ударів в ситуаційних сполучен-
нях з двох, чотирьох та восьми коротких ударів у
боксерів двох кваліфікаційних груп знаходяться на
одному рівні, про що свідчить відсутність вірогід-
ної різниці між їх показниками (табл. 2).

При виконанні спурту тривалістю вісім се-
кунд сила коротких ударів у боксерів двох кваліфі-
каційних груп знаходиться на одному рівні, на-
томість час ударів у боксерів високої кваліфікації

Таблиця 1
Показники сили поодиноких ударів (ум. од.)

Т ип  удар ів  
Прям і Збок у   Зни зу   

Ква л іф ік ац ія  боксер ів  

л івою  правою   л івою   правою   л івою   п равою   

x  2 ,3 1  3 ,0 2  2 ,8 1  3 ,0 0  2 ,6 7  2 ,8 7  В исока   
(n  =  2 3 ) V %  1 8  1 6  1 2  9  1 3  1 2  

x  2 ,0 0  2 ,8 7  2 ,4 8  2 ,7 2  2 ,3 2  2 ,5 7  Середня   
(n  =  2 5 ) V %  1 8  1 5  1 3  1 4  1 7  1 7  

P  <  0 ,0 01  <  0 ,0 01  <  0 ,0 01  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 01  
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вірогідно менший, ніж в боксерів середньої кваліф-
ікації (табл. 3). Тобто, боксери високої кваліфікації
удари спурту виконують з вищою швидкістю. При
виконанні ж спурту ударів тривалістю тридцять се-
кунд різниці в показниках сили і часу коротких
ударів у боксерів двох груп невірогідні.

Таблиця 2
Показники сили і часу ударів у коротких спуртах

(ситуаційні сполучення коротких ударів)
Кількість ударів у спурті 

Два  
удари 

Чотири  
удари 

Вісім  
ударів 

Кваліфікація  
боксерів 

F t F t F t 

x  1,77 184 1,50 177 1,31 165 Висока  
(n = 23) V% 18 16 13 10 15 12 

x  1,67 191 1,41 179 1,25 177 Середня  
(n = 25) V% 19 14 15 9 17 11 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 Примітки:

1. F – середньоарифметичний показник сили
одного удару сполучення (ум. од.);
2. t – середньоарифметичний показник часу од-
ного удару сполучення (мс);

Таблиця 3
Показники сили і часу ударів у спуртах тривалі-
стю вісім й тридцять секунд (сполучення корот-

ких ударів)
Тривалість спуртів 
Вісім  
секунд 

Тридцять  
секунд 

Кваліфікація  
боксерів 

F t F t 

x  1,22 174 1,04 201 Висока  
(n = 23) V% 15 10 17 8 

x  1,15 196 0,89 220 Середня  
(n = 25) V% 16 9 18 11 

P > 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 
 Примітки:

1. F – середньоарифметичний показник сили од-
ного удару сполучення (ум. од.);
2. t – середньоарифметичний показник часу одно-
го удару сполучення (мс);

Таблиця 4
Показники сили і часу ситуаційної комбінації з
трьох прямих ударів: правою-лівою-правою (спо-

лучення довгих ударів)
Сила  
ударів 

Час  
ударів  

Кваліфікація  
боксерів 

F1 F2 F3 t1 t2 
x  2,05 1,23 2,28 176 185 Висока  

(n = 23) V% 9 12 10 8 8 
x  1,88 1,18 2,14 194 201 Середня  

(n = 25) V% 12 13 11 11 9 
P > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,01 

 Примітки:
1. F1, F2, F3 - сила відповідно першого, дру-
гого, третього ударів комбінації;

2. t1 – час між першим і другим ударами ком-
бінації;
3. t2 – час між другим і третім ударами комбі-
нації;

При виконанні ситуаційної комбінації з
трьох довгих ударів, у боксерів даних кваліфікацій-
них груп відсутні вірогідні різниці в показниках сили
ударів (табл. 4). Разом з тим, боксери високої квалі-
фікації вірогідно швидше виконують сполучення в
порівнянні із боксерами середньої кваліфікації.

Сила першого удару в індивідуальній двоу-
дарній комбінації у боксерів двох груп знаходиться
на одному рівні (табл. 5). Вірогідна різниця між бок-
серами спостерігається при порівнянні показників
сили другого удару комбінації та часу між ударами.

Таблиця 5
Показники сили і часу ударів індивідуальної комбі-

нації: прямого правою, збоку лівою
Сила  
першого  
удару 

Сила  
другого  
удару 

Час  
між  

ударами 

Кваліфікація  
боксерів 

F1 F2 t 
x  2,09 2,29 216 Висока  

(n = 23) V% 8 6 8 
x  2,12 2,06 237 Середня  

(n = 25) V% 11 7 9 
P > 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
При виконанні індивідуальної триударної

комбінації у боксерів двох кваліфікаційних груп сила
першого й другого ударів знаходиться на одному
рівні (табл. 6). Вірогідна різниця спостерігається в
показниках сили останнього удару і часу виконання
всієї комбінації: у боксерів високої кваліфікації заз-
начені характеристики вірогідно вищі.

Таблиця 6
Показники сили і часу ударів індивідуальної комбі-

нації: прямих лівою-правою, збоку лівою
Сила ударів Час ударів  Кваліфікація  

боксерів 
F1 F2 F3 t1 t2 

x  1,01 1,91 2,27 165 208 Висока  
(n = 23) V% 16 11 10 9 7 

x  1,01 1,98 2,10 185 225 Середня  
(n = 25) V% 18 14 11 12 11 

P > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,001 < 0,05 
 Примітки:

1. F1, F2, F3 - сила відповідно першого, другого,
третього ударів комбінації;
2. t1 – час між першим і другим ударами комбі-
нації;
3. t2 – час між другим і третім ударами комбінації;

Висновки.
1. Боксери високої кваліфікації розвивають

силу поодиноких ударів різного типу (удари прямі,
збоку, знизу) вірогідно вищу (P < 0,001), ніж боксе-
ри середньої кваліфікації.
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2. Сила і частота коротких ударів ситуац-
ійних спуртів з двох, чотирьох, восьми ударів у бок-
серів високої і середньої кваліфікації знаходяться на
одному рівні: боксери середньої кваліфікації здатні
розвивати такий самий рівень сили і частоти корот-
ких ударів, який розвивають боксери високої квалі-
фікації (P > 0,05).

3. У боксерів високої кваліфікації швидкі-
сна витривалість у спурті коротких ударів тривалі-
стю вісім секунд (P < 0,01) і швидкісно-силова вит-
ривалість у спурті тривалістю тридцять секунд
(P < 0,05) вірогідно вищі, ніж у боксерів середньої
кваліфікації.

4. Боксери високої кваліфікації з вірогід-
но вищою частотою (P < 0,05), ніж боксери серед-
ньої кваліфікації, виконують індивідуальні комбі-
нації з двох ударів (прямий правою, збоку лівою) й
з трьох ударів (прямі лівою-правою, збоку лівою).

5. Боксери високої кваліфікації з вірогід-
но вищою силою (P < 0,05), ніж боксери середньої
кваліфікації, виконують останній удар двохударних
і трьохударних індивідуальних комбінацій. Ефек-
тивність індивідуальних комбінацій ударів залежить
від швидкості їх виконання й від сили останнього
удару, що завершує певну комбінацію.

Практичні рекомендації.
1. Тренувальний процес боксерів високої

та середньої кваліфікації спрямовувати на макси-
мальне підвищення сили поодиноких ударів, що
надає можливість із використанням компенсаторних
коливань між швидкісно-силовими якостями бок-
серів [2] застосовувати ефективні удари як за показ-
никами їх сили, так і швидкості.

2. У тренувальному процесі боксерів висо-
кої кваліфікації більше уваги приділяти розвитку
сили та частоти кортких ударів у ситуаційних спо-
лученнях від двох до восьми ударів.

3. В навчально-тренувальному процесі
боксерів середньої кваліфікації розвивати швидкіс-
ну витривалість із застосуванням спуртів ударів три-
валістю вісім секунд, а також швидкісно-силову вит-
ривалість, застосовуючи спурти ударів тривалістю
тридцять секунд.

4. На етапі спеціалізованої базової підго-
товки боксерів, при удосконаленні індивідуальних
комбінацій ударів, розвивати швидкість виконання
всього сполучення, а також силу останнього удару,
який його завершує.

Практичне значення роботи полягає у роз-
ширенні знань теорії і методики боксу в розділі
«Спеціальна фізична підготовка» з визначенням сили
і частоти ударів у структурі ситуаційних та індиві-
дуальних комбінацій для педагогічного контролю
боксерів високої й середньої кваліфікації.

У подальших дослідженнях передбачається
вивчення змін часу і сили ударів боксерів високої та
середньої кваліфікації у структурі ситуаційних й інди-
відуальних комбінацій під впливом різних факторів.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ ЮНЫХ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины
Луганский профессиональный аграрный лицей

Аннотация. Анализируются варианты тренировочных
программ юных квалифицированных тяжелоатлетов
ведущих специалистов и тренеров.
Ключевые слова: микроцикл, тренировочные програм-
мы, упражнения  ОФП и СФП, распределение упражне-
ний по характеру работы.
Анотація. Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А. Особливості
побудови тренувальних програм юних кваліфікованих
важкоатлетів. Аналізуються варіанти тренувальних про-
грам юних кваліфікованих важкоатлетів  провідних
фахівців та тренерів.
Ключові слова: мікроцикл, тренувальні програми, впра-
ви ЗФП і СФП, розподіл вправ за характером роботи.
Annotation. Oleshko V.G., Lutovinov Y.A. Peculiarities of
drawing up tra ining programs of young qualified
weightlifters. There are analyzed versions of training
programs elaborated by the leading specialists and coaches
for young qualified weightlifters.
Key words: microcycle, training programs, general physical
and special physical preparation exercises, distribution of
exercises according to nature of work.

Введение.
В теории и практике подготовки юных тяже-

лоатлетов существует проблема исследования трени-
ровочного процесса в недельных циклах (2 -8, 10).

 Специалистами в тяжелой атлетике изучал-
ся тренировочный процесс недельных циклов, од-
нако исследований, как показал анализ источников,
оказалось очень мало. Мало уделялось внимания
изучению программ тренировочных занятий в мик-
роциклах, которые характеризуются применением в
тренировочном процессе значительного количества
разнообразных физических упражнений и отягоще-
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ний (2 - 4, 10).
 В разные периоды многолетней системы

подготовки тяжелоатлетов, важным вопросом явля-
ется изучение содержания тренировочного процес-
са в недельных микроциклах. Тренировочную рабо-
ту в микроцикле подготовки следует рационально и
точно распределить по отдельным тренировочным
занятиям (2, 4).

 Работа выполнена по плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

 Формулирование целей работы.
Цель: исследовать содержание тренировоч-

ного процесса в недельных микроциклах подготов-
ки у юных квалифицированных тяжелоатлетов в
подготовительном периоде.

 Методы исследований. 1) Анализ докумен-
тов планирования и учета; 2) Анализ тренировочных
программ ведущих специалистов и тренеров; 3) Ан-
кетирование и опрос тренеров и спортсменов; 4) Пе-
дагогическое наблюдение за тренировочным процес-
сом. 5) Контрольное тестирование уровня ОФП и
СФП; 6) Методы математической статистики.

 Результаты исследований.
Приведено сравнение вариантов построе-

ния тренировочных программ юных квалифициро-
ванных тяжелоатлетов по А.С. Медведеву (1986),
А.Н. Воробьеву (1988), В.Г. Олешко (1994).

 Первый вариант по А.С. Медведеву (1986)
заключается в том, что объем тренировочной рабо-
ты в подготовительном периоде 1650 подъемов рас-
пределился по недельным циклам следующим об-
разом: 1 - я неделя - 22, 2 - я - 36, 3 - я - 24, 4 - я - 18
%. Рывковые упражнения - 21 %, толчковые - 23 %,
тяга рывковая и толчковая - по 11 %, приседания на
груди и плечах - 23, жимовые упражнения - 5,0 %,
наклоны - 6,0 %. Относительная интенсивность в
рывке (ОИр) - 75,7 %, в толчке - ОИт - 74,9 %. 90 %
- х весов и выше: в рывке - 17 и толчке - 19, всего -
36, что составляет 2,18 % всего объема нагрузки за
месяц. КИМ - 38,9 %. Оптимальный коэффициент
интенсивности у различных атлетов в настоящее
время соответствует показателю 38+ 2 % (3).

 Второй вариант по А.Н. Воробьеву (1988)
предполагает следующее распределение трениро-
вочной работы по неделям: 1 -я - 32, 2 - я - 19, 3 - я -
27, 4 - я - 22 %. Рывковые упражнения занимают 20
% (45 % - рывок классический, 55 % - другие рыв-
ковые упражнения), подъемы на грудь - 15 % (из них
40 % - классический подъем на грудь, остальное -
другие подъемы на грудь), подъемы от груди - 12,6
% (из них 60,1 % - классический подъем от груди,
остальное - другие подъемы от груди), приседания -
23 %, тяга рывковая - 7 %, тяга толчковая - 5 %, жи-
мовые упражнения - 5 %, наклоны - 6 %, другие уп-
ражнения - 6,4 %. Относительная интенсивность
(ОИр) в рывке для легких весовых категорий - 72,0
%, для средних - 71,0 %, для полутяжелых и тяже-
лых - 70,0 %, для супертяжелых - 67,5 %. ОИ в подъе-
мах на грудь соответственно - 71,0, 69, 68 и 65 %; в

подъемах от груди - 71,0, 69,5, 68,0, 66,0. 90 % - х
весов и выше: в рывке - 26, в толчке - 23 подъема,
всего - 49 подъемов, что составляет 2,97 % всего
объема нагрузки за месяц. КИМ - 38,5 %.

 Третий вариант по В.Г. Олешко (1994) зак-
лючается в том, что объем тренировочной нагрузки
распределился по неделям следующим образом: 1 -
я - 22, 2 - я - 36, 3 - я - 24, 4 - я - 18 %. Нагрузка в
рывковых упражнениях - 22 %, толчковых - 25 %,
тяга рывковая и толчковая - по 10 %, приседания -
22 %, жимовые упражнения - 5 %, наклоны - 6 %.
ОИр - 73,7 %, ОИт - 73,2 %. 90 % - х весов и более:
в рывке - 25, толчке - 29, всего 54, что составляет -
3,27 % всего объема. КИМ - 39,0 %.

 Распределение объема тренировочной ра-
боты по трем вариантам тренировочных программ
в отдельные дни недельного цикла при проведении
5 занятий было выполнено по А.В. Черняку (1978) -
13, 15, 15, 27, 30 %.

 Определение объема тренировочной рабо-
ты в каждом конкретном занятии для каждого из трех
вариантов тренировочных программ осуществля-
лось путем умножения КПШ за недельный цикл на
цифры 13, 15, 15, 27, 30 % (4).

 Приведем сравнение параметров трениро-
вочной работы у ведущих специалистов в микроцик-
ле подготовительного периода в % по данным А.С.
Медведева (1986), А.Н. Воробьева (1988), В.Г. Олеш-
ко (1994), (рис. 1).

Анализ показывает, что разница в рывковых
упражнениях между тремя вариантами тренировоч-
ных программ в рывковых упражнениях составляет
1,0 - 2,0 %, УОИ - 1,7 - 3,7 %; в толчковых упражне-
ниях - 2,6 - 4,6 %, УОИ - 2,2 - 3,9 %. Разница в коли-
честве 90 % - х весов в рывковых упражнениях меж-
ду вторым и первым вариантом - 13,2 %; вторым и
третьим - 1,4 %; третьим и первым - 11,8 %; в толч-
ковых соответственно - 5,6, 8,4 и 14,0 %.

Доля объема рывковых, толчковых упражне-
ний с одной стороны и тяг и приседаний с другой
стороны, по трем вариантам составляет соответствен-
но - 49,4 и 50,6 %; 57,6 и 42,4 %; 52,8 и 47,2 %. Разни-
ца между вторым и первым вариантом - 8,2 %; вто-
рым и третьим - 4,8 %; третьим и первым - 3,4 %.

 Приведем сравнение различных упражне-
ний у ведущих специалистов по трем вариантам и
тренеров базового этапа в подготовительном пери-
оде в процентах от месячной нагрузки (рис.2). Ана-
лиз показывает, что у тренера Л.В. Пекаря (1994)
при подготовке юных квалифицированных тяжело-
атлетов, используется два подготовительных пери-
ода подготовки с различным объемом нагрузки
(КПШ). В 1 - м подготовительном месяце рывковые
упражнения составляют 21 %; толчковые - 24 %;
приседания со штангой на плечах и груди - 20 %;
тяги рывковым хватом - 9 %, толчковым хватом - 11
%; жимовые упражнения - 12,5 %; наклоны и дру-
гие приседания - 2,5 %. Количество 90 % - х весов и
выше: Р - 18, Т - 14, всего - 32 подъема, что состав-
ляет 1,2 % всего объема (КПШ - 2667 подъемов).
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Относительная интенсивность (ОИ): Р - 71,3 %, Т -
70,8 %. Во 2 - м подготовительном месяце рывко-
вые упражнения составляют 20 %, толчковые - 24
%, приседания со штангой на плечах и груди - 23 %,
тяги рывковым хватом - 9 %, толчковым хватом - 13

%, жимовые упражнения - 7,5 %, наклоны и другие
приседания - 3,5 %. Количество 90 % - х весов и
выше: Р - 26, Т - 18, всего - 44 подъема, что состав-
ляет 1,17 % всего объема (КПШ - 3760 подъемов).
ОИ: Р - 72,1 %, Т - 72,5 %.

1-Парциальность в % - доля рывковых, толчковых, тяг рывковых и толчковых, приседаний, выраженная в %
от общего объема нагрузки. 2-УОИ % - усредненная относительная интенсивность, средний вес штанги,
выраженный в % максимального результата в рывке и толчке.
Рис.1. Параметры тренировочных нагрузок в микроцикле подготовительного периода (в %) (по данным

А.С. Медведева), 1986; А.Н. Воробьева, 1988; В.Г. Олешко, 1994).
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Рис. 2. Сравнение различных упражнений у ведущих специалистов и тренеров базового этапа в подгото-

вительном месяце (в % от общего объема месячной нагрузки).
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В приведенном сравнении, разница между
объемом тренировочной работы (КПШ) в каждом
из трех вариантов тренировочных программ и пер-
вым подготовительным периодом у Л.В. Пекаря
(1994) составляет 23,6 %, вторым - 39,0 %.

Приведем распределение упражнений по
характеру работы по подъемам и подходам (в %) по
данным А.С. Медведева (1986), А.Н. Воробьева
(1988), В.Г. Олешко (1994), (рис. 3). Разница между
подъемами и подходами в скоростных упражнени-
ях у А.С. Медведева (1986) - 7,5 %, А.Н. Воробьева
(1988) - 5,9 %, В.Г. Олешко (1994) - 8,2 %; скорост-

но - силовых упражнений соответственно - 11,3, 9,1
и 9,1 %; силового характера - 3,8; 3,2 и 0,9 %.

Приведем распределение упражнений по
характеру работы по подъемам (в %) по А.С. Мед-
ведеву (1986), (рис. 4). Анализ показывает, что про-
цент скоростных упражнений от учебно - трениро-
вочной группы к группе высшего спортивного
мастерства увеличивается на 5,9 %. Скоростно - си-
ловые упражнения имеют тенденцию к уменьшению
- 12,3 %. Упражнения силового характера увеличи-
ваются на 6,4 %.

Приведем распределение упражнений по

Рис. 3 Распределение упражнений по характеру работы по подъемам и подходам (в %) (по А.С.Медведеву –
первый вариант, 1986; по А.Н.Воробьеву – второй вариант, 1988; по В.Г.Олешко – третий вариант, 1994)
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характеру работы по подъемам и подходам в % по
А.С. Медведеву (1986), (рис. 5). Анализ показывает,
что скростных упражнений по подходам от учебно -
тренировочной к группе высшего спортивного мас-
терства увеличивается на 0,9 % больше, чем по
подъемам; разница между подъемами и подходами
скоростно - силовых упражнений - 1,6 %; в упраж-

нениях на силу - 3,9 %.
Приведено содержание тренировочной на-

грузке в микроцикле подготовки мсмк Г. Меженс-
кого в весовой категории 67,5 кг возрасте 16 лет
(рис. 6).

В 1 - м микроцикле, продолжительностью
1 неделя (8 тренировочных занятий, 4 утром и 4 ве-

 I – Учебно -тренировочные (год обучения)
II – Спортивного совершенствования (год обучения)
III – Высшего спортивного мастерства (год обучения)

1. – количество подъемов
2.  - количество подходов

Рис. 5 Распределение упражнений по характеру работы по подъемам и подходам (в %)
(по А.С.Медведеву, 1986)
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Рис. 6. Содержание тренировочной нагрузки в микроциклах подготовки Г. Меженского.
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чером), объем КПШ составил - 1133 подъема. Рыв-
ковые упражнения - 13,3 %, толчковые - 19,7 %, тяги
рывковые - 13,9 %, толчковые - 10,1 %, приседания
- 14,6 %, жимовые упражнения - 6,1 %, наклоны -
7,9 %, другие упражнения (приседания рывковым
хватом, уходы рывковым хватом, выбрасывания
рывковым хватом, жим рывковым хватом в седе и
др.) - 14,4 %. Количество 90 % - х весов в рывке - 4,
толчке 12, всего - 16. Рывковых упражнений - 13,
толчковых - 16, всего - 33. Соотношение объема
рывковых и толчковых упражнений и тяг и присе-
даний: 46,8 и 53,2 %. Объем тяг и приседаний - 38,6
%. КИМ - 39,9 %. ОИ р -70,3 %, ОИ т - 71,3 %. УОИ
за микроцикл - 80,1 %. В конце тренировочных за-
нятий выполнялись упражнения из ОФП. Результат
в прыжке с места вверх - 110 см, прыжке в длину с
места - 250 см, беге на 100 м - 13,0 сек. Через неде-
лю атлет на контрольной прикидке показал в рывке
- 100 кг, толчке - 122,5 кг, взял на грудь 127,5 кг.

Во 2 - м микроцикле продолжительностью 1
неделя (5 тренировочных занятий, выполнялся через
месяц после 1 - го микроцикла) объем КПШ - 1168
подъемов. Рывковых - 14,9 %, толчковых - 16,8 %,
рывковые тяги  - 5,2 %, толчковые  - 8,5 %, приседа-
ния - 17,2 %, жимовые - 13,3 %, наклоны - 20,2 %. 90
% - х весов: рывковых - 9, толчковых - 11, всего - 17.
Рывковых упражнений - 9, толчковых - 11, всего - 23.
Соотношение объема рывковых и толчковых упраж-
нений и тяг и приседаний - 47,9 и 52,1 %. Разница в
соотношении между 2 - м и 1 - м микроциклами - 1,1
%. Объем тяг и приседаний - 30,9 %. КИМ - 39,7 %.
ОИ р - 75,4 %, ОИ т - 73,9 %. УОИ - 76,5 %. Через 10
дней показан результат в рывке - 112,5 кг, толчке -
140 кг в весовой категории до 67,5 кг.

 В 3 - м микроцикле (5 дней, 7 тренировок)
объем КПШ - 727 подъемов. Рывковых упражнений
- 19,0 %, толчковых - 20,4 %, тяги рывковые - 11,1 %,
толчковые - 9,5 %, приседания - 21,1 %, жимовые
упражнения - 8,5 %, другие упражнения (уходы выб-
расывания и приседания рывковым хватом) - 10,4 %.
90 % - х весов: рывковых - 11, толчковых - 6, всего -

17. Количество упражнений в микроцикле - 26. Со-
отношение рывковых и толчковых упражнений и тяг
и приседаний: 48,5 и 51,5 %. Разница со 2 - м микро-
циклом - 0,6 %. Объем тяг и приседаний - 41,7 %.
КИМ - 39,8. ОИ р - 70,7, ОИ т - 71,3 %. УОИ - 78,6 %.
Показан результат: рывок - 110 кг, толчок - 140 кг.

 Тренировка в 1 - 3 микроциклах осуществ-
лялась с силовой направленностью: объем тяг, при-
седаний и наклонов соответственно - 46,5, 51,1 и
52,1 %. По данным А.С. Медведева (1986), трени-
ровка с силовой направленностью - до 70 % тяг, при-
седаний, наклонов, полутолчков; до 40 % - со ско-
ростной направленностью.

Приведено распределение упражнений по
характеру работы в трех микроциклах Г. Меженс-
кого (рис. 7). В первом микроцикле по подъемам
упражнения распределились следующим образом:
скоростного характера - 54,0 %, скоростно - сило-
вого - 17,0 %, силового - 29,0 %; по подходам соот-
ветственно: 49,0, 18,0, 33,0 %. Во втором микро-
цикле: по подъемам  - 45,0, 23,5, 31,5 %; по
подходам - 39,0, 21,5, 39,5 %. В третьем: 50,5, 22,5,
27,0 %; 49,5, 27,0, 23,5 %.

Распределение тренировочной работы в не-
дельных циклах и отдельных тренировочных заняти-
ях в трех экспериментальных группах юных тяжело-
атлетов (возраст - 14 лет) с различным соотношением
средств ОФП и СФП (10 и 90 %; 70 и 30 %; 50 и 50
%) осуществлялось по одному из вариантов (по А.Н.
Воробьеву, 1988). Исследования показали, что при-
рост результатов ОФП и СФП во второй и третьей
группах был выше, чем в первой. Результаты прове-
рены своей достоверностью (р< 0,05).

 Сравнение контрольных нормативов юных
тяжелоатлетов трех групп с другими тяжелоатлета-
ми, школьниками и представителями других видов
спорта показывает, что разница (в %) у юных тяже-
лоатлетов различных групп весовых категорий с
другими тяжелоатлетами составляет - 45,0 %, школь-
никами - 53,8 %, представителями других видов
спорта - 28,0 % (5), (рис. 8).

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6

С коростны е
С коростно -силовы е
Силово го  характер а

1-й 2-й 3-й

подъемы подходы подъем подходы подъемы подходы
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Выводы.
 1. В теории и практике подготовки юных

квалифицированных тяжелоатлетов еще недостаточ-
но исследовано содержание тренировочного процес-
са в недельных микроциклах, что снижает эффек-
тивность подготовки.

 2. Составлены варианты тренировочных
программ по данным А.С. Медведева (1986), А.Н.
Воробьева (1988), В.Г. Олешко (1994). Анализ ва-
риантов тренировочных программ показал, что со-
держание тренировочной работы в недельных мик-
роциклах юных квалифицированных тяжелоатлетов
может быть прекрасным обобщением документов
планирования и учета.

 3. Проведено сравнение вариантов трени-
ровочных программ в недельных микроциклах под-
готовки юных квалифицированных тяжелоатлетов в
подготовительном периоде. Показатели общей и
специальной подготовки в 1 - 3 группах различных
весовых категорий юных тяжелоатлетов (14 лет)
выше, чем у других тяжелоатлетов, представителей
других видов спорта и школьников. Отличия сред-
них результатов ОФП и СФП во второй и третьей
группе юных тяжелоатлетов (14 лет) выше, чем в
первой и проверены своей достоверностью (р< 0,05).

 Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения других про-
блем подготовки в различных группах юных тяже-
лоатлетов.
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АДАПТАЦІЯ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ТА
ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ

УМОВ НИЗЬКОГІР’Я
(900 – 1300 м над рівнем моря)

 Палатний Ігор
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди

Анотація. У статті розглядаються особливості адаптації
бігунів середньовиків та стайєрів до кліматичних умов
низькогір’я на основі вивчення динаміки окремих по-
казників діяльності кисневотранспортної  системи, дос-
ліджуваних у стані спокою та  зрушень під час вико-
нання стандартного навантаження.
Ключові слова: бігуни на середні і довгі дистанції, низь-
когір’я, спеціальна працездатність, адаптація.
Аннотация. Палатный И. Адаптация бегунов на сред-
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Рис. 8. Сравнение контрольных нормативов 1 - 3 групп юных тяжелоатлетов (14 лет) с другими тяже-
лоатлетами, представителями других видов спорта и школьниками.
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ние и длинные дистанции  к климатическим условиям
(900-1300 м над уровнем моря). В статье рассматрива-
ются особенности  адаптации бегунов средневиков  и
стайеров к климатическим условиям низкогорья на ос-
нове изучения динамики отдельных показателей дея-
тельности кислородотранспортной системы, исследуе-
мых в состоянии покоя и  сдвигов во время выполнения
стандартной нагрузки.
Ключевые слова: бегуны на средние и длинные дис-
танции, низкогорье, специальная работоспособность ,
адаптация.
Annotation. Palatny I. Adaptation for middle and long
distances runners to the climatic terms (900 – 1300 m above
sea level). In the article views the features of adaptation for
middle and long distances runners to the climatic terms in
low mountain on the basis of study of dynamics of the
separate performance of the activity oxygentransport system
indicators explored in the state of rest and changes during
implementation of the standard loading.
Keywords: middle and long distances runners, low
mountain, special capacity, adaptation.

Вступ.
Згідно загальновизнаній думці [1; 2; 4 і ін.],

тренування бігунів на середні та довгі дистанції -
складний багатоваріантний процес, метою якого є
підвищення спеціальної підготовленості спортсме-
на. Забезпечується такий розвиток вищезазначених
якостей шляхом відповідного вдосконалення функ-
ціональних систем життє- і енергозабезпечення, в
першу чергу, слід вказати на вдосконалення і розви-
ток можливостей кардіореспіраторної, нервових і ло-
комоторних систем.

Для підвищення функціональної підготов-
леності бігуна на середні і довгі дистанції широко
використовується тренування в умовах середньогі-
р’я [1; 2; 4;  і ін.].

Процес адаптації до умов середньогір’я
вивчений достатньо детально. Відомо, що мінімаль-
ний період часу, необхідний організму людини, яка
потрапила в умови середньогір’я, складає 7 – 10 днів.
Згідно з літературними даними [4; 5 і ін.] вважаєть-
ся, що на висотах нижче 1500 м (тобто в умовах
низькогір’я) людина не отримує істотного негатив-
ного впливу природної гіпоксії. Чи матиме перебу-
вання і тренування бігуна на середні та довгі дис-
танції в цих умовах позитивний вплив на його
функціональні здібності і спортивний результат?

Для того, щоб отримати достовірні дока-
зи наявності або відсутності такого впливу на
організм спортсмена, необхідно було, перш за все,
вивчити реакції адаптації [3; 5 і ін.]  бігунів до
умов низькогір’я.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Переяслав-Хмельницького державного педаго-
гічного університету імені Григорія Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Організація дослідження. На першому етапі

дослідження проводився аналіз науково–методичної
літератури з проблеми, що вивчається. Одночасно
узагальнювався практичний досвід підготовки
бігунів у гірських умовах шляхом аналізу їх планів,
щоденників і цілеспрямованих бесід із провідними

тренерами України.
На другому етапі, відповідно до мети ро-

боти і робочої гіпотези, проведений педагогічний
експеримент для вирішення поставлених у роботі
завдань.

У дослідженні взяли участь кваліфіковані
спортсмени у віці 20 – 27 років, які спеціалізуються
в бігу на довгі дистанції й успішно виступають на
дистанціях 1500 і 3000 м з перешкодами (n=14).
Впродовж 3-х тижнів експерименту група «А» з 14-
ти спортсменів тренувалася в умовах низькогір’я
(Карпати) на висоті 900 – 1300 м над рівнем моря.

Виявлялися особливості реакцій адаптації
організму бігунів до умов низькогір’я на основі вив-
чення динаміки окремих показників діяльності кис-
невотранспортної системи, визначених у стані спо-
кою та  зрушень під час виконання стандартного
навантаження. Для вирішення поставленого завдан-
ня у певні дні перебування у низькогір’ї, зранку у
стані спокою, реєстрували: ЧСС, ЧД, АТсередн.  та час
затримки дихання.

За зрушеннями тих же показників вивчалась
реакція організму на стандартне навантаження у
вигляді 3-х разового пробігання відрізків на дис-
танції 1000 м із середньозмагальною швидкістю та
відпочинком між забігами 3 хв. у вигляді бігу
«підтюпцем».

 Як випливає з аналізу літературних даних,
найбільше навантаження в процесі адаптації до
гірських умов і тренувальних дій несе система зов-
нішнього дихання, серцево-судинна система, систе-
ма крові і енергозабезпечення. У зв’язку з цим, у
даному дослідженні використані методики, які доз-
воляють реєструвати показники, що характеризують
зміни в діяльності перерахованих функціональних
систем бігунів-стайєрів.

Перелік фізіологічних методик:
1. Для судження про стан серцево-судинної сис-

теми (ССС) у спокої і в процесі виконання біго-
вого навантаження застосовувалися: а) пульсо-
метрія за допомогою апарату «Спорттестер
Polar» (Фінляндія); б) метод Короткова Н. С.
Для визначення середньодинамічного артері-
ального тиску. АТ середн. розраховується по
формулі – АТ середн = АТд + 0,333 х (АТс –
АТд), де АТс –систолічний тиск , а АТд – діас-
толічний тиск [30].

2. Частота дихання (ЧД), показник діяльності си-
стеми зовнішнього дихання у спокої й відразу
після навантаження визначався пальпулаторним
методом.

3. Час затримки дихання (ЗД) на видиху визначав-
ся візуально.
У результаті проведеного педагогічного і

фізіологічного експерименту з використанням пере-
рахованих вище методів і приватних методик досл-
ідження, були визначені особливості процесу адап-
тації організму і, зокрема, кисневотранспортной
системи до умов низькогір’я і виконуваного достат-
ньо напруженого бігового навантаження.
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Результати досліджень.
Слід підкреслити, що протягом всього пер-

іоду вивчення динаміки вищезгаданих показників –
19 днів – спортсмени виконували тренувальні зав-
дання, проте реєстрація показників здійснювалася
в стані спокою, вранці до тренування.

Встановлено, що ЧСС, ЧД, АТ середн у стані
спокою в перший день перебування в низькогір’ї
(відсутність тренування) дещо зменшилися, а ЗД
збільшилася вище рівня, зареєстрованого в рівнин-
них умовах (таблиця 1).

Відзначений факт розглядається нами як
свідчення деякого підвищення економічності функц-
іонування кисневотранспортної системи в стані спо-
кою. Через 3 дня перебування в низькогір’ї, коли бігу-
ни почали активно тренуватися, усі досліджувані
показники практично поверталися до вихідного
рівнинного рівня. У наступні дні їхня динаміка в стані
спокою визначалася обсягом виконуваних напере-
додні тренувальних навантажень: після днів із вели-
кими навантаженнями аеробно-анаеробного характе-
ру показники, крім ЗД, підвищувалися, а після днів із
помірними навантаженнями вірогідно  знижувалися
до рівня, зареєстрованого в рівнинних умовах.

Слід зазначити, що хоча показники, які ха-
рактеризують стан кисневотранспортної системи у
спокої, в перший день після підйому в гори прак-
тично не змінювалися щодо рівнинного рівня, про-
те реакція організму з боку цієї ж системи на стан-
дартне,  достатньо напружене навантаження

аеробно-анаеробного характеру (біг 3 х 1000 м) у
цей день була більш вираженою, ніж у рівнинних
умовах. Так, якщо приріст ЧСС у рівнинних умовах
у відповідь на виконання стандартного бігового на-
вантаження складав 48,0 ± 1,17 поштовхів · хв-1, то
в перший день після підйому в гори він зріс до 57,1±
1,20 поштовхів · хв-1 (Р <0,05), потім через три дня
зсув зменшився до 50,1± 1,18 поштовхів · хв-1 (Р
<0,05), що практично мало відрізняється від рівня,
зареєстрованого в рівнинних умовах.

Подібний характер змін спостерігався і
відносно іншого показника кардіореспіраторної си-
стеми - ЧД. Зокрема, у перший день її приріст під
впливом виконання стандартного бігового наванта-
ження складав 13,1 ± 0,28 подихів хв-1 у горах у по-
рівнянні з 8,0 ± 0,13 подихів хв –1 на рівнині.

Через три дня розмір зсуву досліджуваного
показника повернувся до вихідних величин (8,2 ±
0,43 подихів хв-1 (Р <0,05)).

Відомо, що перебування людини в гірських
умовах (середньогір’я, високогір’я) і виконання на-
вантаження супроводжуються підвищенням АТсередн.
Цей приріст в наших дослідженнях не перевищував
14,67 мм.рт.ст.

Якщо зсув АТсередн. у відповідь на наванта-
ження на рівнині складав 13,6 ± 0,57 мм.рт.ст., то в
перший день у горах він зростав до 24,1 ± 0,64 мм
рт. ст. (Р < 0,05).

Потім відмічений зсув, обумовлений вико-
нанням стандартного бігового навантаження, через

Таблиця 1.
Динаміка ЧСС і ЧД , АТсередн. і ЗД у бігунів у стані спокою протягом  19 днів тренування в умовах низькогі-

р’я (n= 14)
Дні тестування в горах 

 
П
ок
аз
ни
ки

 

С
та
ти
ст
ич
ні

 
по
зн
ач
ен
ня

 

У
мо
ви

 р
ів
ни
ни

 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

X  44,2 43,6 45,0 47,6 44,3 44,0 44,3 44,8 44,0 43,0 41,8 
∆ 1,17 0,88 1,76 1,17 1,17 1,50 0,90 1,17 1,17 0,88 1,17 
Р  >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

ЧСС 
Поштовхів 
хв.-1 

Р1  >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

X  11,6 11,4 11,7 12,2 11,8 11,7 11,4 11,7 11,3 10,8 10,6 

∆ 0,59 0,59 0,29 0,58 0,59 0,59 0,59 0,62 0,28 0,58 0,59 
Р  >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Частота 
дихання 
хв. -1 

Р1  >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

X  83,6 85,2 83,0 89,1 85,2 84,5 83,5 84,5 82,0 81,6 81,2 
∆ 1,02 1,20 0,90 2,9 1,40 1,20 1,30 1,00 1,26 0,97 0,97 
Р  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

АТсередн.  
мм.рт.ст. 

Р1  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

X  46,0 46,5 47,0 45,3 46,8 47,7 48,6 47,7 49,8 50,0 51,7 
δ 0,59 0,82 0,53 0,79 1,29 1,03 1,67 1,03 1,06 1,02 0,67 
Р  >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

ЗД 
с 

Р1  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 Примітки: Р <0,05 - достовірність розходжень щодо даних   попереднього тестування; Р1 <0,05 - дос-
товірність розходжень щодо даних    тестування в рівнинних  умовах.
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три дня перебування в горах, подібно до зсувів ЧСС
і ЧД, вірогідно знижувався до рівня близького до
вихідного.

Подібна описаній вище динаміка зсуву АТ
середн. спостерігалася і відносно тривалості затримки
подиху, що реєструється до і після виконання стан-
дартної бігової роботи. Зокрема, через день після
підйому бігунів у гірські умови, тривалість ЗД зрос-
ла із 7,1 ± 0,11 с на рівнині до 10,0 ± 0,27 с у горах.
Через три дні величина зрушення  ЗД знизилася до
7,2 ± 0,13 с (Р < 0,05), що все ж перевищувало дану
величину в умовах рівнини.

Проте, через три дні вираженість реакції
основних досліджуваних показників на наванта-
ження зменшилася і лише незначно, статистично
недостовірно перевищувала рівень рівнини, за ви-
нятком ЗД.

У наступні дні вираженість реакції колива-
лася біля цього рівня, а час затримки подиху мав тен-
денцію до збільшення на кінець перебування в низь-
когір’ї. Це могло свідчити про підвищення стійкості
до висотної гіпоксії і гіпоксії навантаження.

Висновки:
 Таким чином, згідно наших даних адап-

тація організму спортсменів до умов низькогір’я і
виконуваної стандартної м’язової діяльності на
прикладі бігу змішаної енергетичної спрямованості
практично закінчується через 3 дні перебування в
горах.

Наведені факти обумовили можливість ви-
користання протягом  усіх наступних днів трену-
вального збору у низькогір’ї таких же, як і в умо-
вах рівнинної підготовки, програм тренування,
застосовуваних із метою підвищення спеціальної
витривалості та її найважливіших компонентів у
бігунів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем адаптації
бігунів на середні та довгі дистанції до кліматичних
умов низькогір’я.
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ПРОФЕСІОГРАМА СПЕЦІАЛІСТІВ
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЯК МОДЕЛЬНО-
ЦІЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Пилипей Л.П.

Українська академія банківської справи
Національного банку України

Анотація. Представлені дослідження професіограми
спеціалістів банківської справи обласних регіональних
відділень Національного банку України.
Ключові слова: професіограма, анкетування, ППФП,
спеціалісти банківської справи.
Аннотация. Пилипей Л.П. Профессиограмма специали-
стов банковского дела как модельно-целевая характе-
ристика физической подготовки студентов. Представ-
лены исследования профессиограммы специалистов
банковского дела областных региональных отделений
Национального банка Украины.
Ключевые слова: профессиограмма, анкетирование,
ППФП, специалисты банковского дела.
Annotation. Pilipey L.P. Professional condition description
experts of a banking as the modelling - target characteristic
of physical preparation of students. Investigations of the
profession conditions descriptions of specialists in banking
of the regional divisions of National Bank of Ukraine are
provided.
Key words: professional condition description, question
airing, professional-applied physical preparation, banking
specialist.

Вступ.
Сучасна система підготовки фахівців банк-

івської справи  у вузах характеризується  інтенсиф-
ікацією процесу навчання, збільшенням кількості
інформації, що подається психічною насиченістю
навчальних занять, сесій, високими вимогами до
якості знань, недостатнім обсягом рухової актив-
ності і, як наслідок, недостатнім рівнем фізичної
підготовленості, стану здоров’я, професійної трудо-
вої діяльності спеціалістів подібного профілю [7].

В літературі є дослідження особливостей
фізичної підготовки спеціалістів економічного проф-
ілю [7, 11]. Однак проблема професійно-приклад-
ної фізичної підготовки спеціалістів банківської
справи недостатньо досліджена.

Для вирішення проблеми професійно-при-
кладної фізичної підготовки студентів необхідно
дослідити професійно важливі якості праці спец-
іалістів банківської справи, умови в яких вона про-
ходить, в тому числі і шкідливі, що не неможливо
без професіографії.

Професіографія – наука про особливості
різноманітних видів трудової діяльності [8]. Це опис
і класифікація за певними правилами і критеріями
існуючих професій і спеціальностей. Вона реалі-
зується в особливих документах (класифікаціях)
спеціалістів і професіограмах  спеціальності.

Професіограма складається, виходячи з
принципів системного підходу, на основі всебічно-
го вивчення конкретної трудової  діяльності [1, 2,
3, 4, 5].

До цього часу методологічною платформою
більшості досліджень був аналітичний підхід з ак-
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центом на вивчення окремих проблем і питань, без
врахування особливостей змісту і структури цілісної
виробничої діяльності спеціаліста [11].

Цим обумовлено те, що основні розділи
процесу професійно-прикладної фізичної підготов-
ки представлені нерівномірно, їх взаємозв’язок ча-
сто відсутній, подаються  логічні висновки, а не на-
уково-доведені факти.

Аналізуючи умови професійної діяльності
економістів, необхідно відзначити широкий діапа-
зон спеціальних знань, умінь і навичок [6].

У відповідності з комплексною природою
ППФП професіограма повинна відображати багатог-
ранність вимог до спеціалістів банківської справи.

Враховуючи принципи системного підхо-
ду до сучасних складних професій якими є професії
банківської галузі, необхідно приділяти увагу перш
за все психофізіологічним особливостям для вра-
хування особистого фактора, який відіграє особ-
ливу, якщо не провідну роль, в успішній про-
фесійній діяльності.

Методологія побудови  ППФП враховує сьо-
годнішні досягнення, і не враховує перспективи роз-
витку професійних умов і вимог, пов’язаних з НТР і
еволюцією розвитку технологій банківської справи.

Ще у 1969 р. Л.Н. Нифонтова підкреслюва-
ла, що від кожного спеціаліста вимагається не тільки
добре здоров’я і різнобічний фізичний розвиток, але
і володіння знаннями, уміннями і навичками, які
забезпечать свідоме і правильне використання різно-
манітних засобів фізичної культури і спорту в ре-
жимі праці і відпочинку економістів з метою підви-
щення або збереження на  високому рівні їх
працездатності. Тобто в період навчання у вузі у сту-
дентів необхідно сформувати знання і уміння опти-
мізації свого психофізіологічного стану під час ви-
робничої діяльності.

Створенню відповідної професіограми по-
винна передувати робота з вивчення літературного
довідкового матеріалу, експертних оцінок, анкету-
вання спеціалістів банківської справи: у регіональ-
них відділеннях всіх областей України, системи На-
ціонального банку України.

     У зв’язку з цим є нагальна необхідність
вивчення особливостей професіограми спеціалістів
банківської справи як модельно-цільової характери-
стики для побудови професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів Української академії банк-
івської справи Національного банку України.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Української академії банківської справи Націо-
нального банку України.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - дослідити особливості про-

фесіограми спеціалістів банківської справи регіо-
нальних відділень Національного банк України.

Методи та організація досліджень – аналіз
та узагальнення літературних джерел, теоретичний
аналіз, узагальнення практичного досвіду, педа-
гогічні спостереження, анкетне опитування, інтер-

в’ю, методи статистики.
В анкетному дослідженні взяли участь 332

спеціалісти – працівника Національного банку Украї-
ни всіх обласних регіональних відділень віком від 24
до 43 років. Стаж роботи за спеціальністю від 2 до 23
років, з них 260 – жіночої статі, 72 – чоловічої.

Результати досліджень.
При обробці результатів дослідження вико-

ристано графічний спосіб зображення, тому що гра-
фічне зображення дає найбільш повне уявлення про
результати дослідження, можливість краще зрозум-
іти суть досліджуваних процесів, виявити загальний
характер функціональної залежності. Для графічно-
го зображення використовувалась система прямокут-
них координат.

Робочий день у респондентів згідно з досл-
ідженням триває майже 9 годин. Звична робоча поза
у спеціалістів банківської справи – сидяча у 100 %
опитаних. Найбільше навантаження припадає на зір
– у 100 % опитаних.

Як бачимо, велике навантаження на тулуб
обумовлює вимушена робоча поза, яка характери-
зується нахилом вперед в стані статичного напру-
ження м’язів спини, верхнього плечового поясу,
м’язів шиї. Нижні кінцівки зігнуті в тазостегновому
і колінному суглобах і знаходяться під час робочого
дня у неактивному стані. Для рук характерні обме-
жені за амплітудою рухи приведення і відведення в
променезап’ястному і п’ясному суглобах, супінація
і пронація передпліччя, згинання і розгинання
верхніх кінцівок.

По закінченні робочого дня згідно з дани-
ми респондентів вони відчувають втому в ногах –
18,2 %, на слух – 4,7 %, в руках – 20 %, в голові –
48,6 %, в тулубі – 11,6 %, в хребті – 73,3 %, в очах –
97,7 %

Звичайно, знаходження в таких умовах три-
валий час статичного нервового напруження призво-
дить до гіподинамії.  При поясненні впливу гіподи-
намії на організм людини наука виходить з постулату
про тісний взаємозв’язок між руховими і вегетатив-
ними функціями. Тривале скорочення рухової актив-
ності, яке супроводжується надмірним обмеженням
функціонування рухового аналізатора – головного з
внутрішніх аналізаторів в корі великих півкуль моз-
ку [9], призводить до різкого зниження стимуляції
(пропріорецепторного характеру) організму, діяль-
ності його внутрішніх органів і систем. В свою чер-
гу це викликає значне пригноблення функцій нерво-
вої системи, залоз внутрішньої секреції, внутрішніх
органів і систем.

Звідси при надмірній і тривалій дії гіподи-
намії з’являється морфологічні розлади в діяльності
нервової, м’язової, серцево-судинної, дихальної та
інших систем організму, в психічній і м’язовій діяль-
ності людини. Надмірне обмеження рухової актив-
ності є одним із факторів, який зумовлює стан емо-
ційної перенапруги – стресу [10] який характери-
зується перебігом трьох стадій (фаз): 1) реакція три-
воги; 2) підвищена резистентність (пристосування);
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Рис. 1. Розподіл динаміки впливу професійної діяльності.
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Рис. 2. Динаміка зниження самооцінки працездатності.
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3) знижена резистентність, або в цілому виснажен-
ня організму.

Концентрація уваги і зору при тривалій ро-
боті з комп’ютерною технікою призводить до функ-
ціональних порушень, що в подальшому спричиня-
ють захворювання нервової системи до 6,6 %,
серцево-судинної системи – до 23,3 %, органів зору
– до 40 %. Особливо впливає на професійну
діяльність тривалість роботи за спеціальністю.

Зміна структури трудових зусиль і функціо-
нальної ролі спеціалістів банківської справи в умо-
вах НТР і сучасного виробництва показує збільшен-
ня значення особистого фактора, що проявляється в
ранжуванні якостей, якими повинен володіти фахі-
вець банківської справи.

На перше місце респонденти поставили ко-
мунікабельність – 62,5 %, на друге –знання (37,5 %),
на третє – витриманість і організованість (25 %),
відповідальність – 2,5 %. Тобто сучасний спеціаліст
банківської справи має справу не тільки з паперами і
технікою, а живе,  спілкується і керує колегами. Щодо
форм оздоровчих занять то більшість (64 %) бажа-
ють займатися колективними формами оздоровлен-
ня, проте 36 % – індивідуальними формами. У співро-
бітників відсутнє уявлення про валеологію, уміння
оптимізувати свій стан. Вони не знають нічого про
цигун, йогу, релаксаційні комплекси. Тільки 11,1 %
займаються ранковою гімнастикою, 22,2 % викорис-
товують для оздоровлення ходьбу і тренажери.

Як наслідок, такої поведінки захворюваність
нервової системи на початку професійної діяльності
(до 2 років) відсутня, а через 10 років зросли до 4,7
%, після 10 років –  до 6,6 %.

Захворюваність серцево-судинної системи
до 10 років стажу роботи зросла до      6,6 %, а після
10 років – до 20,9 %.

Проблеми із зором на початку трудової
діяльності мали 20 % опитаних, а після 10 років
професійної діяльності їх збільшилось до 40 %.

Значно погіршились показники кров’яного
тиску. На початку професійної діяльності – 11,1 %,
після 8 років роботи цей показник зріс до 20 %, а
після 10 років збільшився до 23,3%.

Висновки.
На підставі дослідження професіограми

проведений попередній аналіз основних фізичних
та психофізіологічних якостей, умінь, навиків, які
визначають високий рівень професійної підготовле-
ності спеціалістів банківської справи:

- статична і загальна витривалість м’язів
тулуба;

- дотримання санітарно-гігієнічних, мікрок-
ліматних умов, вимог до освітлення і вентиляції,
режиму праці з комп’ютерною технікою і мережи-
вими технологіями;

- уміння самостійно оптимізувати психо-
фізичний стан.

Тільки врахування перспектив розвитку
професійних умов і вимог, пов’язаних з НТР, і ево-

Рис. 3. Динаміка захворювань, пов’язаних з професійною діяльністю.
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люції технологій в банківській справі на підставі
дослідження змін професіограм дасть можливість
ефективно здійснювати професійно-прикладну
фізичну підготовку студентів.

Рекомендації. На основі врахування профес-
іограми спеціалістів банківської справи як модель-
но-цільової характеристики ППФП потрібно прово-
дити заняття з фізичного виховання студентів.

Необхідно дослідити, розробити і передба-
чити в професійно-прикладній фізичній підготовці
студенів комплекси для оптимізації органів зору і пси-
хофізіологічного стану під час навчального процесу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем фізичної
підготовки студентів.
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ХРОНОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У
СПОРТСМЕНІВ В ПРОЦЕСІ РІЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ
Полатайко Ю.О.

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. У статті розглянуто хронофізіологічні особ-
ливості варіабельності серцевого ритму в спортсменів,
які займаються циклічними  видами спорту, впродовж
річного тренування. Порівняльний аналіз варіабель-
ності серцевого ритму показав різний рівень напружен-
ня регуляторних механізмів кардіореспіраторної систе-
ми, що визначає особливості адаптивних реакцій в
річному циклі тренування. У плавців – помірне  напру-
ження, в контрольній групі спостерігалося сильніше
напруження.
Ключові слова: хронофізіологія, варіабельність серце-
вого ритму,  кардіореспіраторна система.
Аннотация. Полатайко Ю.О. Хронофизиологические
особенности  вариабельности сердечного ритма у спорт-

сменов в процессе годичной  подготовки. В статье рас-
смотрены хронофизиологические особенности вариа-
бельности  сердечного ритма у спортсменов, занимаю-
щихся циклическими  видами  спорта, в  процессе
годичной тренировки. Сравнительный анализ вариа-
бельности сердечного ритма показал разный уровень на-
пряжения регуляторных механизмов кардиореспиратор-
ной системы, а вследствие и особенности  адаптивных
реакций в годичном цикле тренировки. У пловцов – уме-
ренное напряжение, в контрольной группе наблюдалось
более сильное напряжение.
Ключевые слова: хронофизиология, вариабельность
сердечного ритма,  кардиореспираторная  система.
Annotation. Polatayko Yu.A. Chronophysiological features
of the heart rate variabelity in sportsmen during annual
training. The article is devoted to study of
chronophysiological features of the heart rate variability in
sportsmen engaged cyclic kinds of sports during annual
training. The carried out researches have shown that the
comparative analysis of the heart rate variability has
revealed a various degree of the tension of regulatory
mechanisms of the cardiovasculary system that specifies
feature of adaptive reactions in an annual cycle of training
in the swimmers — moderate tension: of the system
regulation and in control group stronger functional tension
was revealed.
Key words: chronоphysiology, heart rate variability,
cardiovasculary system.

Вступ.
Підвищення рівня функціонування орган-

ізму і його систем характерний для фізичного на-
вантаження і вимагає участі центральних ме-
ханізмів регуляції в роботі автономного контуру
регуляції, яким є серцево-судинна система. Тобто
адаптивне урівноваження організму з середовищем
відбувається за рахунок зростання напруження про-
цесів регуляції. Звідси висновок – ефективність
керуючих систем при адаптації до максимальних
навантажень можна оцінити за мірою напруження
регуляторних механізмів. Ступінь їх напруження
може бути характеристикою «ціни» адаптації, а
новий рівень функціонування системи – це вже її
результат адаптації [7].

 Вимірювання середньої частоти скорочень
серця (ЧСС) не дозволяє оцінити стан окремих ла-
нок системи вегетативної регуляції організму. Ста-
тистичний аналіз з елементами імовірнісного підхо-
ду виявляє закон розподілу випадкового процесу,
яким є ритм серця і дозволяє охарактеризувати його
кількісно з різних сторін [2, 4, 5, 8]. Математичне
забезпечення методів дослідження спрямоване на
отримання міри мінливості ритму серця при різних
фізіологічних станах організму. Суттю цього мето-
ду є те, що синусний вузол серця розглядають не
тільки як центр автоматики першого порядку, але й
як індикатор вищих рівнів управління. В результаті
такого підходу відкривається шлях до оцінки адап-
таційно-компенсаторних реакція організму за дани-
ми аналізу ритму серця. Тому виявлення найбільш
інформативних індикаторів функціонального стану
і адаптивних процесів спортсменів є актуальним.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.
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Формулювання цілей роботи.
Мета – вивчити хронофізіологічні особли-

вості варіабельності серцевого ритму в спортсменів
при заняттях циклічними видами спорту під час
річної підготовки.

Матеріали і методи дослідження. Для ви-
рішення поставленої мети проведено три серії хро-
нофізіологічних досліджень за участю 158 осіб у віці
І8-24 років. У 1-й серії дослідження брали участь
56 спортсменів-плавців з високим рівнем спортив-
ної кваліфікації (КМС-МС) з спортивним стажем 5-
8 років на короткі та середні дистанцій (50 м, 100 м,
400 м). У 2-й серії обстежено 49 спортсменів-бігунів
з високим рівнем спортивної кваліфікації (КМС-МС)
і спортивним стажем 5-8 років на короткі і середні
дистанції (100 м, 400 м,  800 м).

 Обстеження спортсменів в межах річного
макроциклу спортивної підготовки проводилося в 4
етапи: 1-й етап – перехідний період (вересень-жов-
тень); 2-й етап – початок підготовчого періоду (гру-
день-січень); 3-й етап –  кінець підготовчого періо-
ду (березень-квітень); 4-й етап – початок
змагального періоду (травень-червень). Як відомо,
від раціональної побудови тренувального процесу в
підготовчому періоді залежить результат виступу
спортсмена на відповідальних змаганнях сезону. У
3-й серії дослідження приймали участь 52 людини,
які не займаються спортом, що пройшли медичне
обстеження і визнані практично здоровими (конт-
роль). Обстеження нетренованих осіб проводилось
у ті ж часові періоди року, що і спортсменів. Для
оцінки процесів вегетативної регуляції серцевої
діяльності у обстежуваних використовували мате-
матичний метод аналізу варіабельності серцевого
ритму в спокої і при активній ортостатичній пробі.
Метод варіаційної пульсометрії дозволяє реєструва-
ти зрушення нейрогуморальної рівноваги, ступінь
участі симпатичної і парасимпатичної, нервової і
гуморальної ланок у регуляції ритму серцевих ско-
рочень, ступінь централізації його управління. Ха-
рактер регуляції має індивідуальні особливості і за-
лежить від віку, статі, тренованості організму, сили
і характеру зовнішнього впливу [10, 11].

 Обчислювали показника: мода (Мо, с); ам-
плітуда моди (АМо %), варіаційний розмах динамі-
чного ряду R-R інтервалів (∆Х, с), індекс напружен-
ня (ІН, ум. од.); індекс вегетативної рівноваги (ІВР,
ум. од.); вегетативний показник ритму (ВПР, ум. од.);
показник адекватності процесів регуляції (ПАРП,
ум. од.); дихальні хвилі (ДХ, мс2); повільні хвилі 1-
го порядку (ПХ1, мс

2); 2-го порядку (ПХ2, мс
2) і

індекс централізації (ІЦ, yм. од.).
Результати дослідження.
Порівняльний аналіз характеристик матема-

тичного аналізу варіабельності серцевого ритму
(табл. 1) у всіх обстежених у спокої показав, що мак-
симальні значення Мо, ∆Х доводяться на початок
змагань, а АМо, ІН, ІВР, ПАРП і ВПР - на початок
підготовчого періоду. У спортсменів впродовж року
достовірно вище значення Мо і ∆Х, а у осіб, що не

займаються спортом, - АМо, ІН, ІВР, ПАРП і ВПР
(р<0,001). У плавців значення Мо і ∆Х вище, ніж у
легкоатлетів, а значення АМо, ІН, ІВР, ПАРП і ВПР
вище у легкоатлетів, ніж у плавців (р<0,05). Зрос-
тання ∆Х у плавців впродовж року розглядається як
змішення вегетативного балансу в бік підвищення
активності парасимпатичного відділу вегетативної
нервової системи (ВНП) і як стабілізацію регулятор-
них процесів.

∆Х відображає діапазон коливань кардіоін-
тервалів і ступінь активності автономного контуру
регуляції серцевого ритму, характеризує тонічні па-
расимпатичні впливи на синусний вузол, оскільки
вплив блукаючих нервів на дихальні зміни добово-
го ритму звичайно переважають над недихальними,
обумовленими активністю підкіркових центрів [11].
На величині ∆Х позначаються співвідношення ак-
тивності центральних і автономних механізмів ре-
гуляції. У плавців виявлена сильніша ваготонія
(особливо на 4-му етапі) і вираженість ДХ і дихаль-
ної аритмії (особливо на 2-му етапі), що говорить
про більшу активність автономного контуру регу-
ляції із зрушенням у парасимпатичну сторону впро-
довж року, в порівнянні з легкоатлетами і контро-
лем. При цьому встановлені більш низькі значення
ВПР і ПАПР у них, в порівнянні з іншими групами
(р<0,05).

Аналіз показав, що середньорічні значення
ІН у спортсменів знаходяться в межах 45-50 ум. од.,
тому виявлені особливості дозволяють визнати на-
явність у них ваготонічного типу регуляції, а також
спостерігається оптимальна взаємодія регуляторних
механізмів. Це, а також брадикардія і розвиток гіпер-
функції і гіпертрофії (особливо лівого шлуночку)
пов’язано з оптимізацією і економізацією вегетатив-
них функції у спортсменів [1]. Точніше визначити
тип вегетативної регуляції і характер вегетативного
дисбалансу дозволяє спектральний аналіз варіабель-
ності серцевого ритму з оцінкою його частотних
характеристик [10]. Спектральний аналіз серцевого
ритму показав, що у плавців у спокої переважають
дихальні хвилі, які відображають у них вищу ак-
тивність вагусної регуляції ритму серця, в порівнянні
з легкоатлетами і контрольною групою.

За Р. M. Баєвським, спад дихальної компо-
ненти потужності спектру говорить про переважан-
ня ерготропної ланки вегетативного регулювання
синусового вузла серця

Потужність спектру ПХ1 розглядається як
прямий критерій вазомоторних хвиль (судинного то-
нусу) і барорефлекторних процесів. Вазомоторний
центр разом з інгібіторним і стимулюючим симпа-
тичними центрами є частиною модуляторного сер-
цево-судинного підкіркового центру [6]. Тому по-
тужність ПХ1 визначає активність вазомоторного
центру. Аналіз одержаних даних показав, що найвищі
значення потужності спектру ПХ1 спостерігалися у
осіб контрольної групи і весною, що говорить про
сильний симпатичний вплив на серцевий ритм. У
легкоатлетів значення потужності спектру ПХ1 вище,
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ніж у плавців. Найнижчі значення потужності спект-
ру ПХ1 у легкоатлетів були в кінці підготовчого пері-
оду, а у плавців – на початку змагального.

 Потужність спектру ПХ2 відображає
ступінь активації церебральних симпатоадреналових
(ерготропних) систем , а зниження – активності
ренін-ангіотензинальдостеронової системи [10]. Ці
хвилі пов’язані з коливаннями АТ та іншими по-
вільними процесами в організмі – гуморально-ме-
таболічними, філогенетичними низькими, нездатни-

ми швидко забезпечувати гомеостаз. Найвищі зна-
чення потужності спектру ПХ2 спостерігаються у
плавців на початку змагального періоду. Це говорить
про сильний вплив вищих вегетативних центрів на
серцево-судинний підкірковий центр у обстежува-
них у цей період підготовки. Домінування потуж-
ності спектру ПХ2 є чутливим індикатором управлі-
ння метаболічними процесами і добре відображає
енергодефіцитні стани. Якщо параметри спектру
ПХ2 характеризують вплив вищих вегетативних

Таблиця 1
Динаміка показників варіаційної пульсометрії у досліджуваних в спокої (M±m)

Е т а п и  р іч н о го  ц и кл у  п ід г о т о в к и   П о ка зн и к и  Г р уп и  
о с ін ь ,  

1 -й  е т а п  
з и м а ,  

2 -й  е т а п  
в е с н а , 

3 -й  е т а п  
л іт о ,  

4 -й  е та п  
1  1 ,0 2 2 ± 0 ,0 0 8  1 ,0 0 3 ± 0 ,0 1 0  1 ,0 7 5 ± 0 ,0 1 4  1 ,1 0 0 ± 0 ,0 1 1  
2  0 ,9 5 7 ± 0 ,0 0 8  0 ,8 8 2 ± 0 ,0 1 3  0 ,9 4 5 ± 0 ,0 1 0  0 ,9 9 3 ± 0 ,0 1 2  

 
М о ,  с  

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

 
∆ R - R , с  

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

 
АМ о ,  %  
 3  3 8 ,4 ± 0 ,8  4 6 ,4 ± 0 ,9  4 0 ,8 ± 0 ,6  3 6 ,6 ± 0 ,7  

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

ІН ,  
ум .  о д .  

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

ІВ Р ,  
ум .  о д .  

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

 
П А П Р ,   
ум .  о д .  3  4 4 ,9 ± 1 ,9  5 9 ,9 ± 2 ,8  4 6 ,2 ± 2 ,1  4 0 ,7 ± 1 ,5  

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

 
В П Р ,  
 ум .  о д .  3  4 ,9 6 ± 0 ,1 1  5 ,9 9 ± 0 ,1 6  5 ,2 4 ± 0 ,1 2  4 ,0 3 ± 0 ,0 9  

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

 
Д Х ,  м с 2  

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

 
П Х 1 ,  м с 2  

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

 
П Х 2 ,  м с 2  

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

Д Х ,  %  

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

 
П Х 1 ,%  
 3  3 7 ,7 ± 2 ,3  3 7 ,5 ± 2 ,1  3 6 ,5 ± 1 ,9  3 3 ,8 ± 1 ,9  

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

 
П Х 2 ,%  

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

 
ІЦ , о д  

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

http://www.pdffactory.com


78

центрів на серцево-судинний підкірковий центр,
вони можуть використовуватися як надійний мар-
кер ступеня зв’язку автономних (сегментарних)
рівнів регуляції кровообігу з надсегментарними, в
т.ч. з гіпофізарно-гіпоталамічними і кірковими
рівнями. Активація центрального контуру регуляції
виявляється посиленням потужності спектру по-
вільних хвиль серцевого ритму в обстежуваних гру-
пи контролю, в порівнянні із спортсменами, що ви-

являється в достовірному підвищення ІЦ (р<0,001).
Для спортсменів високого класу, особливо

плавців, у спокої характерною особливістю є пере-
важання парасимпатичного відділу ВНС в регуляції
ритму серця і гуморальний шлях центральної сти-
муляції, в порівнянні з контрольною групою. Взим-
ку в обстежуваних спостерігається зростання напру-
ження механізмів центральної регуляції, тобто
достовірне підвищення значень ІН. Однак стан ре-

 Таблиця 2
Динаміка показників варіаційної пульсометрії у досліджуваних при активній ортопробі  (M±m)

Е т ап и  р іч н о г о  ц и к л у  п ід г о т о в к и   П о к а з н и к и  Г р у п и  
о с ін ь ,  

1 -й  е т а п  
з и м а ,  

2 -й  е т а п  
в е сн а ,  

3 -й  е т а п  
л іт о ,  

4 -й  е т а п  
1  0 ,7 5 0 ± 0 ,0 1 1  0 ,6 8 1 ± 0 ,0 0 8  0 ,7 8 2 ± 0 ,0 1 1  0 ,8 6 2 ± 0 ,0 0 9  
2  0 ,7 1 5 ± 0 ,0 0 8  0 ,6 5 2 ± 0 ,0 0 7  0 ,7 3 6 ± 0 ,0 0 9  0 ,8 3 3 ± 0 ,0 0 8  

 
М о ,  с  

3  0 ,6 1 5 ± 0 ,0 0 9  0 ,5 9 0 ± 0 ,0 0 6  0 ,6 0 9 ± 0 ,0 0 7  0 ,6 7 5 ± 0 ,0 0 9  
1  0 ,2 6 2 ± 0 ,0 0 4  0 ,2 0 7 ± 0 ,0 0 2  0 ,2 1 7 ± 0 ,0 0 4  0 ,2 7 1 ± 0 ,0 1 0  
2  0 ,2 4 9 ± 0 ,0 0 5  0 ,2 0 1 ± 0 ,0 0 4  0 ,2 3 6 ± 0 ,0 0 6  0 ,2 6 9 ± 0 ,0 0 9  

 
∆ R -R , с  

3  0 ,1 9 8 ± 0 ,0 0 6  0 ,1 8 2 ± 0 ,0 0 3  0 ,1 9 6 ± 0 ,0 0 4  0 ,2 2 9 ± 0 ,0 0 8  
1  3 5 ,4 ± 1 ,1  3 9 ,8 ± 1 ,2  3 6 ,2 ± 1 ,1  3 0 ,3 ± 0 ,9  
2  3 8 ,6 ± 1 ,5  4 3 ,8 ± 1 ,1  3 8 ,9 ± 1 ,2  3 6 ,4 ± 1 ,1  

 
АМ о ,  %  
 3  4 3 ,6 ± 1 ,1  5 4 ,8 ± 1 ,5  4 8 ,2 ± 1 ,3  4 1 ,5 ± 1 ,1  

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

ІН ,   
ум .  о д .  

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

И В Р ,   
ум .  о д .  

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

 
П А П Р ,  
ум .  о д .  3  6 8 ,1 ± 1 ,4  9 2 ,9 ± 3 ,3  7 6 ,7 ± 2 ,4  5 9 ,2 ± 1 ,3  

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

 
В П Р ,  
ум .  о д .  3  7 ,8 9 ± 0 ,2 5  9 ,1 5 ± 0 ,4 9  8 ,2 3 ± 0 ,9 7  6 ,2 3 ± 0 ,4 7  

1  1 ,5 1 ± 0 ,1 0  1 ,1 2 ± 0 ,0 8  1 ,2 1 ± 0 ,1 8  2 ,5 8 ± 0 ,4 2  
2  1 ,1 2 ± 0 ,0 8  0 ,9 8 ± 0 ,0 7  1 ,0 1 ± 0 ,0 8  2 ,8 6 ± 0 ,2 7  

 
Д Х ,  м с 2  

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

 
П Х 1 ,  м с 2  

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

 
П Х 2 ,  м с 2  

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

 
Д Х ,  %  

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

 
П Х 1 ,%  
 3  6 9 ,6 ± 4 ,1  6 3 ,7 ± 3 ,7  7 0 ,3 ± 3 ,3  6 2 ,5 ± 3 ,5  

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

 
П Х 2 ,%  

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

 
ІЦ ,  о д  

3  1 2 ,3 5 ± 1 ,3 5  1 3 ,9 4 ± 1 ,6 5  9 ,7 2 ± 1 ,4 1  1 4 ,2 9 ± 1 ,7 3  
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гуляторних механізмів управління кардіоритмом у
спокої в спортсменів дозволяє констатувати висо-
кий ступінь економії вегетативних реакцій, що є
підсумком тренувальних впливів у процесі річного
циклу підготовки.

Ортостатична проба є одним з інформатив-
них методів виявлення прихованих змін серцево-
судинної системи і механізмів її регуляції [3]. Особ-
ливий інтерес представляє застосування
ортостатичного тестування у спортсменів циклічних
видів спорту, оскільки важлива простота і висока
інформативність методу; проведення цієї проби слу-
жить для оцінки особливостей регуляції серця при
тренуваннях у процесі річного циклу підготовки
кваліфікованих спортсменів і для прогнозування
готовності до змагальної діяльності.

Мал. Динаміка приросту ЧСС у спортсменів при
активній ортостатичній пробі в річному циклі

підготовки

У видах спорту з циклічною структурою
рухів, що вимагають високого рівня витривалості,
головним чинником обмеження спеціальної працез-
датності є адаптаційна можливість серцево-судин-
ної системи спортсмена, тому частіше за інші вико-
ристовуються методи вивчення серцевого ритму в
спокої і при функціональних пробах, особливо, ак-
тивній ортостатичній пробі [9]. Результати статис-
тичного аналізу показників варіабельності серцево-
го ритму у спортсменів при виконанні активної
ортостатичної проби приведені в табл. 2. У всіх об-
стежуваних реакція механізмів управління серцевим
ритмом при ортопробі виявляється в посиленні впли-
ву симпатичного відділу вегетативної нервової сис-
теми, особливо на 2-му етапі підготовки у спорт-
сменів і весною - у тих, що не займаються спортом.
Порівняльний аналіз змін ЧСС при ортопробі пока-
зав, що у обстежуваних контрольної групи був най-
вищий приріст ЧСС у весняний період року
(р<0,001), а у спортсменів - зимовий (мал. 1). При
цьому приріст ЧСС у плавців впродовж року досто-
вірно вищий, ніж у легкоатлетів (р<0,05).

Аналіз серцевого ритму при ортопробі по-
казав, що у всіх обстежуваних відзначається змен-
шення абсолютних значень в ?Х і зростанні АМо,
ВПР, ІВР, ПАПР і ІН, особливо, у контрольної гру-
пи, що пов’язано з високою активністю у них ви-
щих вегетативних центрів.

 Найвищий приріст ІН спостерігався в групі
контролю в зимовий період року (р<0,001). Вели-
чина ІН в даному випадку свідчить про перенапру-

ження регуляторних систем [2], а значення ІВР і ВПР
говорять про значне переважання впливу симпатич-
ної ланки на регуляцію серцевого ритму в обстежу-
ваних контрольної групи. Спостерігається стан
гіперсимпатикотонії і перенапруження центральних
механізмів управління в даній групі. Наявність гіпер-
симпатикотонії підтверджують і вищі значення
ПАРП у них. Приріст ІН у плавців достовірно ви-
щий тільки впродовж перших трьох періодів підго-
товки, а у легкоатлетів – на початку змагального
періоду (р<0,05).

 Величина ІН, що відображає ступінь напру-
ження центральних регуляторних механізмів серце-
вого ритму в групі спортсменів впродовж року ви-
ходила за умовні межі норми і знаходилася в зоні
адаптації [3]. Виявлені низькі значення ВПР, ІВР і
ПАПР на початку змагань у плавців можуть бути
обумовлені тим, що активація вищих рівнів управл-
іння гальмує симпатотонічну реакцію на ортопро-
бу. Завдяки підвищеній активності вищих вегетатив-
них центрів у них спостерігається відносно нижча
судинна реактивність.

 Спектральний аналіз серцевого ритму при
ортопробі показав, що у всіх обстежуваних спостер-
ігається зменшення значень потужності спектру ди-
хальних хвиль і збільшення ПХ1 і ПХ2. При цьому
спостерігалися вищі значення потужності спектру
ПХ1 у контрольної групи, а потужності спектру ПХ2
– у легкоатлетів у порівнянні з плавцями на початку
змагань. Це говорить про сильніший вплив вищих
вегетативних центрів на серцево-судинний підкірко-
вий центр у обстежуваних у літній період року.

 Висновок.
Порівняльний аналіз варіаційної пульсо-

метрії виявив різний ступінь напруження механізмів
регуляції серцево-судинної системи у обстежуваних,
що вказує на особливості перебігу адаптивних ре-
акцій у річному циклі тренування. Стан легкоатлетів
характеризувався оптимальним функціональним
напруженням регуляторних систем, у плавців було
виявлено помірне напруження системи регуляції, а
в контролі – сильніше функціональне напруження.
Особи, що не займаються спортом, переносять силь-
ніше напруження регуляторних систем організму
впродовж року, особливо це виявляється в зимовий
період року, що може бути обумовлено не тільки
хронобіологічним фактором, але і фізіологічними
особливостями організму людини.

Існує необхідність проведення подальших
досліджень в обраному напрямку.
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА В СИСТЕМІ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ Й СПОРТОМ

ІНВАЛІДІВ
Поліщук В.Д.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті викладені історичні, організаційні
аспекти спорту інвалідів. Представлено результати ви-
ступів спортсменів-інвалідів на Іграх Олімпіад, класи-
фікації груп спортсменів-інвалідів, які мають різні по-
рушення й відхилення, особливості  занять легкою
атлетикою й правила проведення змагань. Викладено
теоретико-методичні аспекти підготовки у всіх видах
легкої атлетики й фізкультурно-оздоровчі, а також стан
спорту дітей-інвалідів в Україні.
Ключові слова: спорт інвалідів, спортсмени-інваліди,
нозологічні групи, легка атлетика.
Аннотация. Полищук В.Д. Легкая атлетика в системе
занятий физической культурой и спортом инвалидов. В
статье изложены исторические, организационные аспек-
ты спорта инвалидов. Представлены результаты выс-
туплений  спортсменов-инвалидов на Играх Олимпиад,
классификации групп спортсменов-инвалидов, имею-
щих различные нарушения и отклонения, особенности
занятий легкой атлетикой и правила проведения сорев-
нований. Изложены теоретико-методические аспекты
подготовки во всех видах легкой атлетики и физкуль-
турно-оздоровительные, а также состояние спорта де-
тей-инвалидов в Украине.
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Annotation. Polischuk V.D. Track and field athletics in
system of employment by physical training and sports of
invalids. In clause historical, organizational aspects of sports
of invalids are stated. Results of performances of sportsmen
- invalids on Games of Olympiads are submitted, to
classification of groups of the sportsmen - invalids having
various infringements and deviations, features of
employment by track and field athletics and rules of carrying
out of competitions. Theoretic-methodical aspects of
preparation in all kinds of track and field athletics and
athletic-improving and also a condition of sports of children
- invalids in Ukraine are stated.
Key words: sports of invalids, sportsmen - invalids,
nosologic groups, track and field athletics.

Вступ.
Легка атлетика належить до числа видів

спорту, які тою чи іншою мірою широко культиву-
ються у системі занять фізичною культурою й
спортом осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями (інвалідів) [3, 6, 18, 19].

Поява видів спорту, у яких можуть брати

участь інваліди, пов’язана з діяльністю англійсько-
го нейрохірурга Людвіга Гуттмана. Ним під час дру-
гої світової війни був створений Центр лікування
спинальних травм, що діяв на базі Стік-Мендвільсь-
кого госпіталю в британському місті Ейлсбері, роз-
ташованому на північному заході від Лондона. Гут-
тман, переборюючи багатовікові стереотипи в
суспільстві стосовно інвалідів, стверджував: «Важ-
ливо не те, що втрачено, важливо те, що залишило-
ся,» - і, відповідно до цієї своєї концепції, впрова-
див спорт у процес реабілітації солдат з
ушкодженням спинного мозку.

 У цей час реалізація даної концепції при-
звела до формування потужнього суспільного міжна-
родного руху людей з фізичними й психічними по-
рушеннями, який через залучення цих осіб до
систематичних занять спортом вирішує питання їх
психологічної й соціальної адаптації, на практиці ре-
алізує гуманістичні принципи Олімпізму [1, 2, 4, 5].

Значний прогрес у розвитку системи спорту
інвалідів у той же час піднімає низку питань і про-
блем, пов’язаних з підготовкою педагогічних кадрів
для роботи з даним контингентом, збільшенням ча-
стки інвалідів, які систематично займаються рухо-
вою активністю й спортом, формуванням матеріаль-
них і психологічних умов і цінностей суспільства,
що сприяють подальшому розвитку даної сфери
діяльності [7, 8, 17].

Перераховані проблеми дуже гостро й ак-
туально стоять в Україні, незважаючи на успіхи на-
ших спортсменів-інвалідів на міжнародній арені.

Вивчення історичних аспектів розвитку
спортивного руху інвалідів у світі, а також вивчення
організаційних засад сучасної системи підготовки
й змагань інвалідів різних нозологічних груп, пошук
шляхів привертання уваги громадськості до пробле-
ми інвалідів - це лише мала частка питань, що сто-
суються спорту інвалідів [9-16].

Необхідність вивчення питань зародження
й розвитку спортивного руху інвалідів і спричиняє
актуальність нашої роботи.

Дослідження виконане за темою 2.6.1.
«Організаційні, історичні, теоретико-методичні ас-
пекти спорту інвалідів».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Вивчення історичних,

організаційних, педагогічних аспектів організації
та функціонування системи спортивної підготовки
й змагань як засобу психологічної й соціальної
адаптації людей з фізичними й психічними пору-
шеннями.

Методи дослідження:
- аналіз літератури вітчизняних авторів;
- опитування фахівців;
- аналіз документальних і Інтернет джерел.

Результати досліджень.
Уперше в історії спорту, група інвалідів, до

якої входили 16 колишніх військовослужбовців: па-
ралізовані чоловіки й жінки, - взяла в руки спортив-
не обладнання на змаганнях 28 липня 1948 року. А
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відбулася ця подія в Стік-Мендвільськосу госпіталі,
коли там були проведені перші змагання зі стрільби
з лука серед спортсменів на інвалідних колясках.
Відбулося це за один день до відкриття Ігор XIV
Олімпіади, що проходили в Лондоні.

А у 1956 році Людвіг Гуттман, формуючи
засади, на яких НАДАЛІ став розвиватися спорт
інвалідів, розробив для таких спортсменів відпові-
дну хартію. Він писав тоді: «Ціль Стік-Мендвільсь-
ких ігор – об’єднати паралізованих чоловіків і жінок
зі всіх частин світу В міжнародному паролімпійсько-
му русі, і нехай спорт вдихне надію, побадьорить
тисячі паралізованих».

Безсумнівно є символічним те, що під час
Ігор ХIV Олімпіади, що проводилися у 1956 році в
австралійському Мельбурні, Стік-Мендвільські ігри
(у яких змагалися паралізовані спортсмени) були
відзначені Кубком Фернлі - почесним призом, яким
нагороджуються організації, що досягли значних
успіхів у популяризації олімпійського руху.

У 1957 році в Англії на чергові Стік-
Мендвільські ігри приїхали 360 спортсменів-
інвалідів з 24 країн.

Багато в чому саме завдяки зусиллям Люд-
віга Гуттмана на практиці доведено, що для людей з
фізичними вадами спорт створює передумови для
успішної життєдіяльності, сприяє відновленню пси-
хічної рівноваги, поверненню інвалідів до повноці-
нного життя. У 1960 році в Римі, де з 25 серпня до
11 вересня проходили Ігри ХУП Олімпіади, через
кілька тижнів після їхнього завершення - на тих же
спортивних базах, де перед цим змагалися олімпійці,
були проведені міжнародні змагання спортсменів-
інвалідів (400 учасників з 23 країн), що поклали
початок Іграм, які пізніше одержали назву «Паро-
лімпійських».

І з кожними наступними такими Іграми, що
проводилися раз на чотири роки, не тільки зростала
кількість їхніх учасників, розширювалася географія
представлених країн і збільшувалася кількість видів
спорту, що входять у програму, але й поповнювався
перелік категорій інвалідів, що залучалися до паро-
лімпійського руху й до міжнародних змагань гло-
бального масштабу. До спортсменів зі спинальни-
ми травмами приєдналися й спортсмени-інваліди
інших нозологій ( що походить від грецького «nosos»
- хвороба, медичний термін «нозологія» означає на-
уку про хвороби, розділ патології).

У 1982 році був створений Міжнародний
координаційний комітет Всесвітньої організації
спорту інвалідів, що сприяв розширенню паро-
лімпійського руху й змагань, що ним проводяться.

Офіційний же статус «Паролімпійських ігор»
ці змагання одержали в 1988 році, коли вони прохо-
дили у столиці Республіки Корея – Сеулі, слідом за
Іграми XXIV Олімпіади, що відбулися там, ( спорт-
смени-інваліди змагалися на тих же стадіонах і інших
спортивних об’єктах, де до цього за олімпійські ме-
далі суперничали здорові спортсмени.

А графічним символом всесвітнього паро-

лімпійського руху стали три напівсфери - червона,
синя і зелена, що символізують розум, тіло й неско-
рений людський дух.

У тих Паролімпійських іграх 1988 року в
Сеулі вперше взяли участь і спортсменів-інваліди з
колишньго СРСР.

У колишньому Радянському Союзі змаган-
ня спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухо-
вого апарата (УОРА) уперше відбулися на самому
початку 80-х років. А використання елементів спорту
в програмах занять із інвалідами УОРА вітчизняні
фахівці лікувальної фізичної культури (ЛФК) поча-
ли ще у 60-і роки. Засновником такого напрямку в
СРСР став Ленінградський науково-дослідний інсти-
тут протезування, де на настійну вимогу директора
цього НДІ професора В.І. Філатова у відділенні ЛФК
фахівці під керівництвом професора В.К. Добро-
вольського стали включати в систематичні заняття
з інвалідами УОРА елементи таких видів спорту, як
легка атлетика, волейбол, баскетбол, настільний
теніс, а надалі й плавання. Поступово ця ідея, що
спочатку здавалася нереальною, одержала підтрим-
ку з боку самих інвалідів і вийшла за межі клініки
(В. Жиленкова, 2000). У 1980 році в Ленінграді при
міському спорткомітеті була створена перша в СРСР
Федерація спорту інвалідів. Вона охоплювала три
напрямки: інвалідів зі слуху, інвалідів із зору й
інвалідів з ушкодженням опорно-рухового апарата
(до речі, ця федерація працює й понині, поєднуючи
22 спортивних клуби й центри інвалідів, які прово-
дять роботу з 28 видів спорту).

1 вересня 1981 року були проведені I Лені-
нградські спортивні ігри інвалідів з УОРА (брали
участь 79 осіб), що проходили на базі лікарні № 40
міста Сестрорецька Ленінградської області. А в бе-
резні 1982 року відбулися I Ленінградські зимові ігри
інвалідів, у яких брали участь 49 осіб.

На старт II Ленінградських спортивних ігор
інвалідів, що проходили 18 вересня 1982 року на
олімпійському стадіоні ім. В.І. Леніна, вийшло вже
набагато більше учасників – 113. На цих змаганнях
були присутні п’ять інвалідів з Таллінна, які прибу-
ли з ознайомлювальною метою, а також інваліди з
Болгарії й Чехословаччини, які перебували в Ленін-
граді на протезуванні (В. Жиленкова, 2000).

Відтоді спортивні змагання інвалідів у Ле-
нінграді стали традиційними й проводилися щоріч-
но (улітку й узимку) із запрошенням всіх бажаючих
з різних республік. Крім ленінградців, у цих змаган-
нях брали участь спортсмени-інваліди з Москви,
Омська, Києва, Таллінна, Брянська, Риги, Махачка-
ли, Вільнюса, Новокузнецька та інших міст.

У програму таких змагань спочатку вклю-
чали тільки легку атлетику (метання, стрибки у ви-
соту й у довжину, швидкісна їзда на колясках) і пла-
вання, а потім до них додалися змагання зі стрільби
з лука , волейболу сидячи, настільного тенісу,
стрільби із пневматичної зброї й деяких інших видів
спорту.

17-18 травня 1985 року в Таллінні пройшов
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перший міжреспубліканський симпозіум «Фізкуль-
тура й спорт як засіб фізичної, психічної і соціаль-
ної реабілітації інвалідів з ушкодженням опорно-
рухового апарата», на якому фахівці з Ленінграда,
Москви, Києва, Риги, Омська й інших міст виступа-
ли з доповідями, присвяченими різним аспектам
наукового обґрунтування фізичної культури й спорту
інвалідів.

У 80-і роки починається й повсюдне ство-
рення в різних регіонах країни фізкультурно-оздо-
ровчих клубів інвалідів. Наприклад, в 1983-IV був
зареєстрований клуб інвалідного спорту в Естонії, в
1985 році - у Латвії («Оптиміст» - при Ризькій міській
раді ДСО «Даугава»), в 1986 - у Литві (оздоровчо-
спортивний клуб інвалідів «Драугісте»). Спортклу-
би інвалідів були створені також у Брянську, Махач-
калі ,  Москві , Нальчику та  інших містах (В.
Жиленкова, 2000 та ін.).

Результатом тривалої агітаційно-пропаган-
дистської й організаційної роботи, що проводилася
ентузіастами цього руху, стали I всеросійські ігри
інвалідів. Вони за попередньою домовленістю по-
винні були проходити в Ленінграді, однак керівниц-
тво цього міста в останній момент відмовилося
прийняти спортсменів-інвалідів, і тому змагання
були перенесені в Омськ, де вони відбулися 23-26
червня 1987 року.

У червні 1988 року в Таллінні пройшла ус-
тановча конференція, присвячена створенню Феде-
рації спорту інвалідів при Держкомспорті СРСР, го-
ловою якої був обраний В.І. Дікуль.

27-30 червня 1988 року в Омську відбулися
II всеросійські літні спортивні ігри інвалідів, у про-
граму яких входили легка атлетика плавання й во-
лейбол сидячи (трохи раніше - 16-19 червня - у Ярос-
лавлі пройшли змагання цих ігор зі стрільби з лука).

Спортсмени-інваліди з колишнього СРСР
сталі регулярно брати участь у чемпіонатах Європи
й світу, а також у змаганнях спортсменів країн «соц-
іалістичної співдружності», об’єднаних в організа-
цію «Інтерспортінвалід».

16-19 червня 1988 року в Аланті (Литва)
були проведені 1 всесоюзні спортивні ігри інвалідів.
З легкоатлетичних дисциплін у програму цих зма-
гань входили: біг на 100 метрів (серед чоловіків і
серед жінок), стрибки у висоту (чоловіки й жінки),
стрибки в довжину з місця (чоловіки), стрибки в
довжину з розбігу (жінки й чоловіки), їзда на коляс-
ках на 100 метрів і на 400 метрів (чоловіки й жінки),
їзда на колясках на 1500 метрів (чоловіки), штов-
хання ядра (серед чоловіків і серед жінок) (Р. Жор-
дочко, В.Поліщук, 1994 та ін.).

Для порівняння наведемо програму змагань
з легкої атлетики серед спортсменів-інвалідів Кана-
ди: метання диска, метання списа, швидкісна їзда
на колясках (дистанції - 100 метрів, 200 м, 400 м,
800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м 10000 м, марафон,
естафета 4 х 100 метрів). Змагання проводяться й
на відкритому повітрі, і в закритих приміщеннях.

А в Болгарії систематично проходять зма-

гання для спортсменів інвалідів, де, з урахуванням
того або іншого різновиду інвалідності культивують-
ся такі види легкої атлетики: для сліпих - біг на 80
метрів, 100 м, 400 м, 800 м, штовхання ядра, метан-
ня списа, метання м’яча, стрибки в довжину стриб-
ки у висоту, потрійний стрибок; для глухих - біг на
100 м, 200 м, 400 м штовхання ядра, стрибки в дов-
жину, стрибки у висоту; для параплегіків - їзда на
колясках на 100 метрів, слалом на колясках, штов-
хання ядра, метання диска, метання списа; для тих,
хто переніс поліомієліт, - штовхання ядра, метання
списа.

Різні змагання з легкої атлетики серед спорт-
сменів-інвалідів проводяться й у багатьох інших
країнах.

Формування спортивного руху інвалідів в
Україні почалося з 1989 року (ще в часи Українсь-
кої РСР, що входила до СРСР). Тоді в нашій рес-
публіці стали створюватися фізкультурно-спортивні
й оздоровчі клуби інвалідів. Надалі, уже після отри-
мання Україною в 1991 році державної незалеж-
ності, ці клуби й інші суспільні об’єднання стали
підґрунтям для створення національних федерацій
спорту інвалідів з різними видами інвалідності. Гро-
мадськість інвалідів України активно боролася за
визнання державою соціальної значимості їх
фізкультурно- спортивного руху й необхідності
відповідної державної підтримки його.

У 1993 році рішенням уряду України сфор-
мована державна система фізичної культури й спорту
інвалідів: були створені Український центр «Інвас-
порт» і його 27 регіональних відділень (в Автономній
Республіці Крим, реалізацію державної політики в
питаннях фізичної культури й спорту інвалідів в
Україні (В. Сушкевич, 2000 та ін.).

У 1992 році був організований Міжнарод-
ний паролімпійський комітет (МПК), що став пра-
вонаступником комітету всесвітньої організації
спорту інвалідів, що діяв раніше.

У X літніх Паролімпійських іграх 1996
року, що проходили в Атланті (американському
місті, де до цього в тому ж році відбулися Ігри ХХVI
Олімпіади), брали участь більше трьох тисяч спорт-
сменів-інвалідів з 117 країн, які спеціалізуються у
19 видах спорту.

На цих Паролімпійських іграх - 1996 дебю-
тувала збірна команда спортсменів-інвалідів Украї-
ни. Вони виступили на спортивних аренах Атланти
досить успішно, завоювавши там 9 медалей - у
легкій атлетиці й плаванні. Причому в активі наших
спортсменів у легкій атлетиці (хоч українська коман-
да в цьому виді спорту нараховувала всього лише
шість осіб) - три нагороди (золота, срібна й бронзо-
ва). Чемпіоном X Паролімпійських ігор 1996 року
серед спортсменів-інвалідів з порушеннями зору
став легкоатлет-метальник з Донецького обласного
центру «Інваспорт» Василь Ліщинський (кількара-
зовий переможець і призер чемпіонатів світу і Євро-
пи в штовханні ядра й метанні диска).

Спортсмени-паролімпійці України гідно
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виступили й на перших для себе зимових Паро-
лімпійських іграх, які проходили у 1998 році в
японському Нагано.

На рубежі XX і XXI століть у Міжнародний
паролімпійський комітет входили вже 162 країни, а
загальна кількість інвалідів, що займаються різни-
ми видами спорту й виступають у змаганнях, нині
вимірюється сотнями тисяч.

Нашу країну в  міжнародному паро-
лімпійському русі представляє Національний комі-
тет спорту інвалідів України (НКСІУ), що виконує
функції Національного паролімпійського комітету.

У містах і районах країни діють більше 70
підрозділів регіональних відділень Українського
центру фізичної культури й спорту «Інваспорт».
Відкрито 26 дитячо-юнацьких спортивних шкіл
інвалідів.

Поєднання роботи Національного комітету
спорту інвалідів України й державної системи
«Інваспорт» стало дійовим чинником розвитку
фізичної культури й спорту інвалідів у нашій країні.
І хоча ця державна система поки ще не має належ-
ного рівня фінансового й матеріально-технічного
наповнення, однак уже самим фактом свого існуван-
ня й діяльності вселяє оптимізм у людей, які, незва-
жаючи на каліцтва й інші порушення в тих або інших
системах організму, прагнуть стати повноцінними
громадянами й вести активний спосіб життя, у чому
їм ефективно допомагає спорт.

Висновки.
Аналіз науково-методичної літератури дає

підставу думати, що проблеми спортивного руху
інвалідів в Україні є досить значимими для суспіль-
ства, але маловивченими, особливо це стосується
організаційних засад сучасної системи підготовки
й змагань інвалідів з легкої атлетиці різних нозоло-
гічних груп: з порушенням зору, з порушенням інте-
лекту, із церебральним паралічем, з ампутаціями й з
іншими руховими порушеннями, зі спинномозковою
травмою.

Тому сьогодні необхідний пошук шляхів
залучення громадськості до даної проблеми та об-
ґрунтування методологія побудови процесу підготов-
ки спортсменів-інвалідів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем легкої
атлетики в системі занять фізичною культурою й
спортом інвалідів.
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Аннотация. Дан анализ проблем вузовского физическо-
го воспитания как фактора укрепления здоровья и по-
вышения двигательных возможностей студентов специ-
альной медицинской группы. Осуществлена оценка их
физической подготовленности под влиянием скоррек-
тированного педагогического процесса.
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Анотація. Приймаков О.О., Доценко Е.М. Проблеми
вузівського фізичного виховання як фактора зміцнення
здоров’я й підвищення рухових можливостей студентів.
Дано аналіз проблем вузівського фізичного виховання
як фактора зміцнення здоров’я й підвищення рухових
можливостей студентів спеціальної медичної групи.
Здійснено оцінку їхньої фізичної підготовленості  під
впливом скоректованого педагогічного процесу.
Ключові слова: фізична підготовленість, студенти, здо-
ров’я, рухова активність.
Annotation. Pryimakov O.O., Docenko E.N. The problems
of high school physical education as factor of the
strengthening of health and increase of impellent
opportunities of the students. The analysis of problems of
high school physical education as factor of strengthening
of health and increase of impellent opportunities of the
students of special medical group is given. The estimation
by their physical efficiency under influence of the corrected
pedagogical process is carried out.
Key words: physical efficiency, students, health, impellent
activity.

Введение.
Анализ научной литературы, нормативных

документов показывает, что процесс физического
воспитания (ФВ) в высших учебных заведениях на-
правлен на укрепление здоровья, повышение физи-
ческой и умственной работоспособности, развитие
и совершенствование двигательных качеств студен-
тов - в этом его важная оздоровительная, образова-
тельная и социальная роль, способствующая расши-
рению их функциональных резервов [2, 3, 4].

В тоже время, интенсификация активности
студентов в связи с достижениями научно-техничес-
кого прогресса, возросшие темпы их социализации,
нарастающая интенсификация антропогенного и
техногенного воздействия на среду их обитания,
сочетание напряженной учебной деятельности с
работой привели к чрезмерному нарастанию психо-
физического напряжения, требующего мобилизации
резервных возможностей их организма, при дефи-
ците двигательной активности [1, 12]. Закономер-
ным следствием недостаточной двигательной актив-
ности на фоне высоких интеллектуальных нагрузок
является ухудшение физической подготовленности
и здоровья, возрастание самодеструкции значитель-
ной части студенческой молодежи [1, 2, 11].

При этом, значительная часть молодежи
приходит в высшую школу уже с различными ос-
ложнениями со стороны здоровья, у части студен-
тов здоровье ухудшается в процессе учебы, что пред-
полагает особый подход к таким  лицам  при
организации процесса ФВ [18,  2, 15].

Особую тревогу вызывает выявленное за
последнее десятилетие возрастание гипертонических
реакций; вегетососудистой дистонии и невротизации
студентов, обусловленное низким биоэнергетическим
потенциалом и недостаточной психофизической под-
готовленностью, растет число студентов, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе (СМГ), растет количество инвалидов [18, 2,
11]. К началу XXI столетия в Украине насчитывалось

2,5 млн. неполноценных лиц различных категорий,
среди них 1,2 млн. инвалидов 1 и 2-й групп, 152 тыс.
инвалидов детства и эта негативная тенденция сегод-
ня увеличивается [18].

Как показано в Целевой комплексной про-
грамме  [ЦКП] Украины «Фізичне виховання – здо-
ров’я нації” [17], почти 90 % молодежи имеют от-
клонения в  состоянии здоровья,  свыше 50 –
неудовлетворительную физическую подготовлен-
ность, около 70 % взрослого населения, в том числе
и студентов общеобразовательных вузов Украины –
низкий и ниже среднего уровни физического состо-
яния, в том числе в возрасте 16-19 лет – 16 %, 20-29
лет – 67 %.

В связи с этим, проблема улучшения состо-
яния здоровья студенческой молодежи с каждым
годом становится все более актуальной. Решение же
ее должно быть направлено на повышения функци-
ональных резервов организма и укрепление здоро-
вья студентов через эффективную организацию за-
нятий по физическому воспитанию, дифференциро-
ванных с учетом физических кондиций и состояния
здоровья занимающихся.

Формулирование целей статьи.
Целью настоящей работы является анализ

проблем вузовского физического воспитания на Ук-
раине как фактора укрепления здоровья и повыше-
ния двигательных возможностей студентов.

Методы исследования. Анализ проблем ву-
зовского ФВ на Украине осуществлялся на основе
изучения литературных источников, программных
документов, архивных материалов. Для оценки фи-
зической подготовленности (ФП) студенток прово-
дились антропометрические измерения, применя-
лись различные методики, оценивающие проявление
двигательной функции в динамике вузовского педа-
гогического процесса, скорректированного нами в
экспериментальной группе (ЭГ).

В качестве испытуемых были студентки
СМГ Днепропетровского национального техничес-
кого университета имени академика В. Лазаряна
(ДНТУ). Исследования были проведены в период
2001-2003 гг.

Результаты исследований и их обсужде-
ние.

Проведенный нами анализ архивных стати-
стических материалов ДНТУ показал, что перерасп-
ределение студентов на медицинские группы с 1975
по 2001 гг. (рис. 1), менялось в сторону уменьшения
количества студенток в основной группе и увеличе-
ния – в СМГ и подготовительной группах, что, в це-
лом, подтверждало взгляды исследователей об уси-
ливающемся неблагоприятном влиянии на здоровье
современной молодежи неудовлетворительной демог-
рафической ситуации, сложных социально-экономи-
ческих и экологических условий,  низкой двигатель-
ной активности,  высоких интеллектуальных и
эмоциональных нагрузок, неэффективности приме-
няемых программ по ФВ. Это также свидетельствует
о системном характере факторов, воздействующих на
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организм, об общих причинах ухудшения физичес-
кого и функционального состояния студентов.

Анализ архивных материалов в ДНТУ по-
казал, что количество студентов, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальным медицинским от-
делениям, ежегодно вырастает на 10-12 %.

Одним из наиболее распространенных за-
болеваний студенческой молодежи, особенно деву-
шек, является вегето-сосудистая дистония, в основе
которой лежит нарушение механизмов кровообра-
щения коры головного мозга. Если до 2000 года ве-
гето-сосудистая дистония встречалась в среднем до
20 случаев, то за последние 5 лет количество боль-
ных увеличилось в 2 раза, что свидетельствует о
разных причинах ее вызывающих, в том числе, и
низкой двигательной активности, поскольку занятия
по физической культуре (ФК) в ДНТУ проводятся 1
раз в неделю и только на I-II курсах при норме 2-3
раза на протяжении всего срока обучения.

Это приводит к ухудшению функций не-
рвной системы по регулированию сосудистого то-
нуса при больших умственных и эмоциональных
нагрузках студентов, а также к повышению или по-
нижению артериального давления, к застою крови
в коре головного мозга, спазмам периферических
сосудов и ухудшению усвоения учебного материа-
ла, к снижению успеваемости и увеличению обо-
стрении различных заболеваний и возникновение
сосудистых кризов [1, 12].

Медицинское обследование студентов III –
IV курса выявило увеличение количества вегето-со-
судистой дистонии, а также заболеваний опорно-
двигательного аппарата: на III курсе - на 5...6 % на
IV - еще на 6...7 %, что значительно выше по срав-

нению с ВУЗами, в которых занятия по физическо-
му воспитанию проводятся на всех курсах.

Результаты наших наблюдений совпадают
с исследованиями Т. Круцевич, О. Нестеренко [11],
в которых показано, что количество девушек в спе-
циальных медицинских группах вузов Украины ра-
стет в связи с заболеваниями, что двухразовых в
неделю занятий физической культурой в вузах не-
достаточно, что нужны самостоятельные занятия.

Подобная ситуация наблюдается и в Россий-
ской федерации: число учащихся, отнесенных по со-
стоянию здоровья к СМГ,  увеличилось до 1,3 млн.
[2], у студентов возросла патология системы
кровообращения на 20%, органов зрения - на 25%,
эндокринной системы - на 30%, психических рас-
стройств - в 1,5 раза [2]. До 14 % от контингента
студентов 1-3 курсов Российских университетов в
начале 2002/2003 учебного года имели хронические
заболевания: 1) опорно-двигательного аппарата –
20%; 2) почек – 16%; 3) ЦНС – 13%; 4) органов ды-
хания – 10%; 5) органов зрения – 9%; 6) ЖКТ – 9%;
7) прочие заболевания – 23% [15]. Большинство юно-
шей и девушек не выполняли нормативных требо-
ваний предусмотренных Госпрограммой по ФК для
вузов. Что, в общем, говорит о низкой эффективно-
сти образовательного процесса по ФК в вузе  и сви-
детельствует, по мнению ряда специалистов, о кри-
зисе ФВ в вузе.

В программе «Физическое воспитание - здо-
ровье нации» выделены причины подобного небла-
гополучия на Украине, такие, как: - ухудшение эко-
логии (на Украине одна только Чернобыльская
авария привела к увеличению числа врожденных
уродств в 5,7 раз!); - социально-экономические про-

Рис. 1. Распределение студентов (в %) технического вуза (Днепропетровск) на медицинские группы в пе-
риод с 1975 по 2001 гг.  - подготовительная группа;  - основная группа;  - специ-

альная медицинская группа;  - освобожденные.

http://www.pdffactory.com


86

блемы и обусловленное ими состояние хроническо-
го стресса у большинства населения; - низкий ду-
ховный и культурный уровень общества: рост алко-
голизма, наркомании, токсикомании, инфекционных
заболеваний; - гипокинезия, снижение интереса к
занятиям физической культурой и спортом; - нера-
циональное питание; - плохие бытовые условия.

В силу указанных причин современная выс-
шая школа оказалась недостаточно готовой к осоз-
нанию значения ФК для формирования здоровья
нации, воспитания гармонично развитой личности,
не обеспечивает должного уровня их физической и
интеллектуальной подготовки, которую требуют со-
временные технологии [2].

Несмотря на принятые в последние годы
юридические акты, Государственную программу
Украины «Физическая культура - здоровье нации»,
утвержденную решением правительства № 13-127
от 7.12.1998 г. на период до 2005 г. [17], приказ
Минобразования Украины «О совершенствовании
процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях Украины», Положения  об орга-
низации учебного процесса в вузах Украины [13],
программ по физическому воспитанию для студен-
тов различных вузов [14], острота проблемы требу-
ет оперативного проведения социально-экономичес-
ких,  правовых и организационных  реформ ,
внедрения эффективных программ и проектов ее
антикризисного развития, повышения качества на-
учно-исследовательской работы.

Функции ФК в новых условиях выходят за
традиционные рамки формирования физических
качеств и обучения двигательным действиям, ста-
новясь социальным фактором воспроизводства од-
ного из элементов производительных сил - трудо-
вых ресурсов [2].

При крайне неудовлетворительных демог-
рафических, социально-экономических, экологичес-
ких и других условиях, сложившихся на Украине,
ухудшении «физического здоровья» молодого насе-
ления [14], одной из важнейших задач для работни-
ков ФК является задача сохранения, укрепления и
коррекции здоровья адекватно подобранными ФУ,
которые соответствовали бы морфо-функциональ-
ному и физическому статусу  каждого студента, со-
стоянию его здоровья, то есть, были бы дифферен-
цированными по различным критериям [1, 18].

Однако студенты, отнесенные к СМГ, дале-
ко не всегда занимаются по отдельным программам,
которые предусматривали бы необходимость их оз-
доровления, ликвидации последствий перенесенных
заболеваний, улучшение показателей физической
подготовленности и повышение уровня соматичес-
кого здоровья.

Исследования С.П. Евсеева [6], Р.В. Чудной
[18] раскрывают роль адаптивного физического вос-
питания в процессе привлечения неполноценных к
общественной жизни и к самореализации  в обще-
стве. Адаптивная функция ФК обеспечивает опера-
тивность приспособления организма студента к ди-

намично меняющимся условиям среды.
К сожалению, современная практика ФК

студентов не обеспечивает должного уровня их фи-
зической, интеллектуальной и когнитивной подго-
товки, которую требуют современные технологии
[2]. Наблюдается недопустимо низкая эффектив-
ность деятельности кафедр физического воспитания
государственных вузов, как на Украине [1, 8, 11], так
и в России [7, 10].

Анализ литературы, архивных и норматив-
ных документов, программ свидетельствует о систем-
ном характере причин, приведших к неблагоприят-
ным изменениям со стороны физических кондиций
и состояния здоровья студентов. Решить проблему
можно только системно, с учетом влияния социокуль-
турных, социально-экономических и организацион-
но-правовых факторов на ее статус и функции [1, 2,
16]. Однако, лишь в отдельных работах отмечено, что
процесс ФВ студентов может эффективно работать в
том случае, если рассматривать его как систему с кон-
кретно обозначенной целевой характеристикой, об-
ладающей системообразующими свойствами и час-
тью которого является биологический объект
исследования – организм студента [9, 2].

Поиски же путей повышения эффективно-
сти процесса ФВ свидетельствуют о том, что перс-
пективным может быть направление индивидуаль-
ного планирования видов и интенсивности нагрузок
в зависимости от специфики полового диморфизма
[8], фаз ОМЦ, объективных признаков состояния
организма [8], учета личности студента [16], специ-
фики  отклонений в состоянии здоровья [1, 9].

Очевидно,  что предлагаемый Го-
сударственным образовательным стандартом объем
двигательной деятельности студентов явно недоста-
точен для профилактики и укрепления здоровья сту-
дентов, обретения ими высоких физических кон-
диций,  поскольку определяет только нижний
компенсационный порог сил, затрачиваемых на
учебно-трудовую деятельность [11].

Кафедрой физического воспитания ДНТУ
был проведен педагогический эксперимент, целью
которого было изучение эффективности использова-
ния имеющихся средств и методов нетрадиционных
оздоровительных систем при работе со СМГ, в част-
ности, специально разработанных нами комплексов
дыхательной и психофизической гимнастики на ос-
нове древней тибетской практики Хатха-Йога.

Эксперимент проводился со студентами I-
II курса, отнесенным к СМГ. В контрольной группе
(КГ) (30 чел.) академические занятия проводились
один раз в неделю, в экспериментальной (ЭГ) (30
чел.) - один раз в неделю, согласно расписания, и
еще два раза в неделю факультативно. Студенты
имели нарушения со стороны опорно-двигательно-
го аппарата и вегето-сосудистую дистонию.

Обследования проводились весной - в пе-
риод обострения у больных с таким диагнозом.

Перед началом каждого занятия проводи-
лась короткая разминка, а также элементы аутоген-
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ной тренировки в режиме концентрации. Во время
занятий использовалась дыхательная гимнастика
Йогов Пронаяма в сочетании с комплексом специ-
альной гимнастики разделенной на две части. В пер-
вой части использовались упражнения локального
или регионального характера различной координа-
ционной структуры и уровневого состава.  Выпол-
нялись они в динамическом режиме в сочетании с
дыхательной гимнастикой.

Применялись частые двигательные пере-
ключения, что способствовало повышению мотор-
ной плотности занятий (при относительно невысо-
кой их интенсивности),  совершенствованию
межмышечной координации, «накоплению» различ-
ных вариантов двигательного регулирования в раз-
ных, в том числе усложненных, условиях выполне-
ния движения. Периодическое выключение зрения
способствовало улучшению проприоцептивной чув-
ствительности, ускорению процесса овладения
точностными движениями, их автоматизации, повы-
шению компенсаторных возможностей в системе
управления, как одного из критериев резервных воз-
можностях моторной системы.

Во второй части использовались неподвиж-
ные позы – Асаны, упражнения на растягивание
(стретчинг).

В конце занятий использовался метод вос-
становления (релаксации) на протяжении 5...10 ми-
нут.

Оперативный экспресс-контроль за состоя-
нием сердечно-сосудистой системы проводился пу-
тем замера пульса до, во время и после занятий. Вы-

явлено, что в ЭГ уже на второй неделе после выпол-
нения более 90 движений частота пульса после ре-
лаксации была  ниже первоначальной на 3...7 ударов.

В КГ на протяжении семестра состояние
здоровья оставалось без изменений, а в конце каж-
дого семестра наблюдалось значительное ухудше-
ние состояния вегето-сосудистой системы.

В результате наблюдений у студентов ЭГ на
протяжении двух лет прослеживалось устойчивое
состояние здоровья с динамикой ремиссии, значи-
тельно уменьшилась раздражительность, тревожное
состояние (особенно в период сессии) укрепилась
стойкость к раздражителям, снизилась частота и
сила неврозоподобных проявлений.

У студентов, имевших вегето-сосудистую
дистонию гипотоадреналинового характера, весной
не наблюдалось кризиса со скачкообразным повыше-
нием артериального давления, которое стабилизиро-
валось на индивидуально оптимальных уровнях.

В процессе проведения эксперимента у сту-
дентов ЭГ выражено улучшилось  состояние двига-
тельной системы (табл. 1).

Сравнительный анализ проявления мотор-
ной функции у студенток в эксперименте свидетель-
ствует о более выраженных положительных сдви-
гах соматических функций у студенток ЭГ.

Как следствие, после каждого года занятий
часть студентов была переведена в подготовитель-
ные и основные группы (рис. 2).

Увеличился не только оздоровительный эф-
фект, двигательные возможности в ЭГ, но и мотива-
ционные ценности, как в ЭГ, так и КГ.

Таблица 1
Показатели  проявления двигательной функции у студенток  контрольной и экспериментальной групп в

начале и в конце исследований
Начало  

исследований  
 

Конец исследова-
ний 

  

 %  
изме-
нений 

Достовер-
ность 

 различий Гр
уп
па

 

Показатели X ±m X ±m  P 
ОВ 10 см, мм 8,5 0,2 8,0 0,2 7,4 p<0,05 

Скакалка, кол.⋅10 с 24,3 0,55 26,1 0,63 7,1 p>0,05 
ЧБ, сек 11,2 0,07 10,9 0,11 2,6 p<0,02 

Фламинго, кол-во касаний 5,9 0,1 5,7 0,1 3,6 p<0,05 
Метания в цель, балл 1,9 0,2 2,5 0,2 29,6 P<0,01 
ДВК, кол.⋅10 с 5,7 0,1 5,9 0,1 3,6 P<0,05 

Сила правой кисти, кг 22,9 0,76 25,0 0,79 9,0 p>0,05 

Кон-
троль-
ная 
группа 

Вис на согнутых руках, сек 10,0 1,18 9,3 1,05 6,4 p>0,05 
ОВ 10 см, мм 9,0 0,2 6,2 0,22 44,8 p<0,001 

Скакалка, кол.⋅10 с 24,4 0,42 26,7 0,35 9,2 p<0,001 
ЧБ, сек 10,9 0,09 10,5 0,09 3,1 p<0,01 

Фламинго, кол-во касаний 6,0 0,6 5,2 0,6 13,4 P>0,05 
Метания мяча в цель, балл 1,8 0,2 3,2 0,2 70,6 P<0,001 

ДВК, кол.⋅10 с 5,8 0,1 6,3 0,1 9,1 P<0,001 
Сила правой кисти, кг 22,8 0,87 27,2 0,50 19,3 P<0,01 

Экспе-
римен-
таль-
ная 
группа 

Вис на согнутых руках, сек 13,6 1,10 17,7 0,96 30,2 P<0,01 
 Примечание: ОВ 10 см – ошибка при воспроизведении линии в 10 см; Скакалка – прыжки со скакалкой; ЧБ
– челночный бег; КПЧБ – координационная перестройка в челночном беге; ДВК – движения верхней конеч-
ностью на скорость.
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Рис. 2. Распределение студентов (в %) техничес-
кого вуза (Днепропетровск) на медицинские груп-
пы в период с  2001 по 2004 гг.   - основная

группа;  - подготовительная группа;  -
специальная медицинская группа;   - осво-

божденные.

Выводы.
Педагогический процесс ФВ в высшей шко-

ле имеет огромные еще не использованные резервы
воздействия на организм студентов. Он должен быть
направлен на постепенное укрепление здоровья сту-
дентов (оздоровительная функция), расширение их
двигательных возможностей (моторная функция),
обеспечение оперативности  и многовариантности
приспособления к динамично меняющимся услови-
ям среды, повышение работоспособности за счет
увеличения объема их физической активности до 6
- 8 ч в неделю, в том числе, и за счет активизация
студенческого самоуправления  по развитию
спортивно-массовой работы во внеучебное время
(адаптивная функция), творческого долголетия и
продление жизни человека (социально-биологичес-
кая функция), а  для девушек и женщин – также пол-
ноценную биологическую функцию – материнство.

Проведенный анализ литературы и соб-
ственных экспериментальных данных [5] свидетель-
ствует о том, что для эффективного проведения за-
нятий по физическому воспитанию для студентов
специального медицинского отделения необходимо:
1) обеспечить двухразовые занятия в неделю в сет-
ке расписания на всех курсах; 2) организовать оздо-
ровительные группы для студентов с ослабленным
здоровьем 2-3 раза в неделю.

По результатам исследования следует отме-
тить эффективность внедрения в практику занятий
по физическому воспитанию студентов нетрадици-
онных видов физических упражнений.

ФВ должно быть дифференцированным, оп-
ределяющим целевой отбор педагогических средств,
методов и организационных форм ФК, направленных
на сбережение, укрепление и коррекцию здоровья
молодого поколения. Однако механизмы реализации
всех этих функций через различные формы педаго-

гического воздействия в ВУЗе недостаточно разра-
ботаны. Решить же их можно только при параллель-
ном анализе двигательных возможностей лиц с ос-
лабленным здоровьем в динамике педагогического
процесса и особенностей самого процесса  ФВ, адап-
тированного к физическому состоянию таких лиц.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСОБІВ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

ДИТИНИ З ЦП
Прокуда Т.В.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена проблемі реабілітації дітей
з церебральним  паралічем. Наше дослідження доводить
епізодичність застосування засобів фізичної реабілітації
та необхідність пошуку та розробки спеціальних  про-
грам, які б могли постійно використовуватися батька-
ми в домашніх умовах.
Ключові слова: церебральний  параліч, реабілітація,
програма, батьки, сім’я.
Аннотация. Прокуда Т. В. Соотношение средств реаби-
литации на протяжении жизни детей с ЦП. Наше ис-
следование доказывает эпизодичность физической ре-
абилитации детей  с ЦП и необходимость  поиска и
разработки специальных программ, которые могли бы
применяться родителями в домашних условиях.
Ключевые слова: церебральный паралич, реабилитация,
программа, родители.
Annotation. Prokuda T. V. Amount of rehabilitation’s
measures duaring the life of children with cerebral palsy.
Our research shows that physical rehabilitation has an
incidental character and we need a special programs for
looking after a process of physical rehabilitation in the
condition of home.
Key words: cerebral pulsy, rehabilitation, parents, program,
family.

Вступ.
Останнім часом кількість дітей з особливи-

ми потребами зростає (за останні роки кількість
дітей-інвалідів зросла в 3 рази), значну кількість з
них становлять діти з церебральним паралічем. За
останні 10 років рівень і тенденції розвитку ЦП не
змінились - на 10000 дітей народжуються 2,0-2,5
дитини з ЦП, а за деякими даними ситуація, навіть,
погіршилась [1-3]. Велике медичне та соціальне зна-
чення проблеми церебрального паралічу зумовлено
не тільки тяжким характером захворювання, яке
призводить до інвалідизації  хворих, але й значною
його розповсюдженістю [4]. Великою потребою стає
фізична реабілітація цих дітей, пошук методів та
засобів, які спрямовані на максимальний розвиток
збережених функцій, компенсацію фізичних вад та
інтеграцію дитини у суспільство. Максимально мож-
ливу та своєчасну інтеграцію дитини з ЦП у соц-
іальне середовище повинен забезпечити комплекс
медичних, соціальних, педагогічних, психологічних
та фізичних заходів.

Дослідженнями відмічається [5,6], що в
Україні залишаються невирішеними питання раннь-
ого виявлення, діагностики та обліку дітей, які по-
требують спеціальної допомоги та реабілітації, не-
достатньо вивчені причини виникнення різних
аномалій розвитку, не забезпечений достатній рівень
консультативної допомоги, відсутня єдина система
соціальної підтримки дітей з особливими потреба-
ми. Діюча в Україні система медичного обслугову-
вання не розрахована на надання батькам первин-
ної психологічної допомоги, консультації стосовно
ставлення до хвороби або вади дитини, повної інфор-

мації про її наслідки для дитини і сім’ї, необхідності
реабілітації.

Низка робіт вітчизняних авторів [2,5,7] при-
свячена адаптації дитини з особливими потребами
в умовах сім’ї і її соціалізації у суспільстві. У бага-
тьох дослідженнях відмічається важлива роль сім’ї
хворої дитини у здійсненні комплексу заходів по
його реабілітації [8-10]. Вони наголошують на над-
звичайно великому значенні погодженості і коорди-
нації роботи лікарів, педагогів, психологів, фізич-
них реабілітологів і сім’ї у здійсненні соціально-пси-
хологічної адаптації дітей з особливими потребами,
необхідності консультативної соціально-психологі-
чної та психолого-педагогічної допомоги батькам,
яка зорієнтована на сім’ю в цілому і має великі мож-
ливості для вирішення виникаючих проблем, ко-
рекції міжособистних відносин в сім’ї, формуванні
у батьків правильних уяв про фізичні та психічні
можливості дитини, розвиток активної позиції та
оптимізму у вихованні хворої дитини.

Але спостерігається недостатність робіт,
особливо вітчизняних, присвячених саме фізичній
реабілітації дитини з ЦП в умовах сім’ї. Держава не
має можливості, ні фінансової, ні кадрової, охоплю-
вати всіх дітей з особливими потребами, яким необ-
хідна фізична реабілітація. Потрібна цілеспрямова-
на взаємодія родини, суспільства і держави. Тому
пошук інших підходів та методів застосування за-
собів фізичної реабілітації у роботі з дітьми, хвори-
ми на ЦП, в умовах сім’ї є дуже важливим.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було проана-

лізувати місце реабілітації на протязі життя дити-
ни з ЦП.

Під час дослідження були застосовані на-
ступні методи: порівняльного аналізу літературних
джерел, аналіз статистичних даних, метод педагогі-
чного спостереження, анкетування, метод матема-
тичної обробки результатів дослідження.

Нами були дослідженні 17 сімей, які мають
дітей з ЦП (9 хлопців та 8 дівчат). Дослідження про-
водились у м. Запоріжжі на базі Гуманітарного уні-
верситету “ЗІДМУ”, громадської асоціації батьків
та дітей-інвалідів “Надія” та у домашніх умовах дос-
ліджуваних сімей на протязі листопада 2003 року –
лютого 2004 року.

Результати дослідження.
 За нашими даними 47,5% досліджених

сімей неповні, у всіх випадках дитина залишилася з
матір’ю, за літературними даними ця цифра коли-
вається від 17,5% до 22,2% [2,3]. Дослідження пси-
хологів показують, що виховання дитини в неповній
сім’ї – це звичне виховання, яке здійснюється в більш
тяжких умовах. Ці умови суттєво відображаються
на вихованні дитини з ЦП, бо вона потребує спец-
іального догляду та систематичного лікування.

Аналізуючи реабілітаційні заходи, які вико-
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ристовувались протягом життя досліджених дітей
(табл. 1) бачимо, що кількість сімей, які починають
медикаментозне лікування дитини в стаціонарі з
народження становить 100%. Але починаючи з 3-4
років ця цифра падає (94,1%) і вже у 7-8 років скла-
дає 81,3%, а в 13-14 років - 36,4%, тобто з віком бать-
ки поступово відмовляються від стаціонарного ме-
дикаментозного лікування дітей і намагаються
шукати інші реабілітаційні засоби.

Щодо фізичної реабілітації, то ми спостер-
ігаємо протилежну картину - з народження фізич-
ними вправами з корекційною спрямованістю 76,5%
досліджених (41,1% - епізодично та 35,3% - пост-
ійно), до 7-8 років ця цифра зростає до 93,8 % (50%
та 43,8% відповідно), а к 11-12 рокам становить
100%. Батьки наголошують на тому, що з віком ди-
тини, розуміють необхідність застосування засобів
фізичної реабілітації і починають приділяти їм на-
лежну увагу (деякі з 3-4 років, а деякі з 9 і навіть з
13 років).

Ми також спостерігаємо, що всі діти, які
проходили лікування в державних закладах (меди-
каментозне, фізіотерапевтичне, фізичну реабіліта-
цію) отримували його епізодично. Не завжди з вста-
новленням діагнозу дитині батькам була пояснена
необхідність регулярних занять фізичними вправа-
ми (23,8% досліджених сімей почали займатися
фізичними вправами у 3, 4, 9, 13 років); не існує
системи фізичної реабілітації дітей з ЦП в умовах
сім’ї: дитині не призначається домашня програма з
фізичної реабілітації, не ведеться спостереження за
зміною рухових функцій, правильним виконанням
програми, не змінюється навантаження, зміст про-
грами. Батьки, які намагалися займатися фізичною
реабілітацією дитини постійно, робили це чи само-
стійно, звертаючись до підручників ЛФК та авторсь-
ких методик, чи продовжували комплекс вправ, при-
значений в лікарні ,  чи намагалися знайти
спеціаліста, який би контролював заняття (займав-
ся з дитиною) приватно.

Висновки.
Ми доходимо висновку, що застосування за-

собів медичної реабілітації при ЦП з віком змен-
шується (зі 100% у 1-2 роки до 0% у 17 років і більше),
тоді як застосування засобів фізичної реабілітації
збільшується. Це пояснює необхідність використані
фізичних вправ з метою корекції функцій від поста-

новки діагнозу “церебральний параліч”.
Вважаючи на особливість захворювання –

необхідність постійної корекційної роботи та наро-
стання фізичних дисфункцій (неврологічного дефі-
циту) при припиненні реабілітаційних заходів, по-
стає актуальна проблема - постійної фізичної
реабілітації дітей з ЦП в умовах сім’ї [10,11]. Спос-
терігається недостатність робіт, які б вивчали сис-
тему фізичної реабілітації дітей з ЦП в умовах сім’ї

[2,9,10], не розкриваються її організаційно-мето-
дичні особливості.

Оскільки від сім’ї, від поняття нею свого
місця в процесі реабілітації, від активного виконан-
ня в домашніх умовах необхідних лікувально-реаб-
ілітаційних процедур залежить кінцевий результат
адаптації дитини у суспільстві. Але для того, щоб
сім’я могла бути активним учасником і помічником
спеціалістів в процесі реабілітації вона повинна мати
відповідні навички та знання, тобто сім’ю треба на-
вчати. Батькам дітей з ЦП необхідно знати особли-
вості психофізичного розвитку дитини, мати пра-
вильне уявлення про потенційні можливості дитини,
розуміти перспективи, щоб бути активним помічни-
ком спеціаліста з фізичної реабілітації.

Перспективи. Створення системи фізичної
реабілітації дітей з ЦП в умовах сім’ї з залученням
як спеціалістів так і батьків, обґрунтування органі-
заційно-методичних основ цього процесу, які б
включали найбільш ефективні засоби, раціональне
їх співвідношення для відновлення втрачених
функцій, та інформативні методи обстеження для
спостереження за динамікою розвитку функцій, які
б можна було використовувати в домашніх умовах.
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РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ
АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТТЯ В НЕ УЧБОВИЙ

ЧАС
Смольц Т.В., Розум І.А.,

Штангєєва О.О., Щербак Л.М.
Національний педагогічний

університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. В статті відображені адаптаційні  механізми
студентів до занять з ритмічною гімнастикою в не уч-
бовий час.
Ключові слова: адапційні механізми, ритмічна гімнас-
тика, не учбовий час.
Аннотация. Смольц Т.В., Розум И.А., Штангеева Е.А.,
Щербак Л.Н. Ритмическая гимнастика как способ адап-
тации к жизни в не учебное время. В статье отображе-
ны адаптационные механизмы студентов к занятиям с
ритмической  гимнастикой в не учебное время.
Ключевые слова: адаптационные механизмы, ритмичес-
кая гимнастика , не учебное время.
Annotation. Smolth T.V., Rothym I.A., Shtangeeva H.A.,
Cherbak L.N. Rhythmic gymnastics as a way of adaptation
to life is not educational time. Students’ adaptation
mechanisms to the rhythmical gymnastics at the free-time
are reflected in the article.
Keywords: an adaptation mechanism, a  rhythmical
gymnastics, a free-time.

Вступ.
Останнім часом виникає занепокоєння по-

гіршення стану здоров’я та фізичного розвитку сту-
дентів вищих навчальних закладів спостерігається
різке збільшення кількості захворювань опорно-ру-
хового апарату, центральної нервової системи, сер-
цево-судинної та дихальної системи, зростання
кількості різноманітних соматичних розладів та зах-
ворювань організму. Відмічається велика кількість
вродженої патології та набутої в перші роки життя.
Дуже часто загальний стан студентів ускладнюється
наявністю не одного, а декількох супутніх діагнозів.
Наявність певної складної чи комбінованої патології
істотно впливає та значною мірою обумовлює май-
бутній фізичний та соматичний розвиток організму.

Для підняття ролі фізичної культури в пер-
шу чергу необхідно підвищити її статус краси, духу
і здоров’я.

Крім цього, наявність лише двох годин
фізкультури не задовольняє потребу молоді в рухо-
вий активності і тому, вони з радістю ведуть актив-
ну участь в поза учбовий час. Мета їхніх занять по-
лягає в підтриманні власного здоров’я, а також
участь в змаганнях, які так подобаються студентам.

Отже, актуальність проблеми очевидна.
Одним із важливих факторів здоров’я є співвідно-
шення основних функціональних підсистем органі-
зму людини. Підвищення навантаження на сенсор-
ну систему викликає необхідність підвищувати
навантаження на енергетичні органи (м’язи, кістки
і т.п.). Практично найчастіше розвивається відверта
дизгармонізація: страждає культура тіла. Людина
стає в’ялою, апатичною, падає життєвий тонус і, як
наслідок підвищується ризик виникнення різних зах-
ворювань [1].

Тому ритмічна гімнастика, це вид особливо
рухової активності, яка торкається глибоких про-
цесів енергозабезпечення організму й має великий
оздоровчий вплив.
Досліди довели, що під дією фізичних вправ в
організмі людини виробляються особливі гормони
ендорфіни. Саме вони впливають на формування
гарного настрою, позитивних емоції, викликають
відчуття впевненості в собі, бажання працювати,
підвищують опірність стресовим ситуаціям [2].

Ритмічна гімнастика прийняла пластичну
форму гімнастичних рухів, які органічно поєднали-
ся з танцем, музичним ритмом, особливим стилем
одягу й яскравою виразністю, які так подобаються
студентам [3, 4].
         Однією із форм удосконалення учбового про-
цесу можуть бути додаткові самостійні  заняття
фізичними вправами, які допомагають студентам
швидше адаптуватися до занять з фізичної культу-
ри, сприяють розвитку інтересу і розширенню діа-
пазону професійних  навиків та знань, майбутніх
вчителів-вихователів.[ 5 ].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є дослідити адап-

таційні механізми студентів до занять з ритмічної
гімнастики в позаучбовий час.

Результати дослідження.
Був проведень аналіз анкет, студенток –

дівчат І,ІІ,ІІІ курсу факультету української філології.
Загальна кількість студенток, які приймали участь у
досліджені склала 64 особи. Для виявлення, потрібна
чи ні ритмічна гімнастика студентам, в позаучбовий
час, було проведено анкетування зі студентами украї-
нської філології. Анкета була розроблена на кафедрі
фізичного виховання та здоров’я професором Дубо-
гай О.Д., вона визначала загальну картину фізично-
го, психологічного та емоційного стану студентів.
         Під час роботи вирішувались наступні за-
дачі.

1. Встановити ступень та характер наванта-
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Таблиця 1
Адаптація до навчання у вузі, до студентського життя і фізичних навантажень.

 І-й курс ІІ-й курс ІІІ-й курс 
Скільки Вам років? 

17 18 19 18 19 20 19 20 21 
 
1 

87,6% 9,3% 3,1% 75,9% 11,3% 12,8% 84% 13,4% 2,6% 
Де Ви народились (місце народження) 

Київ Київська обл. Україна Київ Київська 
обл. 

Україна Київ Київська 
обл. 

Україна 
 
2 

32,9% 29,6% 37,5% 24,8% 45% 30,2% 29,1% 38,8% 32,1% 
Ваші батьки і Ви. Де ви знаходились в момент аварії на ЧАЕС? 

До 20 км 20-50 км >50 км До 20 км 20-50 км >50 км До 20 км 20-50 км >50 км 
 
3 
 9,1% 45,5% 45,4% 13,4% 51% 35,6% 3% 34,9% 62,1% 

Чи відвідували Ви фізичне виховання в школі? 
Так Ні Спец 

мед 
Так Ні Спец мед Так Ні Спец 

мед 

4 

5,1% 0% 94,9% 14,1% 0% 85,9% 32,8% 0% 67,2% 
Який у Вас діагноз (хронічне захворювання)? 

Серцсудин Шлун-
кишечні 

Трав-ма Серцсудин. Шлун-
кишечні 

Трав-ма Серц-суд. Шлун-
кишеч 

Травма 
 
5 

56,4% 43,1% 0,5% 49,9% 38,9% 11,2% 53% 29,6% 17,4% 
З якого року Ви хворієте? 

З народж. З дитинст Недавно З народж. З 
дитинст. 

Недавно З народж. З 
дитинс. 

Недавно 
 
6 

41,7% 34,5% 23,8% 32,9% 50,1% 17% 34,9% 54,8% 10,3% 
Які види фізичних навантажень запропонованих у вузі Вам подобається (легка атлетика, плавання, настільний теніс, кульова стрільба, 

аеробіка, міні футбол, орієнтування)? 
Плавання аеробіка Легка атлет. Плавання аеробіка Легка атлет. Плавання аеробіка Легка 

атлет. 

 
 
7 

67,8% 21% 11,2% 59,8% 24,1% 16,1% 61,9% 31,1% 7% 
Після якого виду навантаження Ви почуваєте себе фізично більш комфортно? 

Плавання аеробіка Легка атлет. Плавання аеробіка Легка 
атлет. 

Плавання аеробіка Легка 
атлет. 

 
8 

53,4% 24,5% 22,1% 55,6% 31,2% 13,2% 52,9% 34,1% 13% 
Які види фізичного навантаження Ви хотіли б використовувати для самостійних занять? 

Легка 
атлет. 

Кульова 
стрільба 

аеробіка Легка 
атлет. 

Кульова 
стрільба 

аеробіка Легка атлет. Кульова 
стрільба 

аеробіка 
 
 
9 

34,5% 7,8% 57,7% 35,1% 1% 63,9% 40,1% 15% 44,9% 
Чи подобаються Вам заняття аеробіки? 

Так Ні Так Ні Так Ні 
 

10 
65,5% 34,5% 71% 29% 73,7% 26,3% 

Чи подобається Вам музичне супроводження минулого та цього року? (ІІ-ІІІ курс) 
Так Ні Так Ні Так Ні 

 
11 

------- ------- 87,5% 12,5% 91,1% 8,9% 
Які асоціації викликає у Вас музичне супроводження. Що хочеться робити? 

Співати Танцювати Співати Танцювати Співати Танцювати 
 

12 
11,3% 88,7% 9,4% 90,6% 15,1% 84,9% 

Яка кількість вправ Вам потрібна для розучування комплексу? 
1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 

 
13 

0% 16% 36% 48% 3,2% 28,5% 37,6% 30,7% 11,8% 38,1% 44% 6,1% 
 

14 
Як Ви швидше запам’ятовуєте рухи? 

Під музику Під 
рахунок 

Під музику Під рахунок Під музику Під рахунок  

87.9% 12,1% 76,1% 23,9% 94,1% 5,9% 
Чи психологічно комфортне для Вас музичне супроводження комплексу з ритмічної гімнастики? 

Так Ні Так Ні Так Ні 
 

15 
86,3% 13,7% 94,1% 5,9% 89,5% 10,5% 

Як Ви вважаєте, чи допомагають Вам заняття з ритмічної гімнастики адаптуватись до життя у не учбовий час (дні народження, 
дискотеки та ін..)? 

Так Ні Так Ні Так Ні 

 
 

16 
53% 47% 67,2% 32,8% 75,4% 24,6% 

Чи допомагає Вам ритмічна гімнастика для оволодіння профілю вчителя-вихователя? 
Так Ні Так Ні Так Ні 

 
17 

44,3% 55,7% 56,1% 43,9% 70,5% 29,5% 
Як Ви вважаєте, чи змінилося сприйняття рухів на І, ІІ, ІІІ курсі? 

Так Ні Так Ні Так Ні 
 

18 
32,9% 60,8% 54,2% 45,8% 76,4% 23,6% 

 

http://www.pdffactory.com


93

жень до занять з ритмічної гімнастики під час занять.
2. Визначити вплив адаптації до занять з

ритмічної гімнастики на індивідуальній особливості
студентів.

3. Розкрити значення адаптації до занять з
ритмічної гімнастики в позаучбовий час.

Основною умовою ефективної реалізації
поставлених в дослідженні завдань було припуще-
но, що ритмічна гімнастика допомагає формувати у
студентів дбайливе ставлення до власного здоров’я,
навички суспільної поведінки, сприяють розвитку
морально-вольових якостей особистості. Здійсню-
ючи м’язову роботу у вигляді вправ у вільний не
учбовий час, організм адаптується більш швидше до
занять і несе стимулюючу, тонізуючу, трофічну, ком-
пенсаторну і нормалізуючи дію на організм. Тому
складається ситуація, що процес адаптації буде про-
ходити більш ефективніше шляхом роботи над со-
бою. За допомогою таких засобів, як ритмічна гімна-
стика процес адаптації буде протикати скоріше та
якісніше.

При вирішенні поставлених задач вико-
ристовувались наступні методи:

1. Аналіз і узагальнення літературних даних.
2. Обстеження функціонального стану дос-

лідних.
3. Педагогічне тестування.
4. Порівняльний аналіз і обробка результатів

дослідження.
Вивчення літературних даних з їх наступ-

ним аналізом проводилось на всіх етапах досліджен-
ня. Особлива увага надавалась питанням оптималь-
ного дозування навантажень на заняттях з фізичної
культури в залежності від функціонального стану,
віку, рівня фізичної працездатності та підготовле-
ності. Вивчення характеру навантажень і ступання
адаптації на загальний стан студентів, функціональ-
ний стан і фізична працездатність визначалася по
методиці Гарвардського степ-тесту. Звідси ми бачи-
мо, що простежується вдале поєднання фактичного
стану здоров’я з функціональними можливостями
організму, механізм адаптації працює. Різниця лише
у тривалості цього процесу, який повинен бути. Ре-
зультати досліджень опрацьовували методами варі-
аційної статистики за допомогою пакету програм
«Microsoft Excel 2000».
       Результати експерименту наведені в таблиці,
показують, що показники функціонального стану
студентів помітно відрізняються від першого семе-
стру, що доводить повторне анкетування.

Результати досліджень.
Нами було проведено опитування серед сту-

дентів І,ІІ,ІІІ курсів факультету української філології.
В результаті підсумовування отриманих даних ми
одержали такі результати: середній вік опитуваних
І курсу – 17 років, ІІ курсу – 18 років, ІІІ курсу – 19-
20 років. Переважна більшість опитуваних народи-
лося в Києві та Київській області, але є студенти і з
інших міст та областей України, таких, як Хмель-
ницький, Донецьк, Луцьк та інших. В зоні радіоак-

тивного ураження на момент аварії перебувала
кількість студентів та їх батьків у співвідношенні 1:3.
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Рис. 1. Показники Гарвардського степ-тесту
напочатку та наприкінці дослідження.

Переважна більшість дітей відвідували
фізичне виховання у школі.

Нами було відмічено, що хронічних захво-
рювань значно менше у студентів ІІІ курсу в по-
рівнянні з ІІ, а у ІІ– відповідно менше, ніж у І. На
нашу думку це пов’язано з тим , що третьокурсники
були народжені до 1986 р., тобто до моменту аварії,
в екологічно чистих умовах. Другокурсники ж здеб-
ільшого народилися незабаром після аварії, і у зв’яз-
ку з тим, що радіація на них почала діяти ще в ут-
робі  матері  – зростає кількість хронічних
захворювань. Першокурсники ж були зачаті вже в
умовах радіоекологічного забруднення і радіація вже
деякий час діяла на організм їхніх батьків. Внаслі-
док – різкий стрибок хронічних захворювань і пато-
логії.  Це було підтверджено і в студентській
поліклініці, яка веде облік здоров’я студентів. По-
чаток більшості хвороб зафіксований у шкільний
період. До них відносять, так звані, набуті хвороби:
сколіоз, кіфоз, лордоз, короткозорість та ін.. Всі ті
хвороби пов’язані з неправильною позою при
сидінні за партою.

Із запропонованих видів фізичних наванта-
жень всі опитувані в основному надавали перевагу
легкій атлетиці, плаванню, та аеробіці. Найбільш
комфортно студенти почувають себе після таких
фізичних навантажень, як легка атлетика, аеробіка,
плавання (переважна більшість), танці, катання на
лижах, заняття міні-футболом. Для самостійних за-
нять опитувані хотіли б використовувати знову ж
таки плавання, зарядку, аеробіку, футбол, біатлон,
катання на лижах. Переважній більшості студентів
подобаються заняття аеробікою. При опитуванні ІІ і
ІІІ курсів ми виявили, що музичне супроводження
цього року подобається їм більше, оскільки викори-
стовується сучасна музика, якою захоплюється мо-
лодь. В основному музичне супроводження викли-
кає у студентів бажання танцювати, що відповідає
виконуваній діяльності.

Співставивши дані І, ІІ та ІІІ курсів ми зро-
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били висновок, що на І курсі рухова пам’ять розви-
нута недосконало і студентам для розучування ком-
плексу потрібно 5-7 повторень; на ІІ ж курсі-3-5, а
на ІІІ комплекс може бути відтворений вже після 1-
3 повторень. Отже, завдяки заняттям аеробікою вдос-
коналюється рухова пам’ять. Швидкість запам’ято-
вування під рахунок і під музику серед опитуваних
розподілилася порівну, що пов’язано з індивідуаль-
ними особливостями. На питання чи психологічно
комфортне музичне супроводження комплексу з рит-
мічної гімнастики, масово було отримано «так».
Думки що до допомоги занять з ритмічної гімнас-
тики в адаптуванні до життя в не учбовий час розд-
ілилися у співвідношенні 1:1, але всі впевнені в тому,
що ритмічна гімнастика позитивно впливає на їхній
організм. Не залежно від курсу навчання всі пого-
дилися, що ритмічна гімнастика допомагає для ово-
лодіння профілю вчителя-вихователя, так як при
роботі у оздоровчих таборах, школах, дошкільних
закладах доведеться проводити з дітьми рухові ігри,
фізкульт-хвилинки та ін.. Більшість опитуваних тре-
тьокурсників, порівнюючи І і ІІ курси навчання,
відзначили значне зростання культури рухів, що по-
в’язано з систематичним заняттям фізичної культу-
ри і збільшенням навантажень.

Всі опитувані дали позитивну оцінку впли-
ву занять фізичної гімнастики на культуру рухів, що
допомагає їм під час свят і відпочинку.

Отже, з вищесказаного можна зробити вис-
новок, що фізична гімнастика позитивно впливає на
життя студента, як під час навчання, так і поза ним.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення змін фізичного стану
студентів в заняттях ритмічною гімнастикою в уч-
бовий час з урахуванням зоологічних  захворювань.
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ЗАДАЧИ И ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
ПОДВИЖНОЙ РЕКРЕАЦИИ В

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ СЕМЬЕ
Тадеуш Станишевски

Факультет теории и методики физической культуры
Академии физической

культуры  Ю. Пилсудского в Варшаве

Аннотация. В статье представлены мнения и взгляды
теоретиков, методистов и практиков физической куль-
туры на состояние рекреации в Польше. Особое внима-

ние удаляется двигательной рекреации в семье.
Ключевые слова: двигательная  рекреация, родители,
ребенок, здоровье.
Анотація. Станішевскі Тадеуш. Завдання і обумов-
леність рухової рекреації у сучасній польській родині.
У статті представлені думки і погляди теоретиків, ме-
тодистів та практиків фізичної культури на стан рекре-
ації в Польщі. Особлива увага приділяється руховій
рекреації у родині.
Ключеві слова: рухова рекреація, батьки, дитина, здо-
ров’я.
Annotation. Staniszewski Tadeusz. Aims and contexts of
recreation within a present-day polish family. The article
presents the views and opinions of theoreticians, methodists
and practicians of Physical Education on the state of re-
creation in Poland, physical recreation within family in
particular.
Key words: Physical Recreation, Parents, Child, Health.
Введение
В течение XX-го века физическая рекреа-

ция превратилась с элитарной формы проведения
свободного времени в популярное, даже массовое
явление. Темпы развития этого процесса тесно свя-
заны с уровнем цивилизационного продвижения и
состоятельности общества. Термин «рекреация» ла-
тинского происхождения. На латыни „recreo” обо-
значало «восстанавливать, оживлять, освежить, ук-
репить». В древнепольском  языке это слово
обозначало перерыв в выполнении каких-то обя-
занностей, или занятия, направленные на отдых, ко-
торые заполняли этот перерыв. Итак, с самого на-
чала рекреация была  связана  со свободным
временем и отдыхом от обязанностей, но не в ка-
тегории бездействия, а именно как особая форма
активности [11].

В 20-е и 30-е годы прошлого столетия пы-
тались заменить латинское слово определением «от-
дых», которое первоначально укоренилось, но че-
рез  некоторое время стало ассоциироваться
исключительно с поездкой в курорт.

Появились многие термины, определяющие
физическую рекреацию, но дефиницией, чаще всех
употребляемой в профессиональной литературе,
является та, предложена Терезой Волянской, кото-
рая физической рекреацией считает «..любые фор-
мы активности двигательно-спортивного или
туристического  характера, которые человек вы-
полняет добровольно, во время  свободное от обя-
занностей, ради отдыха, развлечения и развития
своей личности» [31].

Физическая рекреация, называемая также
двигательной или активной, массовым спортом,
спортом для всех, активным отдыхом, массовой
физкультурой, и составляет один из элементов ши-
роко понимаемой рекреации. В разговорной речи
общее понятие рекреации ассоциируется исключи-
тельно с двигательной рекреацией, а в таком смыс-
ле в рекреации самое важное это движение и физи-
ческое усилие, которое должно, прежде всего,
обеспечить биологическое развитие организма, и за-
одно положительно влиять на психическое и обще-
ственное функционирование единицы [11].

Задачи физической рекреации
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В результате развития цивилизации насту-
пило увеличение количества свободного времени,
удлинение человеческой жизни, а также развитие  бо-
лезней цивилизации. Физическая рекреация воспри-
нимается в сегодняшнее время как средство способ-
но эффективно нивелировать опасности совре-
менности, предотвращать многие болезни, преждев-
ременную смерть и инвалидность, которое способ-
но повышать качество человеческой жизни [6].
Именно поэтому значение рекреации будет возрас-
тать в меру развития цивилизации, а пропагандиру-
емый UNESCO лозунг „learning to be” (учится, что-
бы быть) будет заменен лозунгом „moving to be”
(двигаться, чтобы быть). Итак, физическая рекре-
ация становится в современном мире просто необ-
ходимой, для того чтобы быть здоровым и выжить
[7], способствуя восстановлению душевного равно-
весия, радости жизни, восприимчивости к чувствам
и переживаниям других людей, пониманию их по-
ведения и терпимости к отличию [32].

Молодежь и взрослые все чаще осознают
положительное влияние физического усилия на орга-
низм и личность человека, а также то, что результа-
том нехватки движения являются заболевания не-
рвной и сердечно-сосудистой системы, т.е. т. наз.
болезни цивилизации. Самосознание не рождается
внезапно, а возрастает медленно, постепенно, сис-
тематически и оказывает значительное влияние на
поведение единицы. Благодаря такому поведению и
созданию соответствующих условий для занятия
разными формами двигательной рекреации можно
образовать потребность, мотивацию и рекреаци-
онные привычки [27].

Не менее важно, а возможно и важнее са-
мого участия в физической рекреации, является
воспитание к физической рекреации. Воспитание
к рекреации можно считать своеобразным, интег-
рированным процессом влияния на единицу и груп-
пу с помощью элементов эстетического, физичес-
кого и умственного воспитания. Мастерство вос-
питания к рекреации является новым умением,
сформировавшимся в результате большего количе-
ства свободного времени и изменения требований
повседневной жизни. Воспитание к рекреации при-
водит в результате к образованию культуры прове-
дения свободного времени, а разнообразие и бо-
гатство форм рекреации способствует углублению
интересов, развитию способности образования
чувств, совершенствованию умений, владению со-
бой, формированию соответствующего образа са-
мого себя, формированию положительных черт
характера, умения сожительствовать и взаимодей-
ствовать с людьми, чувствовать счастье и дарить
счастье другим людям, модифицированию требуе-
мого и одобряемого обществом подходу к жизни и
другим людям [2].

Образование, направленное на рекреацию
и здоровый образ жизни является процессом, в ко-
тором люди узнают, как заботиться о своем здоро-
вье и здоровье общества. Холистически-функцио-

нальный подход к здоровью принят Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВЗО), определяет его
как процесс и делает упор на функционирование
человека как целого – т.е. как биологического, пси-
хосоциального и духовного бытия. Эта дефиниция
перекладывает также бремя ответственности за соб-
ственное функционирование в состоянии динами-
ческого психосоматического равновесия на самого
человека. Однако польским стилям и образцам да-
леко к принятию на себя человеком ответственнос-
ти за собственное здоровье. В связи с тем воспита-
нию к рекреации предстоит серьезный вызов –
поменять эту ситуацию [27].

Способ понимания здоровья теоретиками
физической культуры и аниматорами двигательной
рекреации является производной общественно-эко-
логичной модели, которая принимает существова-
ние состояния равновесия между физиологической,
психологической, социальной и экономической сфе-
рой человеческой жизни. Основным положением
этой теории является убеждение в особой связи, су-
ществующей между человеком и природой, соци-
альной и культурной средами [13].

Рекреационная двигательная актив-
ность в польской семье

Если говорить об уровне распространения
рекреации среди общества в Польше, то можно ска-
зать, что он далеко не соответствует стандартам раз-
витых государств, хотя точное определение дистан-
ции является довольно сложным .  Польское
общество многие годы формировалось как спекта-
торное и таким остается [9].

Кто занимается рекреацией в Польше, ка-
кие взаимосвязи и направления занятия физичес-
кой рекреацией? Можно сказать, что имеется до-
вольно большая неоднородность участия населе-
ния в рекреации, в зависимости от многих черт об-
щественно-демографического характера. Все чаще
и систематически спортом занимаются, и отводят
для этого больше времени мужчины, хотя прогул-
ки и разные виды гимнастики обычно популярнее
среди женщин. Самое большое участие в двигатель-
ных занятиях отмечается среди молодежи, но оно
систематически снижается в старших возрастных
группах населения. Лица холостого положения
чаще занимаются массовым спортом, зато влияние
семейного положения, т.е. количества и возраста
детей, структуры семьи и т.п. на участие в рекреа-
ции не было еще однозначно подтверждено иссле-
дованиями. Активный отдых предпочитается боль-
ше жителями городов, чем деревень, скорее в боль-
ших коллективах, чем в меньших, а относительно,
самое большое увлечение рекреацией отмечается
среди жителей средних городов, немного меньше
– больших городов, самое низкое – среди жителей
малых городов. Зато часто приводимое мнение, что
рост физической активности прямо пропорцио-
нальный уровню образования, по разному пред-
ставляется исследователями этого явления. То же
самое касается отношений между общественным
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происхождением и участием в рекреации. Спортив-
но-рекреационное увлечение зато тесно связано с
уровнем обеспеченности – чем он ниже тем ниже
активность, а также с профессиональным статусом
– профессионально пассивные люди немного чаще
занимаются разными формами двигательной актив-
ности. Что касается характера выполняемой рабо-
ты, то работники физического труда скорее пред-
почитают пассивный образ проведения свободно-
го времени [16, 20].

Немаловажную роль, а можно отважится на
установление, что самую важную роль в воспита-
нии к рекреации играет семья, которая «... является
социальной группой, полнейшим образом формиру-
ющей мир человеческих ценностей и потребнос-
тей» [19]. Семья, малейшая естественная соци-
альная группа, является, для молодого человека,
основой воспитания, так как влияет на его интел-
лектуальное, моральное, социальное, культурное,
физическое развитие и состояние здоровья детей.
Семья, ближайшая социальная группа и среда в ко-
торой живет человек должна удовлетворять основ-
ные биологические, психические и материальные
потребности, а также давать чувство безопасности,
довольствия и оказывать психическую поддержку.
Вне зависимости от социальных изменений, даже
негативных, кроме основных функций семьи, т.е.
функции порождения потомства, производственной,
обслуживающей, покровительственной, социализи-
рующей и психологической функций, все чаще по-
является рекреационная функция [17, 18, 30].

Рассматривая функции семьи, следует под-
черкнуть, что ее воспитательная функция связана с
использованием участия семьи в физической куль-
туре для развития гармоничной психофизической
структуры детей, но также и некого психического
комфорта профессионально активных родителей
[33]. Как на одну из главных ценностей рекреации,
указывают также на ее объединяющую функцию по
отношению к семье, которая в настоящее время
очень часто подвергается влиянию многих дезин-
тегрирующих факторов. Кроме неоспоримых соци-
ально-воспитательных ценностей рекреации, в се-
мье можно одновременно заметить много антиномий
и слабых точек. Слабой точкой родителей является
м.пр. нехватка профессиональных знаний для пере-
дачи спортивных умений, нехватка умения самосто-
ятельно вести упражнения по физическому разви-
тию и форме,  отсутствие профессионализма ,
гетерогеничность семейных групп по возрасту, фи-
зическому развитию и интересам [12].

Огромную роль в подготовке людей к пол-
ному и сознательному участию в свободное время в
«спорте для всех» в процессе формирования осно-
ваний и рекреационного поведения в семье, играет
образование, воспитание, а также социализация [12].
Социализация оказывает большое влияние на раз-
витие ребенка, так как именно семья составляет
первоначальную социализирующую среду, а школа
является лишь второстепенной, друзья и клубная

жизнь – третьего, а средства массовой информации
– только четвертого уровня [8].

Распространение физической культуры та-
ким образом, чтобы она стала неотъемлемым, по-
стоянным элементом повседневной жизни, должно
проводиться с учетом воспитательной деятельнос-
ти в широком смысле, которая должна начинаться с
раннего детства и продолжаться всю жизнь, в чем
одну из главных ролей играет именно семья. Нелег-
ко определить сферу рекреации в семье, так как она
происходит во многих плоскостях. Можно считать,
что относительно четко дефиницию спорта  и рек-
реации понимала Тереза Воляньска, определяя ее –
«...как двигательные занятия выполняемые в сво-
бодное время всей семьей или, как минимум, двое ее
членов (напр. отец с ребенком, мать с ребенком,
родители вместе и т.п.) ради отдыха, удоволь-
ствия, или как занятия воспитательного или по-
кровительственного характера, при чем семья мо-
жет сама являться организатором программы
рекреации или может участвовать в занятиях
организуемых каким-то учреждением или органи-
зацией» [12].

По мнению социологов мы входим в эпоху
свободного времени, а свободное время в современ-
ной «переутомленной» семье, настолько ценно, что
стоило бы использовать его разумным образом, с
пользой для родителей и детей. К сожалению не все-
гда оно используется удовлетворяющим образом,
потому, что родители уделяют слишком мало вре-
мени разработке способов проведения свободного
времени детьми, как и незначительным является
участие родителей в организации разных форм про-
ведения свободного времени детьми. Современная
семья должна выработать для себя новые образцы и
способы проведения свободного времени, так как в
связи с развитием цивилизации родители во все
меньшей степени могут пользоваться образцами
проведения свободного времени унаследованными
у предыдущих поколений [3, 24].

Семья часто пытается избавиться от мно-
гих обязанностей, передать их другим институтам.
Многие родители теряют шанс привить детям пра-
вильные привычки здорового, активного проведе-
ния свободного времени, а также формирования
подхода к жизни предотвращающего дурные при-
вычки, так как они сами активно участвуют в этой
дурной привычке. Чтобы семья активно участвова-
ла в однородном «фронте» воспитания, необходимо
подвергать ее вдохновляющему влиянию [18]. Пред-
ложение о педагогизировании родителей появляет-
ся в работах многих авторов и экспертов, занимаю-
щихся тематикой семьи [2, 12, 25].

Состояние физической рекреации в семье
оставляет желать многого. Исследования показыва-
ют, что стиль жизни родителей далеко не соответ-
ствует ожидаемым образцам поведения, способству-
ющим здоровому образу жизни и поэтому он не
может являться лучшим предложением для их де-
тей [5]. В результате дети в семье отводят ничтож-
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ное количество свободного времени для двигатель-
ной активности, предпочитая пассивный отдых у
телевизора или компьютера. Автор отчета по иссле-
дованиям по состоянию физической культуры в
Польше – Тадеуш Улятовски писал: «В общем мож-
но сказать что сознание необходимости в физичес-
кой активности в семье систематически, хотя и
медленно, но возрастает. Семейный дом составля-
ет самую способствующую среду воспитания для
рекреации, несмотря на неподготовленность семьи
и родителей к регулярному участию в физической
культуре, но одновременно открытому отношению
к этой проблематике» [23].

Семья подвергается неким преобразованиям,
в отличие от патриархальной модели семьи, в насто-
ящее время семья является более партнерской, что
вызывается, между прочим, популяризацией профес-
сионального труда среди женщин, женщина стала
экономическим партнером в семье. Поэтому потреб-
ность в совместном проведении свободного времени
обретает тем больше значение, чем меньше времени
могут уделить друг другу члены семьи [26].

Все больше выходных в году создают шанс
проведения свободного времени вместе с семьей,
и следует этим воспользоваться, все больше по-
пуляризируя активных форм отдыха, спорта, фи-
зической рекреации и туризма. К сожалению, все
еще слишком популярным среди родителей явля-
ется пассивный отдых, а далекое место занимает
физическая рекреация. Семейная рекреация вос-
принимается главным образом в плане нужд ребен-
ка, однако формы и содержание этих занятий огра-
ничены только к нескольким, самим известным
формам, таких как катание на коньках, плавание,
игры на свежем воздухе. Из многих исследований
следует, что значительная доля родителей вообще
не принимают участие или принимают участие
очень коротко в совместных двигательных играх с
детьми [5, 28].

Обязанность воспитывать к рекреации дол-
жна возлагаться главным образом на семью, так как
она играет основную роль в подготовке не только
детей и молодежи, но также и взрослой части насе-
ления к полному использованию двигательной рек-
реации. К сожалению, наблюдается все больше раз-
ногласий между полагаемой и реализуемой в
повседневной жизни одной из функций семьи, ка-
кой является воспитание к двигательной рекреации.
Итак, средняя польская семья не является лучшим
примером приобретения и реализации правильных
рекреационных образцов. А ведь условием дости-
жения успеха родителями в плане воспитания ре-
бенка к двигательной рекреации является отведение
в течение дня времени для совместных двигательных
занятий, которые также родителям дают возмож-
ность совместно проводить время активного отды-
ха [21]. Нет другого фактора так сильно свя-
зывающего генерации,  пишет Коценс,  как
совместная веселая игра, сглаживающая возрастную
границу [1].

Родители, по своей позиции в семье, долж-
ны быть главными аниматорами в семье. Во многих
исследованиях было выявлено влияние, способ-
ствующего здоровому образу жизни, поведения ро-
дителей на похожее поведение их детей. Родители
довольно четко влияют на форму и модель физи-
ческой активности детей. Это особенно видно на
примере семей бывших спортсменов, где «спортив-
ных хромосом так активен, что в подсознании быв-
ших спортсменов существует необходимость зара-
зить им своих внуков» [14]. Существует четкое
сходство между актуальной двигательной активно-
стью родителей а уровнем двигательной активнос-
ти детей. Поколение детей в большинстве семей не
может еще черпать из дома образцов для подражания
в области физической рекреации, так как участие
самих родителей в разных проявлениях физической
культуры, в занятиях индивидуального характера,
как и организуемых, все-таки недостаточно [5].

Воспитательные ценности рекреации в се-
мье настолько существенны и важны, что даже шко-
ла без семьи не в состоянии реализовать воспитате-
льные цели и хотя рекреация в семье осуществляется
чаще всего по инициативе и при участии самой се-
мьи, то эта проблематика касается также мероприя-
тий организуемых школой и разными учреждения
внешкольного воспитания [15, 29].

Одной из самих доступных форм семейной
рекреации является туризм. Он выполняет ряд фун-
кций, которые приобретают особое значение во вре-
мя преобразований, каким подвергается современ-
ная семья. Путем занятия туризмом и краеведческой
деятельностью могут удовлетворяться и биологи-
ческие нужды (напр. потребность в тишине и связи
с натурой, потребность в отдыхе и двигательной
активизации всего организма), психические (напр.
в психическом расслаблении, изменения окружаю-
щей и общественной среды, одобрения) и культур-
ные (в чувстве красоты, игре, развлечении, общест-
венной связи у т.п.).

Туризм составляет положительную плос-
кость для воспитательных действий и процессов,
интегрирующих семью, создает условия для мани-
фестации правильной родительской позиции, т.е.
одобрения ребенка, содействия с ним, а также пре-
доставляет случай передать образцы культуры, от-
дыха, в т.ч. рекреации и туризма. Тесная связь с
ребенком, совместные планы и переживания объе-
диняют эту основную социальную группу, содей-
ствуют образованию прочной семейной связи, ко-
торая утрачивает свой предметный характер и ста-
новится все больше субъектной связью. Кроме вос-
питательной и объединяющей функций туризм со-
здает  также большие познавательные  и
образовательные возможности для всех членов се-
мьи, и все это положительно влияет на укрепление
семейных связей. К важным задачам туризма мож-
но отнести также его такие функции как отдых, дви-
жение на свежем воздухе, общение с натурой, по-
ложительно влияющие на психический и физичес-
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кий отдых [12, 18, 21].
В свете так широкого понимания функций

и задач физической рекреации в семье, появляется
проблема возбуждения потребности в физической
активности в течение всей жизни. Это вызывает не-
обходимость постоянного воспитания детей и ро-
дителей к двигательной рекреации, распростране-
ния такого образа жизни, в котором двигательная
активность будет занимать главное место на всех
этапах жизни.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ

ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

Трададюк А.А., Клименко Ю.С.,
Пристинский В.Н.
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Аннотация. В статье представлены теоретические и
методические основы этапной структуризации содер-
жания программ физической и социальной  реабилита-
ции инвалидов с поражением функций опорно-двига-
тельного  аппарата . Предлагаются специально
разработанные двигательные режимы, позволяющие
обеспечить адекватную физическую нагрузку, широкое
варьирование средств, методов и форм физического
воспитания.
Ключевые слова: реабилитация , спинной мозг, двига-
тельные режимы, мотивация, коррекция, физические
способности .
Анотація. Трададюк А.А., Клименко Ю.С., Пристинсь-
кий В.М. Науково-практичні основи розробки програм
фізичної і соціальної реабілітації інвалідів з порушен-
нями функцій опорно-рухового апарату. В статті пред-
ставлені теоретичні і методичні основи етапного струк-
турування змісту програм фізичної і  соціальної
реабілітації інвалідів з порушеннями функцій опорно-
рухового апарату. Наводяться спеціально розроблені
рухові режими, що дозволяють забезпечити  адекватне
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Scientifics-practical bases of development of programs of
physical and social rehabilitation of invalids with
infringements of functions of the basic-impellent device.
In clause theoretical and methodical bases a stage are
submitted to structurization of the maintenance of programs
of physical and social rehabilitation of invalids with defeat
of functions of the basic-impellent device. Specially
developed impellent modes allowing to provide adequate
physical loading, a wide variation of means, methods and
forms of physical training are offered.
Key words: rehabilitation, a spinal cord, motor regimes,
motivation, correction, physical ability.
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Введение.
Многолетний опыт отечественной и зару-

бежной практики работы с инвалидами, которые
имеют нарушения функций опорно-двигательного
аппарата, показывает, что физическая культура и
спорт среди данного контингента являют собой наи-
более действенный метод всех видов реабилитации.
Проблеме повышения качества процесса физичес-
кой реабилитации инвалидов посвящаются работы
и исследования многих специалистов [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8.]. Григоренко В.Г. [3, 4] утверждает, что про-
цесс физической реабилитации инвалидов должен
функционировать как врачебно-педагогическая си-
стема, позволяющая на различных этапах реализо-
вать в оптимальном объеме соотношение лечебных
и педагогических факторов, обеспечив тем самым
их интеллектуальную, эмоциональную и физичес-
кую адаптацию к условиям окружающей среды.
Физическая реабилитация как врачебно-педагоги-
ческая система требует дальнейшего теоретическо-
го, экспериментального и практического обоснова-
ния. Анализ литературных источников по данной
проблеме свидетельствует, что она продолжает ос-
таваться актуальной и должна стать основой фор-
мирования в нашем обществе физической культуры
как социально обусловленного явления, способно-
го обеспечить инвалидам возможность удовлетво-
рить в достаточной мере свои двигательные, эсте-
тические и этические потребности, реализовать свое
стремление к физическому совершенствованию в
условиях инвалидного спорта [2,3,5,7].

Данное исследование выполнено в соответ-
ствии с планом научно-исследовательской работы
Славянского государственного педагогического уни-
верситета «Научно-практические основы физичес-
кой и социальной реабилитации школьников с ущер-
бным состоянием здоровья» (№ 0119482209). Ос-
новные направления исследования связаны также с
государственными программами «Дети Украины»,
«Помоги себе сам», «Физическая культура – здоро-
вье нации».

Формулирование целей работы.
Материалы и методы исследования. Про-

веденное исследование было направлено на разра-
ботку научно-практических основ организации эф-
фективной системы физической и социальной
реабилитации инвалидов с нарушениями функций
спинного мозга и ее научное обоснование.

Общей методологической основой исследо-
вания явилась теория «мотивированных дифферен-
циально-интегральных оптимумов педагогических
факторов в физической и социальной реабилитации
человека», которая была научно обоснована докто-
ром педагогических наук, профессором В.Г. Григо-
ренко [2, 3, 4].

Научно-исследовательская работа была
организована и проведена на базе кафедры валео-
логии и коррекционной медицины Славянского го-
сударственного педагогического университета. В
исследовании (2004 - 2005 гг.) приняло участие 48

инвалидов с диагнозом компрессионного перелома
тел позвонков и синдромом частичного поврежде-
ния функций спинного мозга в поясничном отделе.
Контрольная и экспериментальная группы состоя-
ли из 24 человек каждая (юноши 17-18 лет).

Для решения поставленных задач были ис-
пользованы следующие методы исследования: ана-
лиз литературных источников, антропометрия, дви-
гательные тесты, функциональные пробы, электро-
кардиография, спирометрия, оценка моторной плот-
ности коррекционных занятий, анкетирование,
методы математической статистики.

Результаты исследования.
Тестирование профессионально-бытовых

навыков и умений инвалидов показало, что для бо-
лее 50% испытуемых необходимо дополнительное
обучение, развитие силы (82,3%), быстроты (79,4%),
скоростно-силовых способностей (80,6 %), гибкос-
ти (74,8%), ловкости (92,8%), аэробной выносливо-
сти (85,3%), а также применение различных приспо-
соблений в действиях, связанных с манипуляциями
руками. Значительная часть инвалидов (73,3%) ис-
пытывают серьезные затруднения в выполнении
действий, связанных с использованием нижних ко-
нечностей. Две трети инвалидов нуждаются в обу-
чении пользоваться инвалидной коляской.

Анализируя результаты анкетирования, нами
были получены данные об отношении инвалидов к
выполняемой коррекционной работе, их активности
в реабилитационных мероприятиях. Исследования
показали, что данных о технологиях реабилитации
инвалидов с поражением функций спинного мозга в
доступной литературе, печати в настоящий момент
недостаточно. Лишь 16,7% инвалидов достаточно
осведомлены о формах и средствах реабилитации, что
позволяет им активно участвовать в коррекционных
мероприятиях. Значительная часть инвалидов толь-
ко обращает внимание на исключительную важность
занятий ЛФК (66,7%) и корригирующей гимнасти-
кой (89,3%). Особое значение придают этим заняти-
ям инвалиды, имеющие опыт занятий физкультурой
и спортом до травмы (91,8%).

Большая часть испытуемых (71,6%) счита-
ют необходимым и чрезвычайно важным условием
психологической и социальной реабилитации орга-
низацию и проведение спортивных соревнований
среди инвалидов по доступным видам спорта.

Авторская программа исследования была
реализована на основе ведущих положений прин-
ципа «мотивированных дифференциально-интег-
ральных оптимумов педагогических факторов в
организации коррекционного физического воспита-
ния инвалидов» [2,3,4]. Она предполагала в услови-
ях санаторно-курортного лечения разделение про-
цесса восстановления на три этапа с созданием
специальных двигательных режимов «А», «Б», «В».
Такой подход позволил обеспечить адекватную фи-
зическую нагрузку, широкое варьирование средств,
методов и форм физического воспитания.

Первый этап – этап психической и физичес-

http://www.pdffactory.com


100

кой адаптации инвалидов к применяемым средствам,
методам, формам и условиям их реабилитации. На
этом этапе в процессе формирующего эксперимен-
та были реализованы следующие задачи:

- исследованы психофизиологические осо-
бенности инвалидов;

- изучен уровень развития двигательных
способностей;

- разработаны модельные физические на-
грузки различного характера и мощности;

- способствовали формированию критичес-
кого отношения к своему двигательному состоянию,
воспитанию мотивации к систематическим заняти-
ям физическими упражнениями, а также изучали
степень проявления  психологических реакций на
применение различных форм и методов физическо-
го воспитания и влияние опыта систематических
занятий физическими упражнениями до травмы;

- обеспечивали развитие адаптационных
возможностей систем организма, которые меньше
всего ущербны, для использования их в качестве
компенсаторных факторов в условиях восстановле-
ния двигательных умений и навыков;

- формировали основы знаний по теории и
практике физического воспитания, врачебно-педа-
гогического контроля и самоконтроля, а также  пред-
посылки позитивного отношения к коррекционно-
му физическому воспитанию как социально
необходимому явлению;

- содействовали формированию у инвали-
дов двигательных функций и психологических пред-
посылок трансформации адаптационного этапа в
корригирующий.

Для решения поставленных задач был раз-
работан специальный двигательный режим «А», ко-
торый включал в себя совокупность физических
нагрузок различного характера, выполняемых в ре-
жиме 60-70% от максимальной мощности. Приме-
нялись также упражнения, направленные на разви-
тие координационных возможностей. К концу
адаптационного периода физические нагрузки при-
менялись уже в режиме развития специальной вы-
носливости (80-85%). Основной формой организа-
ции реабилитационного процесса  явились
специальные коррекционные занятия шесть раз в
неделю по 35-45 минут с сохранением общеприня-
той структуры урока лечебной физкультуры. При-
менялись также занятия на специально разработан-
ном тренажере КТКДСИ (комплексный тренажер
для коррекции двигательной сферы инвалидов).

Второй этап – корригирующий этап физи-
ческой реабилитации (5 - 6 занятий в неделю по 50-
60 минут) обусловил необходимость решения таких
задач:

- развитие адаптационных возможностей
сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной и
нейроэндокринной систем инвалидов путем приме-
нения физических нагрузок локального и сегментар-
ного воздействия;

- интенсифицировать процесс формирова-

ния бытовых и трудовых навыков на фоне развития
адаптационных возможностей организма инвалидов;

- ускорить формирование компенсаторных
механизмов;

- углубить развитие мотивов и интереса к
систематическим коррекционным занятиям в усло-
виях организованных и самостоятельных форм фи-
зической реабилитации;

- сформировать у инвалидов систему зна-
ний по теории и практике физической реабилита-
ции;

- определить основные модельные парамет-
ры, стандарты физической и социальной реабили-
тации инвалидов;

- обеспечить подготовку инвалидов к само-
стоятельным занятиям физическими упражнениями,
спортом.

Для реализации задач данного этапа был
разработан специальный двигательный режим «Б»,
включающий упражнения различного характера,
выполняемые в режиме специальной выносливос-
ти (80-85%), требующие больших энергозатрат. По-
вторные нагрузки воздействовали в состоянии не-
полного восстановления, что и способствовало раз-
витию выносливости. На втором этапе интенсивно
применялись занятия на специальном тренажере,
использовались упражнения локального воздей-
ствия, что позволило максимально сконцентриро-
вать физические нагрузки на восстановление час-
тично или полностью утраченных двигательных
функций в мышцах, мышечных группах и в опорно-
двигательном аппарате в целом. Применение тре-
нажера КТКДСИ по принципу воздействия диффе-
ренциально-интегральных оптимумов педагогичес-
ких факторов позволило повысить эмоциональный
уровень занятий за счет появившейся возможности
у инвалидов самостоятельно следить за динамикой
восстановления двигательных функций. В санатор-
но-курортных условиях все формы организации за-
нятий (утренняя гигиеническая  гимнастика, лечеб-
ная физкультура, специальные коррекционные заня-
тия, прогулки, элементы спортивной деятельности)
были трансформированы в секционные и самостоя-
тельные занятия, которые на втором этапе обеспе-
чили эффективное достижение главной цели – кор-
рекции двигательных нарушений, повышению уров-
ня физического развития и восстановлению фонда
жизненно важных двигательных умений и навыков.
Использование специальных секционных, группо-
вых и самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями с элементами спорта, а также проведе-
ние соревнований по отдельным доступным видам
спортивной деятельности в конце корригирующего
этапа физической реабилитации позволили значи-
тельно разнообразить коррекционные занятия. Та-
кой подход позволил сделать их менее утомитель-
ными и оказывающими благотворное влияние на
психо-функциональное и эмоциональное состояние
занимающихся, активизируя их стремление к совер-
шенствованию двигательной подготовленности в
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целях достижения высоких результатов в сфере бы-
товой, трудовой деятельности и инвалидного спорта.

Суммарная физическая нагрузка, достигну-
тая путем применения двигательного режима «Б»,
который обеспечил широкую вариативность средств
и методов, составляющих его содержание, позволи-
ла значительно повысить функциональные возмож-
ности инвалидов, добиться частичного восстанов-
ления утраченных вследствие травмы жизненно
важных двигательных умений и навыков, что отра-
зилось на улучшении их интегральной двигательной
подготовленности.

На третьем этапе коррекционного физичес-
кого воспитания инвалидов – стабилизирующий
этап, были определены для решения и реализованы
следующие задачи:

- обеспечить дальнейшее развитие адапта-
ционных возможностей инвалидов на основе опре-
деления их индивидуальной двигательной одарен-
ности, разработать индивидуальную двигательную
программу (для организованных и индивидуальных
занятий);

- обеспечить эффективный переход от орга-
низованных форм занятий к самостоятельным;

- разработать методику самостоятельных
занятий для продолжения коррекционных меропри-
ятий в условиях быта;

- сформировать программу для организации
самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями в условиях быта;

- исследовать психологические особенно-
сти дальнейшего развития  интереса к физическо-
му воспитанию как одному из ведущих факторов
реабилитации;

- обеспечить возможность поступления об-
ратной связи об эффективности самостоятельных
занятий.

Для решения этих задач в заключительном
этапе был разработан двигательный режим «В», со-
держание которого составили физические упражне-
ния различного характера, выполняемые в режиме
тренировки, позволяющие инвалидам подготовить-
ся к участию в соревнованиях (6 – 7 занятий в неде-
лю по 55-65 минут). В двигательном режиме «В»
использовались полные, неполные и сокращенные
интервалы восстановления. Применение двигатель-
ного режима «В» в коррекционных целях возможно
только при квалифицированном врачебно-педагоги-
ческом контроле, что является важнейшим услови-
ем предупреждения нежелательных последствий
воздействия метода оптимального сочетания боль-
шой (80-90%), субмаксимальной (80-95%), макси-
мальной интенсивности (95-100%) физических на-
грузок, со средним (50-55%), малым (30-45%) и
минимальным (5-7%) объемом повторений.

Применение двигательного режима «А» на
первом этапе коррекционного физического воспи-
тания инвалидов (экспериментальная группа) обус-
ловило достоверное улучшение их функционально-
го состояния и уровня двигательной подготовлен-

ности. Улучшение деятельности сердечно-сосудис-
той системы выражалось в снижении ЧСС в покое
на 26,2%, максимальное артериальное давление
уменьшилось на 18,7%, а минимальное - на 20,5%.
Показатели ЭКГ свидетельствовали об улучшении
сократительной способности миокарда. Повышение
функциональных возможностей дыхательной систе-
мы выражалось в снижении частоты дыхания (ЧД)
на 22,4% и минутного объема дыхания (МОД) на
13,9%; в увеличении жизненной емкости легких
(ЖЕЛ), максимальной вентиляции легких (МВЛ),
резерва вентиляции (РВ) соответственно на 14,1%,
15,0% и 16,4%. В контрольной группе эти показате-
ли изменились незначительно и не имели статисти-
чески достоверного улучшения. Позитивная дина-
мика функциональных показателей создала предпо-
сылки для оптимального развития двигательных
качеств, а также для коррекции двигательных нару-
шений. Так, на первом этапе педагогического экс-
перимента были получены данные об улучшении
показателей точности двигательных действий (на
21,4%), уменьшении времени простой двигательной
реакции (на 11,8%), улучшении показателей диффе-
ренцировки времени, пространства и мышечных
усилий (соответственно на 12,3%, 11,7%, 12,1%).
Увеличение силы составило 17,4%, быстроты –
23,8%, выносливости – 12,7%.

Двигательный режим «Б» (второй этап) по-
зволил более широко варьировать физические уп-
ражнения по форме и содержанию. Это выразилось
в значительном улучшении показателей функцио-
нального состояния и двигательных возможностей
инвалидов экспериментальной группы. Так, показа-
тели ЧСС в покое снизились в среднем на 10,1%,
максимального и минимального артериального дав-
ления – соответственно на 14,1% и 18,0%, ЧД - на
13,9%. На этом этапе было зафиксировано умень-
шение МОД на 14,6%, увеличение ЖЕЛ и  МВЛ со-
ответственно на 14,5% и 15,9%. Полученные дан-
ные были достигнуты вследствие нормализации
моторно-висцеральной регуляции, являющейся ос-
новой повышения адаптационных возможностей
организма инвалидов. Дальнейшее улучшение фун-
кциональных показателей благотворно отразились
на динамике показателей двигательных возможнос-
тей и частично на восстановлении двигательных
нарушений инвалидов, что нашло свое выражение
в увеличении амплитуды движений в тазобедренном
суставе на 11,2%, коленном и голеностопном суста-
вах -  соответственно на 17,4% и 13,2%, а также в
увеличении силы на 20,7%, быстроты – 25,2%, вы-
носливости – 18,3%.

На третьем этапе коррекционного физичес-
кого воспитания инвалидов применение специаль-
ного двигательного режима «В» привело к дальней-
шему повышению их функциональных возможнос-
тей, что в меньшей степени отмечено в динамике
показателей контрольной группы. Со стороны сер-
дечно-сосудистой системы это выражалось в уреже-
нии ЧСС в среднем до 77,1 уд/мин., уменьшении
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максимального и минимального артериального дав-
ления соответственно до 122,5 и 76,4 мм. рт. ст.
Повышение функциональных возможностей дыха-
тельной системы выражалось в уменьшении ЧД на
28,3 %, в увеличении ЖЕЛ на 30,2%, МВЛ - на 14,8
%, РВ - на 19,6%. Дальнейшее улучшение функцио-
нального состояния основных систем организма
инвалидов повлекло за собой значительные измене-
ния показателей со стороны их работоспособности
при выполнении физических нагрузок различного
характера и мощности. Так, показатели силы воз-
росли на 44,7%, быстроты - на 25,2%, скоростно-
силовые способности - на 29,1%. Показатели лов-
кости увеличились в среднем на 39,6%, продолжи-
тельность ручного педалирования (с интенсивнос-
тью в 70%) выросла на 22,6%. Кроме того, увеличи-
лись показатели подвижности в тазобедренном,
коленном и голеностопном суставах соответствен-
но на 27,8%, 20,4%, 24,5%, что значительно расши-
рило фонд двигательных способностей инвалидов
в процессе выполнения ими различных манипуля-
тивных действий, связанных с самообслуживанием,
взаимообслуживанием, доступной трудовой деятель-
ностью. Применение в коррекционных целях спе-
циальной тренажерной системы КТКДСИ и нетра-
диционных форм реабилитации данного континген-
та, наряду с общепринятыми методами и средства-
ми восстановления, позволило сделать коррекцион-
ные занятия менее утомительными и более
целенаправленными. Такой подход позволил диффе-
ренцировать различные формы, методы и средства
физической реабилитации с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов с различным уровнем и
степенью поражения их функциональных систем
организма, мобилизировать волю занимающихся на
качественное выполнение коррекционных про-
грамм, снизить их психические и эмоционально-
волевые дисфункции. Успешное участие инвалидов
в соревнованиях по доступным видам спорта стало
ярким примером социальной адаптации и физичес-
кой реабилитации данного контингента, доказатель-
ством эффективности предложенной методики кор-
рекционного физического воспитания.

Выводы.
Результаты проведенных исследований под-

твердили эффективность предложенной методики
физического воспитания инвалидов с нарушениями
функций спинного мозга в поясничном отделе позво-
ночника, которая включала в себя различные тради-
ционные формы реабилитации в условиях санатор-
но-курортного лечения (ЛФК, утренняя гигиеничес-
кая гимнастика, плавание и физические упражнения
в воде, прогулки). Наряду с традиционными, нами
использовались специальные коррекционные занятия
с применением тренажерных систем локального и
комплексного воздействия, упражнения спортивно-
прикладного характера, организация соревнований по
доступным видам спорта. Данный подход был успеш-
но реализован на основе  строгого соблюдения мето-
дических принципов специальной педагогики, физи-

ческого воспитания и лечебной физкультуры (вклю-
чая принцип дифференциально-интегральных опти-
мумов педагогических факторов в реабилитации че-
ловека), что позволило значительно повысить уровень
физического развития и функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мы-
шечной систем инвалидов.

 Эффективность данной методики подтвер-
ждается также тем, что у 24 инвалидов эксперимен-
тальной группы значительно снизилась психичес-
кая и эмоционально-волевая дисфункция, а настро-
ение к окончанию эксперимента стало, выражено
устойчивым. Кроме того, 92,3% испытуемых выра-
зили  позитивное отношение к занятиям физичес-
кими упражнениями как одному из основных
средств физической и социальной реабилитации,
вырос интерес к коррекционным занятиям и другим
формам организации физического воспитания, а
86% испытуемых стали членами регионального
спортивного клуба инвалидов «Славяне».

В дальнейшем наши исследования будут на-
правлены на разработку методики формирования ди-
дактико-реабилитационной мотивации у инвалидов
с нарушением функций спинного мозга в период их
санаторно-курортного лечения и самостоятельной
бытовой деятельности.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТОК ТА

КУРСАНТОК З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ
Тьорло О. І.

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Анотація. В роботі проводилось дослідження фізичної
аеробної працездатності  окремо на двох групах студен-
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ток та курсанток з різним рівнем фізичної підготовле-
ності, які були визначені репрезентативно: студентки ,
які займаються фізичним вихованням і курсантки, які
вивчали прийоми рукопашного бою. Встановлено, що
річна динаміка показників фізичної працездатності про-
демонструвала перевагу курсанток, які вивчали дисцип-
ліну «спеціальна фізична підготовка», що в своєю чер-
гу свідчить про можливість підвищення фізичної
працездатності студенток за рахунок системи цілесп-
рямованих та систематичних занять спортом.
Ключові слова: студентки, курсантки, спеціальна фізич-
на підготовка, фізична працездатність.
Аннотация: Тёрло Е. И. Динамика показателей физи-
ческой работоспособности студенток и курсанток с раз-
ным уровнем двигательной активности.  В работе про-
водилось  исследование физической  аэробной
работоспособности на двух группах студенток и кур-
санток с разным уровнем физической подготовленнос-
ти. Группы были определены репрезентативно: студен-
тки, которые занимаются физическим воспитанием и
курсантки, которые изучали приёмы рукопашного боя.
Установлено, что годовая динамика показателей физи-
ческой работоспособности продемонстрировала пре-
имущество курсанток, которые изучали предмет «спе-
циальная физическая подготовка», что соответственно
свидетельствует о возможности повышения физической
работоспособности студенток за счет системы целенап-
равленного и систематического занятием спортом.
Ключевые слова: студентки, курсантки, специальная
физическая подготовка, физическая работоспособность.
Annotation. Tyorlo O. I. Dynamics of parameters of physical
serviceability students and cadets-women with different
level of impellent activity.  In the article were conducted
researches of physical aerobic function ability separately
on two groups of students and cadets-women with different
level of physical readiness. Groups have been determined
representatively: students who are engaged in physical
training and cadets-women which studied receptions of
hand-to-hand fight. It is established that annual dynamics
of parameters of physical serviceability has shown
advantage cadets-women which studied a subject «special
physical preparation» that accordingly testifies to an
opportunity of increase of physical serviceability of students
due to the system of purposeful and regular employment
by sports.
Keywords: students, cadets-women, special physical
preparation, physical serviceability

Вступ.
Однією з основних особливостей навчання

у вищому навчальному закладі є низька рухова ак-
тивність курсанток та студенток при значному інте-
лектуальному й емоціональному навантаженні. За
даними наукової літератури [4,5,7,8], 1/3 студенток
та курсанток вищих навчальних закладів  мають се-
редній рівень фізичної підготовленності.

Проблемою фізичної підготовленості  жінок,
які працюють в органах внутрішніх справ, займали-
ся поодинокі автори такі як, О.Ярмощук(2001р.),
Е.Кошелева(2001р.), Г.Шамардіна(2003р.). Були
підняті такі питання як, обгрунтування навчальної
програми фізичної підготовки в навчальних закладах
МВС України, індивідуалізацію навчального проце-
су, особливості жіночого організму та зміни в ньому
під час занять з фізичної підготовки. Стосовно виз-
начення рівня фізичної працездатності курсанток в
навчальних закладах системи МВС України наукових
робіт практично не існує.

Фізична працездатність (ФП) являє собою
інтегральну величину, залежну від безлічі різнома-
нітних факторів, серед яких найважливішим є фун-
кціональний рівень кардіореспіраторної системи.
Оцінка фізичної працездатності – обов’язкова скла-
дова комплексного вивчення впливу фізичних вправ
на організм, необхідна умова об’єктивної діагнос-
тики рівня тренованості організму.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного університету
внутрішніх справ.

Формулювання цілей роботи.
 Метою нашого дослідження було виявити

динаміку показників рівня фізичної працездатності
курсанток протягом навчального року під впливом
занять з дисципліни „спеціальна фізична підготов-
ка”. У наших дослідженнях для розрахунку показ-
ників фізичної працездатності курсанток та студен-
ток використовувався навантажувальний тест, який
виконувався на велоергометрі 6-го Київського ви-
робничого об’єднання „Авторемонт” системи ВЕ-
02 при температурі в лабораторії 18-22°С, що ле-
жить у зоні комфорту, в другій половині дня, через
60-90 хв після занять, у спокійній обстановці, яка
виключає негативні емоції [6,7,8]. Велоергометрич-
не навантаження виконувалось у позі сидячи,
швидкість обертання педалей становила 60 об/хв.
Відповідно до рекомендацій ВООЗ, ми використо-
вували початкове навантаження 300 кГм/хв, або 0,45
вт/кГ/хв, з подальшим ступіньчастим нарощуванням
через 3 хв без відпочинку на 300 кГм/хв, або на 0,45
вт/кГ/хв – до „відмови”. Величина дозованого на-
вантаження в обох групах була однаковою. Ми ви-
ходили з того, що оскільки навчальні і побутові на-
вантаження у всіх студенток та курсанток близькі,
то слід визначити їх можливості в однакових тесто-
вих умовах. Завчасно студенток попереджали про
обстеження, не дозволялось пити міцний чай, каву,
курити, поспішати на обстеження.

Показники фізичної аеробної працездат-
ності (ФП) і максимального споживання кисню
(МСК) розраховувались на кілограм ваги тіла. Роз-
рахунок величини PWС170 здійснювався за форму-
лою В.Л. Карпмана і співавт. [1,2,6] або визначався
при досягнені фактичного пульсу 168-172 уд/хв.

Дослідження фізичної аеробної працездат-
ності проводилось паралельно до дослідження ро-
зумової працездатності в ті ж терміни і на тому ж
контингенті студенток та курсанток. У якості показ-
ників фізичної працездатності, взято такі: фізична
працездатність при пульсі 170 уд/хв (PWC170), роз-
раховані на 1 кілограм ваги в кгм/хв/кГ, максималь-
не поглинання кисню (МПК) в л/хв та л/хв/кГ; сума
роботи до пульсу 170 уд/хв (SА170) у кГм; сума робо-
ти до „відмови” від тесту    (А„в”) в кГм; потужність
роботи при „відмові” від тесту (NA„в”), в кГм/хв;
надбавка до роботи від SА170 до SА„в” (+А„в”), в
кГм; тривалість роботи до „відмови” від тесту
(ТА„в”) у хвилинах. Попри ці показники фіксувався
вік (роки) і вага тіла (кг).
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Дослідження проведено окремо на двох
групах студенток та курсанток, які були визначені
репрезентативно: I група – студентки загального
курсу, які займалися фізичним вихованням за про-
грамою вищого навчального закладу, цю групу ми
назвали контрольною (Кгр); II група – курсантки,
які в навчальній програмі вивчали дисципліну
„спеціальна фізична підготовка”, вона була експе-
риментальною (Егр).

Результати дослідження.
Нами проведено аналіз показників фізич-

ної працездатності з метою визначення річної ди-
наміки показників кожної групи зокрема та по-
рівняння за їх динамікою обох груп протягом
навчального року. Студентки та курсантки  обох
груп були практично одного віку (різниця недосто-
вірна), але вага тіла студенток у I групі в усі періо-
ди дослідження була достовірно вищою (p<0,05).
В обох групах  динаміка ваги тіла в різних періо-
дах року була недостовірною, але з тенденцією до
зменшення. ФП за показником PWC170 достовірно
відрізнялась у групах в кожному періоді (І гр -
9,46±0,41 кГм/хв і ІІ гр 14,99±0,44 кГм/хв в ОПН, І
гр - 8,49±0,30 кГм/хв і ІІ гр 11,95±0,48 кГм/хв в
ЗПН та І гр - 9,22±0,37 кГм/хв і ІІ гр 15,70±0,39
кГм/хв в ВПН)  але в середині групи між періода-
ми розбіжностей не було у студенток І групи, а у
курсанток ІІ групи було відмічено достовірна
розбіжність між показниками ФП осінь-зима та
зима-весна, причому у взимку показник значно
менший у порівняні із ОПН та ВПН. Це стосується
і розрахункових показників PWC170 кГм/хв, МПК
л/хв, МПК л/хв/кг і RHV. Отже, за даними фізич-
ної аеробної працездатності, студентки I гр були в
зоні низьких значень, а курсантки II гр – в зоні ви-
соких. За даними SА170 також достовірно відрізня-
лася в групах в усі періоди, але в I гр (Кгр) весною
SА170 значно зменшилася, що свідчить про знижен-
ня адаптаційних можливостей системи кровообі-
гу, яка забезпечує аеробну працездатність. У II гр
(Егр) найбільше зниження SА170 спостерігалося у
зимку, що, можливо, пов’язано із зниженням рухо-
вої активності студенток в період підготовки до
зимової сесії.

Сума роботи до „відмови” також достовір-
но різнилась у всіх періодах на всіх етапах дослід-
жень. Вона достовірно знижувалась у ВПН, особ-
ливо в контрольній групі. У курсанток експеримен-
тальної групи в ЗПН, навпаки, SА„в” підвищувала-
ся. Потужність роботи під час „відмови” у студенток
I гр мала тенденцію до зменшення в усі періоди року,
що свідчить про зниження загальних адаптаційних
можливостей організму студенток, можливо, пов’я-
заних із рівнем фізичної працездатністі. У студен-
ток II гр NA„в” у зимку підвищилась і трохи знизи-
лася у ВПН.

Час роботи до „відмови” у контрольній групі
залишався в усі періоди року в межах 09,36±0,56 хв.
В експериментальній групі час роботи достовірно
(р<0,05) збільшився у зимку 16,30±0,53 хв і трохи

знизився  15,46±0,33 хв у ВПН. Фізична працез-
датність у студенток та курсанток I i II груп була
достовірно різною, як за рахунок аеробних, так і
анаеробних компонентів. У річному циклі у студен-
ток контрольної групи ФП знижувалася, а у студен-
ток експериментальної групи підвищувалася у ЗПН
і, трохи знижувалась у ВПН. На нашу думку, досить
цікава річна динаміка спостерігається щодо показ-
ників надбавки до роботи (+А„в”). Значна надбавка
до роботи була у курсанток експериментальної гру-
пи в зимовий період, вона майже вдвічі перевищу-
вала аналогічний показник Кгр. Це наочно демон-
струє перевагу курсанток  над студентками
загального курсу за цим показником. Як було зазна-
чено вище, якщо судити за показниками SА170, SА„в”
і NA„в”, студенти контрольної групи погіршили свої
показники у ВПН. Але показник +А„в” для студен-
ток цієї ж групи у ВПН дав приріст порівняно зі зна-
ченнями в осінній і зимовий періоди навчання. Оче-
видно, на прирості показника +А„в” позначились
систематичні заняття фізичним вихованням, і навіть,
за програмою вищого навчального закладу.

Висновки.
 Отже, із результатів аналізу річної динамі-

ки показників фізичної працездатності, показник
+А„в” є одним з найдостовірніших і може бути ви-
користаний для її оцінки поряд із загальноприйня-
тими (PWC170; МПК).

Загалом,  як і очікувалось, усі показники,
що характеризують фізичну працездатність, були
вищі у курсанток, які вивчали дисципліну „спеціаль-
на фізична підготовка”, що не заперечує даним літе-
ратури та думці інших авторів [3,5,6,9].

Виходячи з вище наведеного можна відзна-
чити, що річна динаміка показників фізичної пра-
цездатності продемонструвала перевагу курсанток
експериментальної групи, які вивчали дисципліну
„спеціальна фізична підготовка” над студентками
контрольної групи, які займалися за програмою за-
гального курсу, що у свою чергу, свідчить про мож-
ливість підвищення фізичної працездатності студен-
ток за  рахунок системи  цілеспрямованих та
систематичних занять спортом.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем підви-
щення фізичної працездатності студенток та курсан-
ток з різним рівнем рухової активності.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОПЕРЕДНЬОГО
ДОСВІДУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З

УСПІШНІСТЮ ЗАНЯТЬ З ПОЧАТКОВОГО
НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ТА

КООРДИНАЦІЄЮ РУХІВ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП

Філатова З.І., Євтушок М.В.
Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова

Анотація. В роботі досліджується успішність проведен-
ня занять та засвоєння студентами спеціальних медич-
них груп фізичних навичок, зокрема початкового на-
вчання плаванню, через взаємозв’язок попереднього
досвіду фізичної підготовки.
Ключові слова: фізичне виховання,  навчання плаван-
ню, координація рухів, попередній досвід фізичної
підготовки.
Аннотация. Филатова З.И., Евтушок М.В.. Взаимосвязь
предыдущего опыта физической подготовки с успевае-
мостью занятий начального обучения плаванию и ко-
ординации движений студентов специальных медицин-
ских групп. В работе  исследуется  успеваемость
проведения занятий и усвоения студентами специаль-
ных медицинских групп физических навыков, в част-
ности начального обучения плаванию, через взаимо-
связь предыдущего опыта физической подготовки.
Ключевые слова: физическое воспитание,  обучение
плаванию, координация движений , предыдущий опыт
физической подготовки.
Annotation. Filatova Z., Evtyshok M. Intercommunication
of previous experience of physical preparation with progress
of employments from the initial teaching to swimming and
coordination of motions of students special medical groups.
The progress of realization of occupation and studying by
the student’s of special medical group physical cultural
habits, especially by the burst course studying of swimming,
by the interaction of previous experience of physical culture
preparation is being researched in the work.
Keywords: physical cultural education, studying of
swimming, coordinate of motions, the previous experience
of physical cultural preparation.

Вступ.
Визнання нагальної необхідності  у

зміцненні здоров’я народу України відображено у
державній програмі “Фізичне виховання – здоров’я
нації” [3, 5], а також інших державних нормативних
документах. Для втілення цього наказу Президента

України, інших постанов у життя, та для подальшо-
го внесення відповідних змін у освітніх програмах
необхідно визначення нового наукового підходу до
проблеми здоров’я і розробок новітніх технологій,
перш за все, у галузі фізичного виховання [3]. За-
гальновідомо, що сучасний процес навчання вима-
гає від студентів гарного стану здоров’я у зв’язку з
постійним збільшенням розумових навантажень.
Особливе значення в освітянському процесі та про-
цесі збереження та покращення здоров’я засобами
фізичної культури, на наш погляд, є вивчення та
втілення у практику взаємозв’язку попереднього
досвіду фізичної підготовки [4].

Особливо актуальною є проблема фізично-
го виховання на даний час, так як суттєвого покра-
щення здоров’я та фізичного розвитку у підлітків та
студентів не відзначається. Кількість студентів спец-
іальної медичної групи збільшується з року в рік.
Так, кількість студентів 1 курсу спеціальної медич-
ної групи філологічного факультету становить 50%
від загальної кількості у 2005-2006 н.р. проти 30% у
2004-2005 н.р. [2]. Студентам, які перенесли будь-
які захворювання або часто та тривало хворіють,
необхідна рухова активність, відповідна до функці-
онального стану їх організму [1].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи  є аналіз взаємозв’язку по-

переднього досвіду фізичної підготовки та стану
здоров’я з успішністю початкового навчання плаван-
ню та координацією рухів студентів спеціальних
медичних груп 1-ого курсу інституту іноземної філо-
логії.

Методи дослідження. Основними метода-
ми дослідження були анкетування та педагогічне
спостереження з фіксуванням результатів занять з
фізичного виховання по набуттю початкових нави-
чок плавання та координацією рухів студентів.

Результати дослідження.
Під час проведеного соціального та педа-

гогічного дослідження серед студентів інституту іно-
земної філології першого курсу встановлювався
взаємозв’язок між попереднім досвідом фізичної
підготовки і успішністю занять з початково навчан-
ня плаванню та координацією рухів.

На основі проведеного анкетування було
встановлено взаємозв’язок фізичного стану з місцем
проживання, тобто зв’язок стану здоров’я з прожи-
ванням у певних зонах ЧАЕС. Із загальної анкети
були виокремлені питання пов’язані з місцем про-
живання на час аварії та станом здоров’я, а саме:
4(1), 5(2), 7(3), 11(4).

Студенти, що на момент аварії знаходились
на відстані до 20 км від ЧАЕС склали групу „А”, 20-
50 км – групу „Б”, більше 50 км – групу „В”. У дос-
лідженні прийняло участь 30 чоловік. Група „А” – 3
чол., „Б” – 4 чол., „В” – 23 чол.
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Таблиця 1
Результати дослідження

 Де Ви і Ваші батьки знаходились  
в момент (або після) аварії на ЧАЕС? 
До 20 км 20-50 км > 50 км 

9,9 % (3 чол) 13,3 % (4 чол) 76,8 % (23 чол) 
1 

Група А Група Б Група В 

 
З таблиці 2 видно що, майже всі студенти

відвідували фізичне виховання у школі у складі спец-
іальних медичних груп, що передбачає досвід попе-
редньої фізичної підготовки нижче середнього та по-
казано процентне співвідношення відповідей на
запитання.

Дані таблиці 2 показані на діаграмі (рис. 1).
Більшість студентів групи „А” не відвіду-

вали уроки фізичного виховання – отже їх фізична
підготовка знаходиться на низькому рівні, на відміну
від студентів груп „Б” та „В” які мають вищі показ-
ники рівня фізичної підготовки.

Рівень попередньої підготовки залежить від
часу виникнення захворювання та викликаними ус-
кладненнями, тому в анкету було внесене запитання

для визначення фізіологічних особливостей та сту-
пеня хронічності захворювання.

З даних анкети видно, що ступінь хроніч-
ності захворювання часто залежить від певної зони
проживання. В найбільш віддалених районах прояв
захворювання менш значний, ніж у районах, що зна-
ходяться на меншій відстані від ЧАЕС. Дані наве-
дені в таблиці 3 показано на діаграмах (рис. 2).

На підтвердження даного висновку подаємо
таблицю порівняння відповідей у попередньо виок-
ремлених групах. Так у групі „А” 100 % студентів
мають захворювання, що розвинулись у них від на-
родження, а студенти групи „В” переважно мають
захворювання не хронічного характеру та травми.

Фізичний стан студентів напряму залежить
від ставлення до занять фізичним вихованням. Оці-
нку даного припущення висвітлюють наступні
відповіді, дані на запитання анкеті, це видно з таб-
лиці 4 та діаграм (рис. 3).

Студентам груп „А” та „Б” заняття аеробі-
кою не приносять задоволення, оскільки для вико-
нання потрібна чітка координація рухів, яка для них
є певним, не лише фізичним, а й моральним наван-
таженням. Тому виконання вправ є для них більш

Таблиця 2
Результати дослідження

Ч и  в ід в ід у в а л и  в и  ф із и ч н е  в и х о в а н н я  у  ш к о л і?  
Г р у п а  А  Г р у п а  Б  Г р у п а  В  

т а к  н і  с п е ц  м е д   т а к  н і  с п е ц  м е д   т а к  н і  с п е ц  м е д   
0 %  6 6 ,7  %  3 3 ,3  %  0 %  0  %  1 0 0  %  4 ,3  %  0  %  9 5 ,7  %  

 

Рис. 2. Дані таблиці 3.

Таблиця 3
Результати дослідження
З якого року Ви хворієте? 

Група А Група Б Група В 
з 

народження 
з 

дитинства недавно 
з 

народження 
з 

дитинства недавно 
з 

народження 
з 

дитинства недавно 

100% 0 % 0 % 50 % 50 % 0 % 8,6 % 82,8 % 8,6 % 

 

4,3%

95,7
%

0,0%

Рис. 1. Дані таблиці 2.
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складним завданням, ніж студентам групи „В”.
Після даних висновків було проведено тест

на координацію рухів – стрибки зі скакалкою про-
тягом 30 секунд, для остаточного встановлення ре-
зультату.  Це видно з Таблиці 5:

На основі отриманих даних можна зробити

висновок, що студенти з малим попереднім досві-
дом занять фізичною культурою, а саме, студенти
групи „А”, менш координовані, крім того виконан-
ня вправ на координацію рухів викликає у них певні
ускладнення.

Аналогічні результати досліджень отримує-

Таблиця 4
Результати дослідження

Ч и  п о д о б а ю т ь с я  В а м  з а н я т т я  а е р о б і к о ю ?  
Г р у п а  А  Г р у п а  Б  Г р у п а  В  

т а к  Н і  Т а к  н і  т а к  н і  
3 3 , 3  %  6 6 , 6  %  2 5  %  7 5  %  8 7  %  1 3  %  

 

Рис. 3. Дані таблиці 4.
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Таблиця 5
Результати дослідження

Кількість стрибків з скакалкою (30 сек) 
Група А Група Б Група В 

10-24 
 рази 

25-45 
 Раз більше 45 раз 10-24 

 рази 
25-45 
 раз більше 45 раз 10-24 

 рази 
25-45 
 раз більше 45 раз 

66,6 % 33,3 % 0 % 50 % 25 % 25 % 8,6 % 21,7 % 69,7 % 
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%
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69,7
%

8,6%

Рис. 4. Дані таблиці 5.
Таблиця 6

Результати дослідження
Скільки занять Вам знадобилось щоб проплисти перші 7 метрів 

Група А Група Б Група В 
1  

заняття 2-4 заняття 5-7 занять 1  
заняття 2-4 заняття 5-7 занять 1  

заняття 2-4 заняття 5-7 занять 

0% 33,3 % 66,6 % 25 % 50 % 25 % 17,3 % 61 % 21,7 % 
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%
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%
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%

17,3
%

Рис. 5. Дані таблиці 6.
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мо при аналізі виконання вправи стрибків з скакал-
кою студентами груп „А”, „Б”, „В” – Таблиця 5 та
діаграми (рис. 4).

Для студентів групи „В” виконання завдан-
ня не викликало відчутних проблем, якщо не врахо-
вувати відсутність техніки виконання вправи, а у
студентів групи „А” виявлялись певні проблеми з
не тільки з координацією рухів, а й з виконанням
даної вправи взагалі.

Отримані нами результати мають прямий зв’я-
зок та пояснюють швидкість засвоєння навичок з
початкового навчання плаванню студентами груп
„А”, „Б”, „В”.

До загальної анкети було додано запитання
„Скільки занять Вам знадобилось щоб проплисти
перші в житті 7 метрів”. Дані наведені в Таблиці 6
та діаграмах (рис. 5).

Для засвоєння вправ по набуттю навичок
початкового плавання студентам групи „А” знадо-
билось вдвічі більше занять, ніж студентам груп „Б”
та „В”.

Аналогічні результати були зафіксовані при
заняттях аеробікою: кількість повторення вправ,
необхідних для вивчення і відтворення повного ком-
плексу з ритмічної гімнастики для груп „А” знадо-
билось вдвічі більше, ніж студентам груп „Б”, „В”
наведені в Таблиці 7 та проілюстровані діаграмами
(рис. 6).

Висновки.
Фізичне виховання у ВУЗах має оздоровче

значення, особливо для студентів, що займаються у
спеціальних медичних групах. Ефективність оздо-
ровчого процесу залежить від вірно підібраних тех-
нологій здоров’язбереження, а саме:
- Вивчення особливостей організму, який переніс

певне захворювання;
- Оцінка стану здоров’я;
- Сучасні підходи до засобів організації занять в

спеціальних медичних групах;
- Систематичність занять фізичними вправами;

Технології здоров’язбереження припуска-
ють суворий контроль та оцінку кожного тактично-

го кроку, його взаємодію з обраною стратегією та
індивідуальними можливостями.

На основі проведеного педагогічного дос-
лідження було встановлено взаємозв’язок поперед-
нього досвіду фізичної підготовки з успішністю за-
нять з початкового навчання плаванню, координа-
цією рухів, та визначений рівень фізичної підготов-
ки студентів спеціальних медичних груп.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем фізичної
підготовки студентів спеціальних медичних груп.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ
ЕНЕРГОВИТРАТ  У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ
Фурман Ю.М., Галаченко В.В.

Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація. У статті описано методику визначення опти-
мального діапазону енерговитрат при заняттях оздоров-
чим бігом у залежності від аеробної продуктивності
організму.

Таблиця 7
Результати дослідження

Яка кількість вправ потрібна Вам для розучування комплексу? 
Група А  Група Б Група В 

1 вп. 3 вп. 5 вп. 7 вп. 1 вп. 3 вп. 5 вп. 7 вп. 1 вп. 3 вп. 5 вп. 7 вп. 

0 % 33,3 % 0 % 66,6 % 0 % 25 % 50 % 25 % 4,3 % 27,7 % 33,3 % 34,7 % 
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Рис. 6. Дані таблиці 7.
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Ключові слова: аеробна продуктивність, величина
фізичного навантаження , методика.
Аннотация. Фурман. Ю.Н., Галаченко В.В. Методика
определения оптимальных энергозатрат  в зависимос-
ти от функционального состояния организма. В статье
описана методика определения оптимального диапазо-
на энергозатрат при занятиях оздоровительным бегом
в зависимости от аэробной продуктивности организма.
Ключевые слова: аэробная продуктивность, величина
физической нагрузки, методика.
Annotation. Furman Y.M., Galachenko V.V. Technique of
definition of optimum power inputs depending on a
functional condition of an organism. In this article notified
method of definition of optimal diapason of spending an
energy during run exercise in correlation with aerobic
productivity of organism.
Key words: size of physical work, method.

Вступ.
Необхідною умовою ефективного впливу

оздоровчих фізичних тренувань на фізичне здоро-
в’я людини є, насамперед, раціональне дозування
фізичних навантажень у залежності від функціональ-
ного стану організму. На жаль чіткі рекомендації
щодо визначення величини фізичних навантажень,
яка б відповідала функціональній готовності орган-
ізму до їх виконання, відсутні.

Показником ефективності оздоровчих тре-
нувань, як правило, служить аеробна продуктивність
організму, для корекції якої застосовуються зазви-
чай циклічні вправи, до яких належить біг. Опти-
мально ефективність таких тренувань стосовно
аеробної продуктивності проявляється при інтенсив-
ності роботи на рівні порогу анаеробного обміну
(ПАНО) [3] , причому, як стверджують M.L. Pollock
[6] і K.J. Shephard [7], тривалість роботи з такою
інтенсивністю повинна становити 10 – 12 хвилин.
А.А. Віру зі  співавторами [1] пропонують незалеж-
но від функціонального стану організму визначати
співвідношення інтенсивності і тривалості оздоров-
чих тренувань за спеціальним графіком. При цьому
періодичність занять повинна становити 3 – 5 разів
на тиждень. Найбільш прийнятною на наш погляд
виглядає методика О.А. Пирогової зі співавторами
[2], які пропонують графічний спосіб визначення
оптимальної тривалості роботи в залежності від її
інтенсивності, враховуючи при цьому рівень фізич-
ного стану людини, що ототожнюється з рівнем
аеробної продуктивності організму. Однак, на наш
погляд, при застосуванні даного методу відносні
величини максимального споживання кисню
(VO2max), що характеризують рівень фізичного ста-
ну, мають досить широкий діапазон і тому не спов-
на враховують індивідуальні функціональні можли-
вості організму.

Дане дослідження виконано згідно плану
науково-дослідної роботи Вінницького державно-
го педагогічного університету імені Михайла Ко-
цюбинського.

Мета дослідження полягала у розробці ме-
тодики з визначення оптимального діапазону енер-
говитрат при бігових оздоровчих тренуваннях з ура-
хуванням аеробної продуктивності організму людини.

Результати дослідження.
Виходячи з теоретичних положень про

фізіологію збудження, функціональні можливості
організму людини визначаються тим, як останній
реагує на дію подразника. Якщо розглядати трену-
вальне навантаження як подразник, то в залежності
від його величини функціональні зміни в організмі
проявляються по різному. Застосування допорого-
вого фізичного навантаження не викликає треную-
чого ефекту, в той час як надмірне фізичне наванта-
ження може викликати негативні зміни в організмі.
Тому величина фізичного навантаження повинна
знаходитися в зоні оптимального діапазону, який
обмежується мінімальною (пороговою) та макси-
мально допустимою величиною. Мінімальна та мак-
симально допустима величина фізичних наванта-
жень визначається функціональною готовністю
організму до їх виконання, а об’єктивним критерієм
цієї готовності може служити рівень аеробної про-
дуктивності, яка є інтегральним показником усіх
функціональних систем організму, зокрема,  серце-
во-судинної, дихальної, крові та інших. Чим вищий
рівень аеробної продуктивності,  тим  більша
мінімальна величина фізичних навантажень повин-
на застосовуватись для його підтримки й запобіган-
ня явищ детренованості; тим більші максимально
допустимі навантаження може виконувати людина,
не викликаючи цим негативні зміни в організмі. Тому
при зростанні функціональних можливостей з ме-
тою забезпечення їх подальшого розвитку величи-
на фізичних навантажень в оптимальному діапазоні
теж повинна збільшуватися.

Відомо, що величина фізичного наванта-
ження пропорційна його об’єму та інтенсивності.
Показники величини фізичного навантаження
діляться на дві групи – зовнішні і внутрішні.
Зовнішні характеризують роботу в її зовні вираже-
них розмірах, а внутрішні – відповідну реакцію
організму на цю роботу.

Якщо, наприклад, йдеться про бігові наван-
таження, то їх зовнішній об’єм вимірюється такими
показниками, як тривалість бігової роботи або дов-
жина дистанції, в той час як внутрішній об’єм ха-
рактеризується сумарними витратами за період ви-
конання роботи.

Щодо інтенсивності бігового навантажен-
ня, то її зовнішнім показником є швидкість бігу, а
внутрішнім – частота серцевих скорочень або енер-
говитрати за одиницю часую. Тому ми вважаємо, що
внутрішній об’єм та інтенсивність відображають
індивідуальну функціональну готовність організму
до виконання навантаження певного зовнішнього
об’єму та інтенсивності. Так, при виконанні одна-
кових за зовнішнім об’ємом та інтенсивністю наван-
тажень (наприклад, пробігання однакової дистанції
з однаковою швидкістю) у різних осіб у залежності
від індивідуального функціонального стану
внутрішній об’єм та інтенсивність роботи будуть
різні. У осіб з кращим функціональним станом
внутрішній об’єм (тобто, загальні енерговитрати) та
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інтенсивність (тобто енерговитрати в одиницю часу
або ЧСС) будуть меншими. І навпаки, особи з
гіршим функціональним станом, тобто менш трено-
вані, виконають більший внутрішній об’єм роботи.
Отже для осіб з кращим функціональним станом
таке навантаження виявиться меншим подразником
і тренуючий ефект може бути відсутнім.

Тому для забезпечення тренуючого ефекту
з підвищенням функціональної готовності організ-
му необхідно збільшувати об’єм мінімального (по-
рогового) навантаження. Таке збільшення можливо
здійснити за рахунок тривалості роботи, не зміню-
ючи інтенсивність, або за рахунок інтенсивності
роботи, не змінюючи її тривалість, або за рахунок
збільшення   як тривалості так і інтенсивності. При
цьому, відповідно, зростатиме максимально допус-
тимий об’єм навантажень.

Однак, залежність ефекту тренування від
енерговитрат є загальним правилом, яке діє стосов-
но конкретного діапазону інтенсивності, тому що,
змінюючи останню, а отже і режим енергозабезпе-
чення, можна впливати на специфіку тренуючого
ефекту.

У свій час нами було запропоновано розра-
хунковий метод визначення максимально допусти-
мої величини енерговитрат (Е мах) [3] в залежності
від функціональної готовності організму за величи-

ною VO2max:

Е мах = 0,23* VO2max

Для визначення ж мінімальної (порогової)
величини фізичних навантажень у залежності від
функціонального стану організму ми вивчали ефек-
тивність 16 тренувальних програм у 19 експеримен-
тальних групах. У кожній групі визначалася серед-
ня величина  внутрішнього об’єму бігових
навантажень у відсотках відносно максимально до-
пустимої величини енерговитрат (Еmax). Критерієм
ефективності тренувальних програм служило віро-
гідне збільшення показників VO2max і ПАНО. Зміст
кожної програми визначався методом тренування,
режимом енергозабезпечення роботи і зовнішнім об-
’ємом навантаження. У дослідженні брали участь
326 осіб віком 18 – 22 роки чоловічої та жіночої статі.
Заняття проводилися тричі на тиждень. Величина
внутрішнього об’єму навантаження в досліджува-
них групах застосовувалася в досить широкому діа-
пазоні – від 36,7% до 55,0% від максимально допу-
стимої величини енерговитрат.

Результати досліджень засвідчили, що не-
залежно від методу і режиму енергозабезпечення
ефективними стосовно аеробної продуктивності
виявилися лише ті тренування, внутрішній об’єм

Рис.1. Оптимальний діапазон енерговитрат  в залежності від величини максимального споживання кис-
ню (VO2 max).
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фізичних навантажень яких у середньому був не
нижче 44.0% від Еmax. Застосування тренувань, в
яких внутрішній об’єм фізичних навантажень од-
ного заняття становив у середньому 42,0% від Еmax
і менше уже не викликало змін аеробної продук-
тивності організму. З огляду на вище викладене
констатуємо, що мінімальна (порогова) величина
внутрішнього об’єму навантаження при періодич-
ності занять 3 рази на тиждень повинна становити
близько 44,0% від Еmax. Це забезпечує вірогідний
приріст VO2max і ПАНО, а відтак є визначальним
фактором тренувань, метою яких є корекція аероб-
ної продуктивності організму. Слід зазначити, що
вірогідне зростання цих показників відбувалося
через 8 – 16 тижнів від початку тренувань, досяга-
ючи максимального рівня через 16 тижнів. Причо-
му, продовження тренувань з таким же об’ємом
роботи не викликало подальшого зростання аероб-
ної продуктивності організму. Тобто спостерігаєть-
ся так зване (плато) . Це пояснюється тим, що при
збільшенні внаслідок тренувань аеробної продук-
тивності такий об’єм роботи ставав нижче порого-
вої величини, тобто нижче 44% від  Еmax. Для того,
щоб динаміка зростання аеробної продуктивності
не припинялися, необхідно було б через 16 тижнів
від початку занять збільшити внутрішній об’єм
роботи кожного тренування на стільки, щоб він
досяг рівня не менше 44% від Еmax.

Для спрощення і зручності визначення оп-
тимального діапазону енерговитрат при бігових тре-
нуваннях нами запропоновано графічний спосіб
його визначення (рис. 1). Як видно з графіка, на осі
абсцис представлено енерговитрати, а на осі орди-
нат абсолютну величину VO2max. Знаючи абсолютну
величину VO2max, ми проводимо паралельну пряму
до осі енерговитрат і отримуємо відрізок, обмеже-
ний мінімальною (Еmin) і максимально допустимою
(Еmax) величинами енерговитрат. За допомогою да-
ного графіка нами встановлено закономірність
збільшення отриманого діапазону при покращенні
функціонального стану організму.

Висновок.
Отже, на основі об’єктивних даних, які були

отримані в результаті експериментальних дослід-
жень, нами розроблено методику визначення опти-
мального діапазону величини бігових навантажень,
застосування якої сприятиме підвищенню ефектив-
ності оздоровчих тренувань.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем визна-
чення оптимальних енерговитрат  у залежності від
функціонального стану організму.
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МІСЦЕВА КРІОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН З
ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

ДИСКОПАТІЇ
Ціж Л. М.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена питанню місцевої кріоте-
рапії як одного з методів фізичної реабілітації, яка зас-
тосовується при дископатії хребта; вивченню впливу
кріотерапії на організм людини, а також результатам за-
стосування цього методу, які зустрічаються в літературі.
Ключові слова: кріотерапія, дископатія, шийний відділ
хребта, больові відчуття, лікування.
Аннотация. Циж Любовь. Местная криотерапия как
один из эффективных методов лечения дископатии. Ста-
тья посвящена вопросу местной  криотерапии как од-
ного из методов физической реабилитации , применяе-
мой при дископатии позвоночника; изучению  влияния
криотерапии на организм человека, а также результа-
там применения этого метода, которые встречаются в
литературе.
Ключевые слова: криотерапия, дископатия, шейный
отдел позвоночника, болевые ощущения, лечение.
Annotation. Tsizh Lyubov. Local cryotherapy as one
effective methods of treatment diskopathy.  The article is
devoted to a question local cryotherapy as one of methods
of the physical rehabilitation applied at diskopathy of a
backbone; studying the influence of cryotherapy on
organism of the person and also the results of application
of this method that meet in the literature.
Key words: cryotherapy, diskopathy, cervical department
of backbone, pain reaction, treatment.

Вступ.
Останнім десятиліттям різко зростає поши-

реність вертеброгенних захворювань, особливо дис-
копатії. Її називають вже хворобою століття. Реабі-
літація хворих з вертеброгенними захворюваннями
є однією з важливих медико-соціальних проблем
охорони здоров’я, оскільки більшість хворих на дис-
копатію є людьми молодого та середнього віку. Хво-
роба не дозволяє їм у повній мірі реалізувати свій
життєвий потенціал.

Епідеміологічні дослідження показують, що
понад 80% дорослого населення земної кулі відчу-
вають болі у спині та мають особистий досвід ліку-
вання цієї хвороби [1,5].

Біль хребта зникає у 95% протягом  3
місяців, але у 50-80% випадків повертається, пере-
важно уже не такий гострий. У 90% випадків над-
звичайно важко оцінити причини таких болів [4,5].

Біль супроводжується  досить стандартни-
ми і не завжди  достатньо інформаційними  клінічни-
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ми проявами: гіпертонусом м’язів, обмеженням чи
відсутністю функцій відповідного відділу хребта,
зміною фізіологічної кривизни, виникненням невро-
логічних ускладнень в кінцівках, корінцевим або
спинальним компресійним синдромом, парезами
кінцівок. Але ці симптоми не дають повної уяви про
структурно-функціональні порушення, які сприяли
їх виникненню [1].

Больові відчуття приводять також до сома-
тичних змін, наслідком яких є погіршення психоген-
них та соціально-економічних чинників хворих. В
зв’язку з цим постає необхідність пошуку ефектив-
них методик лікування [1,5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.

Формулювання цілей роботи.
До найбільш ефективних способів лікуван-

ня та профілактики дегенеративно-дистрофічних
захворювань відноситься холодолікування  - фізіо-
терапевтичний метод, який полягає у використанні
загальної чи місцевої холодової дії, яку застосову-
ють з метою зміни реактивності тканин, корекції
функції центральної та периферичної нервової сис-
теми. Кріотерапія отримала позитивну оцінку у ба-
гатьох закордонних авторів, які працюють в області
ортопедії, неврології, вертеброневрології. Тому ме-
тою нашого дослідження є проаналізувати застосу-
вання кріотерапії при дископатії хребта.

Основними методами нашого досліджен-
ня є теоретичний аналіз науково-медичних літера-
турних джерел та педагогічне спостереження.

Результати дослідження.
В реабілітації захворювань опорно-рухово-

го апарату мало використовуються нові, натуральні
та ефективні методи фізіотерапії чи кінезотерапії.

Кріотерапія - це метод, який найчастіше зас-
тосовують при дегенеративних змінах суглобів, рев-
матичних запаленнях суглобів, суглобових кровови-
ливах, а також у випадках м’язового напруження [3].

Новий підхід до лікувального застосування
холоду був запропонований Яном Ямаучі, в кінці 70-
х років, який запропонував використовувати в якості
холодоносія газові середовища з температурою мінус
100-180°С, при короткочасній дії в 30-180 секунд [6].

Під поняттям кріотерапія розуміють повер-
хневу стимуляцію із застосуванням кріогенних тем-
ператур (нижчу -100°С) в короткий час (120-180с),
з метою проявлення фізіологічних реакцій на холод
[5]. Саме тому кріотерапія є складовим елементом
так званої кріореабілітації - комплексної реабілітації,
яка охоплює кріотерапевтичний цикл, що наступає
після індивідуальних чи групових кінезотерапевтич-
них занять [3].

При місцевій кріотерапії застосовують при-
лади з використанням парів рідкого азоту, СО2  чи
охолодженого повітря. Охолодження тканин насту-
пає від дії парів азоту, який виникає внаслідок пере-
ходу рідкого азоту в газоподібний стан при на-
гріванні в середині приладу. Температура  газу

складає від -196°С до -160°С і час процедури не пе-
ревищує 3 хвилини [4].

Як зазначає  Чернишов І.С. [6], що під час
процедури температура шкіри в ділянці дії знижуєть-
ся на 25-35°С, сповільнюється швидкість проведен-
ня нервових імпульсів, а при температурі плюс 5°С
наступає повна блокада. В результаті спостерігаєть-
ся виражений (тривалістю в середньому близько 3-
х годин) обезболюючий ефект при больових синд-
ромах різного походження.

Особлива увага під час процедури при-
діляється забарвленню шкіри, появі “помаранчевої
шкірки”, а також пекучості чи болю. Власне першою
захисною реакцією організму на холод є звуження
судин, друга захисна реакція - розширення просвіту
кровоносних судин, яка спостерігається (від 1 до 3
годин) в залежності від дози охолодження. 1-ша за-
хисна реакція направлена на збереження тепла, 2-га
- сприяє посиленому теплоутворенню. В той же час
цей поділ є умовним. Реальна ситуація характери-
зується ритмічним коливанням процесів звуження
та розширення судин шкіри і, таким чином, попе-
реджується ішемічне пошкодження тканин [6].

Відстань між ділянкою для охолодження та
шлангом, з якого виходять пари азоту не повинна
бути меншою ніж 15см. При дископатії шийного
відділу хребта охолоджують ділянку шиї та проек-
цію трапецеподібного м’язу [4].

Після процедури пацієнт під наглядом реа-
білітолога виконує спеціальні лікувальні вправи.

Внаслідок використання  короткочасного
місцевого охолодження у відповідь на дію низьких
температур не порушуються енергетичні та функці-
ональні механізми організму, а навпаки, посилюють-
ся захисно-пристосувальні реакції, що сприяє про-
тизапальному та протибольовому лікувальному
ефекту. В результаті значно збільшується можливість
лікування хворих рухом .

Дискусія. Точиловский А. С. та співавтори
[2] зазначають, що після застосування екстремаль-
ної кріотерапії у вигляді зрошення парорідким стру-
менем азоту у хворих з шийним остеохондрозом
збільшується об’єм рухів, наступає значний міоре-
лаксуючий ефект, а також покращується кровообіг
у дистальних відділах кінцівок. Це пояснюється тим,
що від дії холоду, як уже зазначалось збуджуються
процеси зміни матерії у тканинах, збільшується по-
дача кисню до тканин, а також відбувається очищен-
ня від тканинних продуктів розпаду. Наслідком цьо-
го є зменшення тиску на больові нервові закінчення,
а отже анальгетичний ефект, який діє на рецептори
відчуття та пропріорецептори. Цей ефект дозволив
покращити амплітуду рухів та збільшити силу м’язів.

 Саме застосування кріотерапії дозволяє яко-
мога швидше переходити до лікувальної фізкульту-
ри, а це в свою чергу значно пришвидшує процес
відновлення та повернення працездатності пацієнтам.

Стичински T. та співавтори зазначають [5],
що при проведенні експерименту, оцінювався вплив
кріотерапії  на стан хворих за чотирма початковими
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клінічними параметрами: 1) біль по 10 бальній шкалі
(VAS); 2) обмеження амплітуди рухів; 3) тонус на-
пружених м’язів; 4) зміна функції нервових корінців.
Результати їх дослідження показали, що значно по-
кращились показники амплітуди рухів (р=0,026) та
зменшились больові відчуття (р=0,03). Крім цього
слід наголосити, що кріотерапія добре переносилась
усіма пацієнтами, не спостерігалось погіршення
стану, а також не виникало ускладнень в процесі
надання процедури.

Лікувальний ефект місцевої кріотерапії виз-
начається як протибольовий, протинабряковий, міо-
релаксуючий, протизапальний та репаративний.

Висновки.
Можна стверджувати, що короткочасна дія

низьких температур має своєрідний стимулюючий
вплив на весь організм, що приводить до готовності
фізіологічні резерви організму.

Кріотерапія - це цінний метод, який покра-
щує реабілітацію хворих. Лікувальна дія полягає, в
основному, у зменшені болю або його зникненні.

Кріотерапія є невід’ємною складовою ком-
плексної фізичної реабілітації, оскільки дозволяє
ефективно проводити подальше відновлення втра-
чених функцій організму. Вона покращує лікуваль-
ний ефект при реабілітації захворювань опорно-ру-
хового апарату; є природнім ,  сучасним  та
позитивним фізичним методом реабілітації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем лікуван-
ня дископатії.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» В НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ
Чаговец  А.И.

Харьковский гуманитарно-педагогический
институт

Аннотация. В статье  раскрываются сущность понятия
«здоровье», «здоровый образ жизни», а также рассмат-
риваются основные подходы современной науки к изу-

чению  вопросов здоровья: медицинский, биомедицин-
ский, биосоциальный, социально-психологический.
Ключевые слова:  здоровый образ жизни, здоровье, здо-
ровая личность
Анотація. Чаговець А.І. Сутність поняття “здоровий
спосіб життя” у науково-педагогічній літературі. У
статті розкриваються суть поняття “здоров’я”, “здоро-
вий спосіб життя”, а також розглядаються основні підхо-
ди сучасної науки до вивчення питання здоров’я : ме-
дичний, біомедичний, біосоціальний, соціально-психо-
логічний.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, здоров’я, здо-
рова особистість.
Annotation. Chagovets A.I. The nature in the scientific and
pedagogical literature. In the article the main point of
concept “health”, “wholesome way of life” is discovered
and also the basic approaches of modern science to analysis
the problems of health are considered: medical, biomedical,
biosocial, social - psychological.
Key words: wholesome way of life, health, and wholesome
personality.

Введение.
Здоровье, как феномен культуры исследу-

ется достаточно долго и является предметом при-
стального научного интереса специалистов различ-
ных областей.  Акцентирование внимания на
проблемах здоровья объясняется  его полифактор-
ностью и обуславливаемостью успешного функци-
онирования и прогресса социо-культурных, обще-
ственных и политических структур в целом.

Понятие физического здоровья является
базовым в построении многих духовных, соци-
альных, философских, культурологических научных
концепций и рассматривается как условие, гарант и
основа для создания и совершенствования духовных,
физических и психических ресурсов человечества.
Философский уровень феномена здоровья челове-
ка представлен работами Э.Кудрявцевой, Ю.Лиси-
цына, Е.Жука; социально-психологический – в ро-
ботах В.Петленка, В.Ананьева, С.Шапиро и др.;
педагогический аспект проблемы, связанный с сис-
темой физического воспитания, Э.Вильчковским,
Л.Сергиенко, Б.Шияном и др.

Диапазон научных интересов исследовате-
лей детерминировал многообразие определений
сущности понятие «здоровье». В настоящее время
научная мысль имеет в своем активе более 100 раз-
личных определений здоровья. Современные иссле-
дования, проведенные в рамках философской, со-
циологической, культурологической, педагогичес-
кой, медицинской наук трактуют сущность здоро-
вья достаточно разнообразно, используют противо-
речивую научную терминологию,  взаимоисключа-
ющие характеристики. Так, здоровье, как правило,
рассматривается как объект использования при со-
здании капитала, как ценность – индивидуальная и
социальная, как компонент единой гармоничной
системы взаимодействия с окружающей средой, как
динамичная, постоянно меняющаяся составляющая
биологической системы мира.

Работа выполнена по  плану НИР Харьков-
ского гуманитарно-педагогического института.

Формулирование целей работы.
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Цель статьи – раскрыть сущность понятий
«здоровье», «здоровый образ жизни» в научно-пе-
дагогической литературе.

Методы: анализ литературных источников
был проведён с целью изучения положений теории
и практики изучаемого вопроса. Проанализирова-
ны учебники, научно-методические пособия и дру-
гие материалы, в которых отражены вопросы о сущ-
ности понятий «здоровье», «здоровый образ жизни».

Результаты исследования.
Изучение и анализ научно-педагогической

литературы [1,4,5] позволили выделить основные
подходы к изучению вопросов здоровья: медицинс-
кий, когда здоровье рассматривается как совокуп-
ность медицинских характеристик; биомедицинский
– когда здоровье определяется как отсутствие бо-
лезни либо субъективного ощущения нездоровья;
биосоциальный – когда здоровье выступает объеди-
няющим фактором биологической и социальной
состоятельности личности; социально-психологи-
ческий – когда здоровье является условием и гаран-
тией успешной самоактуализации и реализации
личности в социальной, духовной, интеллектуаль-
ной, творческой, экономической и трудовой сферах

  Отметим, что наиболее широко, глубоко и
подробно проблема физического здоровья рассмот-
рена с научно-медицинской точки зрения. Достаточ-
но полное определение физического здоровья пред-
ставлено в работах Г.Апанасенко, Д.Давыденко,
В.Волкова, П.Половникова, которые  рассматрива-
ют здоровье как состояние организма, определяю-
щее его адаптивные возможности и составляющее
потребностно-мотивационную и информационную
основу жизнедеятельности организма. Состояние
здоровья, по их мнению, выражается интегральны-
ми характеристиками взаимопроникновения состо-
яния отдельных органов и систем организма.

Установлено, что в теории медицины выде-
лилось направление, представители которого поня-
тие «здоровье» рассматривают как общий случай
понятия «болезнь». Под болезнью понимают такое
состояние здоровья, когда резервы его снижены или
в нем имеются дефекты.

Представители данного направления аргу-
ментировано доказывают, что стратегическим на-
правлением масштабного решения проблемы здо-
ровья должна стать консолидация общественных
сил,  направленная на формирование здоровья, а не
на лечение болезни.

Однако данная позиция носит исключи-
тельно биомедицинский характер, рассматривая
проблемы здоровья в узкоспециальном смысле, не
проектируя их на все структуры человеческой жиз-
недеятельности, не преломляя через  экзистенци-
альную, нравственную и социальную составляю-
щие.  На наш взгляд, данные определения не
являются достаточно емкими и содержательными,
поскольку не отражают всей полифункционально-
сти феномена здоровья, не раскрывают его слож-
ной структуры.

Значительно расширили рамки исследуемо-
го вопроса, с нашей точки зрения, представители
биосоциального и социально-психологического под-
ходов. Так, В.Климова, изучая вопросы здоровья, не
ограничивается медицинскими показателями раци-
онального функционирования организма человека,
как биологической системы. Она определяет здоро-
вье как « форму свободного проявления жизни, ко-
торая охватывает обширный круг разнообразной
предметно-чувствительной деятельности» [5].

Анализ материалов словарно-энциклопеди-
ческой литературы позволили констатировать доми-
нанту медицинской и биомедицинской модели в оп-
ределении сущности здоровья, базовым понятием
которых является понятие нормы (оптимальное фун-
кционирование организма). У каждого индивида
своя физиологическая и патологическая мера откло-
нения от нормы. Норма приобрела среднестатисти-
ческое (количественное) выражение и носит субъек-
тивный характер.  Если в  соотношении двух
противоположностей  - нормы и патологии - преоб-
ладают элементы нормы, индивид считается прак-
тически здоровым [5].

Дальнейшее осмысление и логическое раз-
витие  научных категорий «норма» и «патология» в
контексте изучения проблемы здоровья привело к
утверждению, что здоровье есть не только качествен-
ная, но и количественная величина. Так появляется
понятие степени здоровья, проявляющееся в разно-
образных адаптационных особенностях организма.

В настоящее время проблема здоровья выш-
ла за проекции исключительно медицинской и при-
обрела статус экзистенциальной, социальной и нрав-
ственной. Изучение вопросов физического здоровья
через призму медицинских проблем обнаружило
свою несостоятельность. Это обусловлено тем, что
медицина все свои усилия концентрирует на оздо-
ровлении тела, исключая проблемы духа. Дисгармо-
ния развития духа и тела личности, таким образом,
жестко детерминирована целями и задачами систе-
мы здравоохранения.

Перенос в воздействиях на физическую, а
не на духовную сферу, в настоящее время, приобре-
тает угрожающие тенденции, так как начинает де-
формироваться не только личность, но и сфера ее
обитания, что, в свою очередь, негативно отражает-
ся на экологии в целом. Для действительной защи-
ты от вырождения и гибели человечества необходи-
мо, чтобы каждый из живущих на Земле людей был
духовно готов строить свою жизнедеятельность,
опираясь на высокодуховные начала, на общечело-
веческие ценности.

Поэтому особое внимание и интерес вызы-
вает позиция, согласно которой здоровье рассмат-
ривается как одна из высших ценностей, которую
исторически приобрела культура. Как известно, идея
здоровья запрограммирована в самом укладе жиз-
ни личности и общества, в общечеловеческой куль-
туре и здоровье провозглашается одним из источ-
ников счастья, радости, залогом оптимальной и
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многогранной самореализации человека. В центре
проблем здоровья исследователи (О.Вакуленко,
В.Горащук, Л.Жалило, В.Климова, В.Скумин, О.Яре-
менко)  ставят качественные и количественные ха-
рактеристики будущего человечества и даже само
его дальнейшее существование как биологического
и социального существа. Так В.Климова подчерки-
вает: «Сегодня нет сомневающихся в том, что здо-
ровье природы и здоровье человека нераздельны.
Поэтому борьба за жизнеспособное равновесие в
окружающей среде – в то же время и борьба за здо-
ровье человека» [1].

Стремление к здоровому образу жизни рас-
сматривается как естественная потребность духов-
ной культуры личности и общества. Здоровье, по
мнению исследователей, остается в ядре духовной
культуры и может оказывать свое влияние на разви-
тие общества. Здоровье рассматривается не как са-
моцель, а лишь как предпосылка, платформа для
достижения высшего уровня жизнедеятельности и
естественно счастливой жизни.

На наш взгляд, наиболее точно и полно от-
ражает суть исследуемой проблемы определение,
изложенное в преамбуле Устава Всемирной органи-
зации здравоохранения: «Здоровье – это состояние
полного физического, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней или
физических отклонений».

Рассматривая феномен здоровья как проек-
цию сложного взаимодействия различных составля-
ющих, ученые (Сьюзен Шапиро, В.Горащук, В.Ана-
ньев, Д.Давыденко, В.Петленко, Г.Хомутов) выделяют
физический, сексуальный, эмоциональный, интеллек-
туальный, нравственный, духовный, социальный и
личностный аспекты проблемы. Действительно, не-
возможно рассматривать проблему физического здо-
ровья в отрыве от биологических предпосылок, осо-
бенностей взаимодействия индивида с окружающей
средой, без учета специфики психоэмоциональных
процессов личности, вне зависимости от социальной
и личностной обусловленности.

Все компоненты действуют одновременно,
и их синхронизированное взаимодействие опреде-
ляет состояние здорового человека как целостного,
сложного феномена.

Исследование показало, что проблема здо-
ровья в настоящее время рассматривается не только
в индивидуальном, но и в социально-клановом кон-
тексте. Различают здоровье индивидуума и здоровье
населения. И, принимая положение об относитель-
ности здоровья как категории научного исследования,
особое место в разработке ее основных вопросов за-
нимает проблема показателей здоровья.

Так, здоровье отдельного человека связано
с большими колебаниями важнейших показателей
жизнедеятельности, приспособительными возмож-
ностями организма.

Состояние здоровья индивидуума устанав-
ливается и по ряду антропологических, клиничес-
ких, морфофизиологических, биохимических и

других показателей с учетом возраста и пола, и за-
висит от географических, климатических, соци-
альных факторов.

Здоровье населения в целом и здоровье
группы людей (общественное здоровье) определя-
ется комплексом показателей: рождаемостью, смер-
тностью, детской смертностью, заболеваемостью,
уровнем физического развития людей, заболеваемо-
стью, средней продолжительностью жизни, трудо-
способностью [5].

В ходе научного поиска было установлено,
что проблема здоровья неотделима от  множества
факторов, влияющих на его состояние. Так, иссле-
дователями было установлено, что  на 20% здоро-
вье человека зависит от состояния окружающей сре-
ды;  на 20% - обусловлено генетическим фактором;
на 50% - определяется образом жизни и на 10% -
деятельностью системы здравоохранения [5].

Таким образом, потенциал человеческого
здоровья зависит от нескольких групп факторов:
группа биологических факторов (генетические
предпосылки функционирования организма), груп-
па природных факторов  (влияние окружающей
природной среды).

 Исследования влияния среды на здоровье
человека выработали особый подход, который на-
зывается социоэкологическим  и рассматривает оп-
тимальные соотношения между общественным и
природным окружением человека, особенности фор-
мирования благоприятной среды.

Здоровье населения зависит в большей мере
от социальной среды и условий жизни людей, в том
числе от зарплаты, продолжительности рабочего
дня, условий труда, структуры питания, жилищных
условий, развития здравоохранения, образа жизни.

Нельзя оставить без внимания и такие важ-
нейшие составляющие, влияющих на формирование
здорового образа жизни – семью и школу, которые
либо способствуют формированию здоровья ребен-
ка, либо планомерно разрушают его. Зачастую фак-
тором разрушения здоровья является именно недо-
статочная культура здоровья членов семьи. Низкому
уровню здоровья детей способствуют неверные
представления в семье об иерархическом соотноше-
нии духовного, психического и физического начал
в структуре здоровья школьника, недооценка значе-
ния духовности в развитии ребенка и т.д.

Проведенное исследование позволило вы-
делить основные требования к процессу формиро-
вания здорового образа жизни в семье:

Актуализация мотивационного компонен-
та: в исследованиях Л.Исакова, Л.Кутявина, Н.По-
пова, Л.Смирновой, Н.Стариковой было доказано,
что у подростков нет ориентации на здоровый об-
раз жизни. Отсутствие мотивов обнаруживает несо-
стоятельность всего воспитательного процесса в
целом, поэтому воспитание положительной мотива-
ции здорового образа жизни является одной из при-
оритетных задач.

Воспитание волевых качеств личности:
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волевое воспитание является важным условием фор-
мирования положительных целевых установок лич-
ности в формировании, сохранении и укреплении
здоровья, а также гарантирует конструктивное по-
ведение в экстремальных ситуациях.

Повышение уровня гигиенических знаний и
формирование культуры гигиенического поведения
– создание четкой системы гигиенических навыков,
привычек, взглядов, идеалов, пронизывающих всю
структуру жизни индивидуума.

Принятие воспитанниками целей формиро-
вания здорового образа жизни – осознанное и со-
знательное отношение к своему здоровью, подчи-
нение всего уклада жизни для реализации высокой
цели сохранения и заботы о здоровье.

Таким образом,  закономерности «влияния
внешнего мира на живой организм» выдвигают се-
рьезные требования к организации «правильного
умственного и физического воспитания».

В основном потенциальные проблемы здо-
ровья проектируются на социально-экономическую
область и связаны с особенностями развития всех
ее компонентов: возрастанием автоматизации, ин-
форматизации, урбанизации, повышением темпов
социальной, биологической, общественной и поли-
тической жизни человека – условий труда и быта,
коммуникативного обеспечения, особенностей фун-
кционирования института досуга и развлечений.

Изучение и анализ научно-педагогической
литературы [1,3,4,5,8] позволили выделить некото-
рые требования к решению проблемы формирова-
ния здорового образа жизни, направленные на уст-
ранение негативного влияния ряда социальных и
природных факторов:
1. Формирование новых гуманитарных стандар-

тов общества с доминированием идей здорово-
го образа жизни.

2. Воспитание у индивидуума особого отношения
к своему здоровью и здоровью окружающих,
как к сверх ценности.

3. Систематическое, целенаправленное и плано-
мерное сообщение научных знаний и информа-
ции, пропагандирующих здоровый образ жизни.

4. Высокий уровень культуры здоровья не может
быть достигнут лишь усилиями медицины, не-
обходимо объединение усилий социальных,
политических, экономических структур.

5. Человек, как биологическая система, является
частью социоэкологического пространства, ко-
торое определяет характер и особенности про-
текания всех процессов человеческой жизнеде-
ятельности.
Таким образом, становится очевидным факт

влияния на здоровье человека образа его жизни. Под
образом жизни понимают устойчивую форму соци-
ального бытия человека, совместной деятельности
с другими, типичными для исторически конкретных
социальных отношений, которые формируются в
соответствии с доминирующими в общественном
сознании нормами и ценностями, отражающими

данные отношения.
На наш взгляд, целесообразно проанализи-

ровать сущность понятия здорового образа жизни.
Как показало исследование, это понятие достаточ-
но объемное и комплексное. Оно включает в себя
массу составляющих, характеризующих выполнение
человеком своих норм, гражданских и бытовых фун-
кций в оптимальных для здоровья условиях и отра-
жает ориентированность деятельности личности в
направлении формирования и сохранения здоровья.
Вместе с тем здоровый образ жизни характеризует
сущность,  наполненность и особенности деятель-
ности личности, которые направлены на решение
задач укрепления индивидуального и общественно-
го здоровья.

По определению ряда исследователей (Д.Д.
Венедиктова, Е.Г. Жука, Ю.П. Лисицына и др.) по-
нятие здорового образа жизни связано с индивиду-
ально-мотивационным осознанием индивидуумом
своих социальных, психологических, физических
возможностей и способностей. В этом случае здо-
ровым образом жизни считается такой способ жиз-
недеятельности человека, который человек осознан-
но выбирает и самостоятельно и постоянно
реализует в ежедневной реальной жизни.

Как показало исследование, в настоящее
время в научно-педагогическом пространстве осо-
бое место занимают вопросы изучения  и определе-
ния показателей здорового образа жизни. Изучение
и анализ научно-педагогической литературы [3,5,6]
позволяет утверждать, что  показателями здорового
образа жизни взрослого человека можно считать:
владение рациональными методами гармонизации
внешних и внутренних факторов, влияющих на здо-
ровье, физическое и психологическое состояние;
осознанное отношение к потребностям своего фи-
зического, психического и социального «Я» и реаль-
ных возможностей их обеспечения и удовлетворе-
ния; навыки рациональной организации
ежедневного бытия, которые обеспечивают гармо-
ничное функционирование, взаимодействие всех
жизненных органов.

Выводы.
Таким образом , в ходе научного поиска

было установлено, что под здоровьем следует по-
нимать целостный, системный феномен, характери-
зующий внутреннее проявление жизни, ее качествен-
ное состояние в конкретном человеке. В понятии
«здоровье человека» выражается степень духовно-
го, психического, физического, социального благо-
получия индивидуума.  Современная наука изучает
проблемы здоровья с точки зрения медицинского,
биомедицинского, биосоциального, социально-пси-
хологического подходов [6].

Многие исследования феномена здоровья
(Сьюзен Шапиро, В.Горащук, В.Ананьев, Д.Давы-
денко, В.Петленко, Г.Хомутов) доказывают, что здо-
ровье является проекцией сложного взаимодействия
различных составляющих, и выделяют физический,
сексуальный, эмоциональный, интеллектуальный,
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нравственный, духовный, социальный и личностный
аспекты проблемы.  Все компоненты действуют од-
новременно, и их синхронизированное взаимодей-
ствие определяет состояние здорового человека как
целостного, сложного феномена.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
здорового образа жизни.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ В ТВОРЧОСТІ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Чаплигін В.П.
Інститут педагогіки та психології професійної

освіти АПН України, Київ

Анотація. В статті, на основі філософської та педагогі-
чної спадщини В. Сухомлинського, розглядаються про-
блеми формування цінностей в системі  особистісно
орієнтованого виховання.
Ключові слова: особистість , виховання, розвиток,
цінності, гармонія, здоров’я.
Аннотация. Чаплыгин В. П. Проблемы формирования
ценностей личности в творчестве В. О. Сухомлинско-
го. В статье, на основе философского и педагогическо-
го наследия В. Сухомлинского, рассматриваются про-
блемы формирования ценностей в системе личностно
ориентированного воспитания.
Ключевые слова: личность, воспитание, развитие, цен-
ности, гармония, здоровье.
Annotation. Chaplygin V. P. The problems of formation of
values of the person in Suhomlinskiy creativity. In the article
the problems of formation of values in personality focused
system of education are examined, on the basis of
Suhomlinskiy philosophical and pedagogical heritage.
Key words: the person, education, development, values,
harmony, health.

Вступ.
З переходом до інформаційного суспіль-

ства посилюються гуманістичні орієнтації в педа-
гогіці, зростають тенденції переходу від авторитар-
ного до педоцентрично організованого

педагогічного процесу, з’являються більш гнучкі
ефективні педагогічні технології. Отже і людина,
щоб жити в такому суспільстві, має прагнути до
повної своєї самореалізації.

Людина являє собою систему знань, став-
лень, поглядів, ідеалів переконань тощо. Тому і фор-
мування її як особистості має здійснюватись як
цілеспрямований, поетапний процес, що становить
цілісну систему. В розвитку історико-педагогічного
процесу проглядається певна логіка виникнення і
зміни педагогічних парадигм, що передбачає розви-
ток нових моделей професійної освіти.

Філософсько-педагогічна спадщина В. Су-
хомлинського створює широку методологічну пер-
спективу для зміни людського буття, оскільки трак-
тує людину як інтегральну цілісність (біосоціокуль-
турну), враховуючи цілісний вплив на неї з боку ото-
чення. Це дає змогу забезпечити гармонію суб’єктив-
ності і автономії індивіда з широким контекстом
природних і соціальних явищ.

Гуманістична педагогіка В. О. Сухомлинсь-
кого - це педагогіка «золотого перетину» у діалек-
тиці освітньо-виховного процесу, збудованого на
підвалинах необхідності в саморозвитку людини
орієнтації цілей, змісту, форм і методів освіти на
певні імперативи: визнання самоцінності людини з
урахуванням суспільного характеру її буття, що ви-
магає певних ціннісних установок і норм поведін-
ки, на виховання особистості.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Інституту педагогіки та психології професій-
ної освіти АПН України.

Формування цілей роботи.
Мета даної роботи – аналіз філософської

та педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Об-
ґрунтування можливостей використовування його
дидактико-методичних положень в системі особис-
тісно орієнтованого виховання.

Результати дослідження.
Для сучасної парадигми освіти та вихован-

ня, ідея нерозривного зв’язку і єдності людини з сус-
пільством є вихідною і фундаментальною основою.
В цьому розумінні суспільство являє собою втілен-
ня людини у своєрідну форму його буття, продукт
його праці і діяльності, об’єктивації його духовності,
втілення притаманної йому колективності.

Абсолютизація лише одного фактора в роз-
витку особистості: психоорганічного (внутрішньо-
го) або соціального (зовнішнього) - не сприяє
цілісному розвитку особистості. Виховання побудо-
ване на одній психологічній теорії (наприклад, на
основі гуманістичної психології антропоцентрична
модель виховання або на біхевіористичної психології
- соціоцентрична модель виховання) є за тим чи
іншим критерієм неефективним. Необхідний інтег-
ральний підхід у вихованні, що відповідає природі
людини і синтезує внутрішньо орієнтовану і зовні-
шньо орієнтовану моделі виховання.

Інтегральна, особистісно-соціальна концеп-
ція виховання лежить в основі педагогічних систем

http://www.pdffactory.com


118

таких видатних педагогів, як А. Макаренко і В. Су-
хомлинський. У своїй виховній практиці вони вихо-
дили з поняття про цілісну природу людини (яка
характеризується єдністю соціального і природно-
го) і цілісну природу виховного процесу.

В. Сухомлинський пройшов великий та
складний шлях розуміння педагогічної системи А.
С. Макаренка, якого він вважав своїм учителем. Зок-
рема, він писав: «Я тисячу разів переконаний, що
все живе і творче, що є у нашій школі, — це дітище
А. С. Макаренка». І ще: «Немає іншого педагога-
практика, якого б я так любив, поважав, як А. С.
Макаренка. Я люблю його за гуманність, за глибоку
віру в людину, за те, що він у тяжкі роки становлення
радянської школи врятував сотні людей...». Але
будуючи свою власну авторську педагогічну систе-
му, В. Сухомлинський творчо підійшов до переос-
мислення і застосування макаренківських педагогі-
чних надбань, адже він розділяв погляди А.
Макаренка на педагогіку як перш за все діалектич-
ну науку, в якій не можуть бути встановлені абсо-
лютно правильні педагогічні міри й системи.

В основі діяльності навчально-виховних
закладів А. Макаренка і В. Сухомлинського лежить
концепція гуманізму. Порівняймо: «Немає нічого
вище за людину» (А. Макаренко); «Найвищою
цінністю... є людина» (В. Сухомлинський).

Загальним компонентом авторських педаго-
гічних систем А. Макаренка і В. Сухомлинського є
мета виховання — розвиток особистості.

А.С. Макаренко розумів сутність людини як
єдності природного і соціального, в керованих ним
колективах поставив головну задачу: розвиток інди-
відуальності через гармонізацію відносин особис-
тості та спільноти (колективу). Найважливішою
особливістю макаренківських колективів є діалек-
тичний підхід до співвідношення інтересів особис-
тості і колективу. Його сутність полягає в установ-
ленні того факту, що єдність і боротьба інтересів
особистості і колективу є одною з рушійних сил роз-
витку колективу і особистості. Свої знахідки Мака-
ренко назвав методом створення нового досвіду.
Сформулював головні ідеї про антропологічну роль
колективу в розвитку особистості: «Організувати
виховання - виходить, організувати виховне середо-
вище, тобто організувати оточення - колектив, орган-
ізувати і керувати життєвою практикою індивіду». І
далі: «Не може бути такого положення, щоб колек-
тив прогресував, а індивід стояв на місці і навпаки.
Між індивідом і колективом пряма взаємодія. На
загальній основі життєвої практики колективу виді-
ляються індивіди, ті, які краще засвоїли цю практи-
ку, їх культурний рівень вище рівня маси. Потім маси
підіймаються до його рівня... Використовуючи
досвід маси, знову виростають особистості і в свою
чергу впливають на масу і т.д. Це положення і виз-
начає ставлення індивіду до колективу. Вихователь
не повинен протиставляти себе колективу, а знахо-
дитись в середовищі колективу і керувати рухом ко-
лективу, зливаючи свої зусилля з його зусиллями».

Зіставлення педагогічних праць А. Мака-
ренка та В. Сухомлинського дозволяє говорити про
те, що обидва педагоги вважали колектив ареною
самовираження і самоствердження особистості.
Проте до вирішення проблем колективу, як свідчать
дослідження, педагоги підходили принципово по-
різному. Якщо В. Сухомлинський йшов від особис-
тості до колективу, А. Макаренко вбачав у колективі
могутній засіб виховання особистості, тобто йшов
від колективу до особистості.

У взаєминах особи і колективу В. О. Сухо-
млинський спостерігав таке закономірне явище:
чим вищий інтелектуальний рівень і глибші,
чистіші моральні переконання вихованця, тим ба-
гатшим має бути духовне життя колективу, щоб
особистість могла знайти в ньому джерело свого
подальшого розвитку.

 В.О. Сухомлинський, досліджуючи взаєми-
ни між особою і колективом, значно розширює коло
питань, пов’язаних з цією проблемою. На його дум-
ку, людина — колектив — суспільство, — це така
система взаємовідносин, завдяки якій колектив стає
силою, що виховує активного громадського діяча,
чутливого до громадських, суспільних проблем.
«Піклування людини про людину, відповідальність
людини за людину, відповідальність людини перед
суспільством» — ось ті гуманістичні постулати, яки-
ми пройнята кожна педагогічна праця педагога-гу-
маніста. Він вважав, що гуманізація зумовлена мо-
ральними нормами та цінностями становлення
людини у суспільстві, її доброзичливим ставленням
до людей колективу, живих істот, до суспільства. Сто-
сунки людини з людиною, за В.О. Сухомлинським,
розкриваються насамперед у праці на благо людей;
отож, як людина працює для інших, так виявляється
її гуманізм. Взаємини відтворюються у свідомості
людей через їхню діяльність. Зокрема, у таких як
допомога, співучасть, співпраця. Не існує спеціаль-
ної «науки любові», зазначав В.О. Сухомлинський,
є наука людяності, той, хто опанував її азбуку —
підготовлений до благородних духовно-психологіч-
них і морально-естетичних взаємостосунків.

Гуманізм взаємин людини і колективу за
В.О. Сухомлинським, — це діалектична єдність двох
взаємопов’язаних і  взаємозумовлених сторін,
єдність, що постійно розвивається й удосконалюєть-
ся. З одного боку, це піклування і відповідальність
людини за людину і за колектив. «Відповідальність
людини за людину для життя колективу — це те саме,
що цементний розчин для будівництва будинку із
цегли: немає розчину - не будується будинок, немає
відповідальності людини за людину — немає і ко-
лективу». З іншого боку, це коли весь колектив прой-
нятий «...духом відповідальності і піклування про
ровесника, про молодшого товариша, про старого і
немічного, про людину, яка потребує повсякденної
допомоги...». Лише така гармонізація відносин між
особою і суспільством, вважав Василь Олександро-
вич, може створити «духовну спільність» між людь-
ми у суспільстві.
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Отже, гуманізація взаємин тримається на
«духовній спільності», яка, в свою чергу, є тією го-
ловною силою, що об’єднує людей у колективі. Ко-
лектив, згідно з твердженням В.О. Сухомлинського,
— це складна духовна спільність людей, які стоять
на різних щаблях інтелектуального, ідейного, мо-
рального, громадського, трудового, естетичного роз-
витку, людей різного віку з різними потребами та
інтересами незалежно від того, хто це: «...чи пер-
шокласник, що тільки-но переступив шкільний
поріг», чи «...випускник-десятикласник, що обмірко-
вує, зважує свій майбутній життєвий шлях», чи «...си-
вий ветеран педагогічної праці з великим педагогі-
чним досвідом...». Формування ж колективу з його
взаєминами — це не безликий універсальний засіб
впливу на всіх вихованців: «Виховувати колектив,
створювати його внутрішні інтелектуальні, мо-
ральні, емоційні сили — гармонійну єдність вихов-
них впливів на особистість — це означає передусім
виховувати розум, моральні почуття, естетичні по-
гляди і уподобання особистості, кожної людини».
Колектив як виховна сила діє тоді, коли є духовне
життя особистості.

Центральним пунктом у педагогічній діяль-
ності В.Сухомлинського є моральне виховання. На
його думку, гуманістичні ідеї повинні знайти обо-
в’язкове місце в духовному світі кожної людини. На
думку В.Сухомлинського, дуже важливо, щоб дити-
на мала духовне життя, моральні цінності. «Дитину
треба вчити і вчити, що вона живе не в пустелі, а
серед людей, отже, кожен твій крок врешті-решт
відбивається на твоєму ближньому, тому що їдеш
ти кудись з якоюсь метою : кожне твоє слово відгук-
неться в душі іншої людини, але як відгукнеться —
залежить від тебе. Уже те, що ти дивишся на навко-
лишній світ і бачиш його, — приховує в собі і доб-
ро, і зло: все залежить від того, що ти бачиш і як
бачиш, — так повчаємо ми своїх вихованців». У
європейській філософії визначення освіти як «зрос-
тання до гуманності» вперше дав німецький філо-
соф-просвітитель І. Кант (1724- 1804) і саме слово
«освіта» в такому значенні не вживав, але говорив
про «культуру здібностей» або природних задатків
особистості, які в цьому розумінні являють собою
акт свободи діючої людини.

У своїй творчій діяльності В Сухомлинсь-
кий безпосередньо піднімав також питання гумані-
зації міжособистісних взаємин. Гуманне ставлення
до інших великий педагог підносить до рівня гро-
мадського обов’язку кожної людини. Високомо-
ральні вчинки свідчать про глибоку повагу до
гідності особистості, вони є запорукою формуван-
ня благородних людських почуттів та необхідною
умовою духовно-морального прогресу суспільства.
У своїх роздумах про справжню людину та її вихо-
вання майже у кожній етичній бесіді він торкається
проблеми гуманності людських взаємин як гро-
мадського обов’язку кожного.

Гуманізм педагогічної системи В. Сухо-
млинського, його концепція виховання особистості

ґрунтується на положенні про самоцінність люди-
ни, її праві на свободу і гідність, як неповторної інди-
відуальності. Педагог висунув і розвинув концепцію
відносної автономії конкретної особистості, її пра-
ва на вибір, що базується на власній совісті.

Проблема особистості — це й проблема її
свободи. Свобода виявляється самовизначенням
духу людини її ціннісним пріоритетом. Свобода
людини пов’язана з почуттям її гідності. Принижен-
ня гідності надзвичайно вразливе для неї. Кожна
людина прагне до незалежності від насильства, і
вільною є та, яка її досягає.

Багато течій нині широко пропагованого
екзистенціалізму зводять свободу особистості тільки
до спонтанності (тобто самодовільності, внутріш-
ньої причинності), саморуху її розвитку. Відома те-
орія самоактуалізації А. Маслоу не приймає ніяких
обмежень особистої свободи і, визнаючи всі цінності
відносними, спонукає нас прийняти різні за спря-
мованістю способи поведінки як однаково пра-
вильні. Тут філософські уявлення про свободу зі зга-
даними характеристиками безпосередньо
переносяться в план психології, накладаються на
найбільш загадкову і своєрідну психічну реальність.

 Однак закони розвитку людського духу —
це не просте відображення законів будь-якого іншо-
го розвитку [1].

Ідеї свободи у вихованні дитини розроблю-
вались в історії педагогіки у різних системах, в різні
періоди й віки, починаючи від Ж -Ж Руссо котрий
висунув ідею природного виховання, формування
людини, яка живе в гармонії з природою я іншими
людьми.

Ці ідеї справили сильний вплив на визнач-
них педагогів-практиків – І. Песталоцці, Ф. Фребе-
ля, Дж. Д’юї, А. Макаренка, С. Френе, Я. Корчака,
В. Сухомлинського, котрі, розпочавши свої педа-
гогічні експерименти ніколи не забували про «Емі-
ля» Ж.-Ж. Руссо й постійно до нього звертались.

Найповніше ця проблематика розроблена В.
О. Сухомлинським. В одній з його останніх праць «Як
виховати справжню людину» (1989), а також в кни-
гах «Листи до сина» (1979), «Книга про любов»,
(1983). Розглядаючи проблему співвідношення сво-
боди й обов’язку, В. Сухомлинський пише: «Головне
- це воля самої людини, самообмеження. Треба тонко
відчувати три речі: можна, не можна і треба. Той, хто
відчуває ці речі, має найважливішу особливість гро-
мадянина - почуття обов’язку. Обов’язок – це свобо-
да в дії, це одухотворення людських вчинків благо-
родною ідеєю - в ім’я чого я роблю це».

Він досить рідко вживає термін «свобода» й
асоціює його з відповідальністю, обов’язком, необх-
ідністю, повинністю («долженствованиєм»). І причо-
му на різних рівнях - від вчинку, бажання, поведінки
й до вирішення світоглядних і соціальних проблем.
Але специфіка його підходу, на відміну від загаль-
ноприйнятого, полягає в тому, що ці морально-етичні
категорії й поняття виходять від самого індивіда, він
сам вирішує, визначає свій моральний вибір.
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Якщо в центр розгляду поставити всю пе-
дагогічну концепцію В. Сухомлинського, то поба-
чимо, що він не замірявся й не ставив під сумнів
тодішні політичні й соціально-економічні умови, це
залишалось для нього непорушним. Але він ставить
питання: що ж потрібно, щоб зробити дитину щас-
ливою, а значить, вільною? Перш за все він підійшов
до дитини як до суб’єкта, вільної істоти, сформулю-
вав антропологічний підхід до виховання (що супе-
речило існуючим підходам), який надавав останнь-
ому нове спрямування й новий сенс. Дитина у В.
Сухомлинського - це самодіяльна, незалежна осо-
бистість, котра висловлює в різноманітній діяльності
свою особисту людську сутність.

Сухомлинський вважав, що дитина повин-
на стати тим, ким бажає, але насамперед вона має
стати Людиною. Педагог розглянув гуманістичний
ідеал людини - як такої, що живе в гармонії з приро-
дою, іншими людьми й суспільством. Він вважав,
що, розвиваючи й формуючи бажання, почуття й
потреби дитини (концепція «культури бажань»), учи-
тель формує таким чином особистість, яка піддаєть-
ся виховному впливові, сама своїм особистим воле-
виявленням створює моральний закон для себе і тим
самим (в етимологічному сенсі) стає автономною,
але тісно пов’язаною з людьми законами мораль-
ності. «Моральна свобода - велике людське багат-
ство... Але це багатство стає благом, якщо людина
усвідомить себе як частинку колективу, суспільства,
народу, розуміє спільні для всіх людей інтереси й
потреби, підкоряється власному почуттю обов’язку
і на основі особистого розсуду, особистого бажан-
ня, особистої волі робить так, як вважає за потрібне
колектив, суспільство, народ».

Ідея розвитку особистості раніше у вітчиз-
няній педагогіці орієнтувалась на людину як соціаль-
ну істоту, на інтереси суспільства (при ігноруванні
природної сутності людини, її індивідуальних інте-
ресів). В.Сухомлинський,  по суті , відновлює
цілісність особистості в єдності природного і соціаль-
ного, духовного і фізичного, загального та індивіду-
ального. Важливим є й те, що у вітчизняній педагогіці
ним були поставлені запитання про такі особистісні
цінності, як життя людини і зміст життя, сім’я і шлюб,
вірність у любові і дружбі, доброта і милосердя,
совість, здатність розуміти іншу людину.

«Людська особистість — за В. О. Сухо-
млинським — це найскладніший сплав фізичних і
духовних сил, думок, почуттів, волі, характеру, на-
строїв».

Глибоке розуміння цілісності людської осо-
бистості, яка об’єднує в собі природне, соціальне й
культурне, дозволило педагогові запровадити в прак-
тику шкільного життя гуманістичне, особистісно-
орієнтоване навчання і виховання. Першочерговим
завданням практичної роботи школи він вважав
«відкрити в кожній людині творця, поставити її на
шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнок-
ровної праці».

Розвиток людини — надзвичайно складний

процес, в якому беруть участь багато факторів. Але
всі вони інтегруються воєдино — у визнання люди-
ни як абсолютної цінності, «міри всіх речей». В. О.
Сухомлинський стверджував, що «...в світі є єдиний
вимір багатства, краси, величі - людина».

Ось чому людина і людське суспільство —
це фундамент усієї сукупності цінностей і вершина
ціннісної ієрархії, а людина — найвища ні з чим
незрівнянна цінність. Саме тому людський розви-
ток повинен уособити в собі мету, «...на досягненні
якої у найближчі роки і десятиліття мають спрямо-
вуватись концентровані спільні зусилля всього люд-
ства».

Обґрунтування загальнолюдських норм та
цінностей у їх взаємозв’язку з внутрішнім світом
людини потребує  внесення коректив у сферу
ціннісно-смислових орієнтацій суспільства, в моти-
ваційну сферу особистості. Необхідність формуван-
ня адекватних морально-ціннісних ідеалів та пере-
конань зумовлює пошуки етичних і світоглядних
систем, що підсилює інтерес до аксіології як науки
про цінності людини.

У комплекс засобів творення системи осо-
бистісних цінностей В. Сухомлинський включає
любов («людину ми творимо любов’ю»), красу («ми,
батьки, виховуємо дітей передусім красою своїх
взаємин»), турботу і повагу («Найголовнішим мо-
ральним багатством, що має величезну виховну силу,
є взаємовідносини турботи, взаємовідносини пова-
ги»). обов’язок, працю та особистий приклад («Ми-
стецтво виховання в... сім’ях... у тому й полягає, що
моральне багатство твориться взаємовідносинами,
де тісно переплітаються любов і добро з суворим
обов’язком і працею, з особистим прикладом»). У
структуру ціннісно-смислової сфери людини він
включає «... вимогливість до самого себе, мораль-
ний закон у власному серці, чесність і правдивість
наодинці з собою», що для батьків є високою мрією,
ідеалом. У цьому плані вчений стоїть на гуманістич-
них засадах і у повній мірі може вважатися одним із
творців орієнтованої на гармонійний синтез індиві-
дуального та загальнолюдського системи національ-
ного виховання.

У властивому йому художньому стилі В.Су-
хомлинський дає характеристику компонентам
ціннісно-смислової сфери особистості, що персоні-
фікується у загальнолюдських світоглядних вартос-
тях. Цінністю функціонування людини в суспільстві
виступає добро як об’єктивна основа моральної за
змістом та альтруїстичної за формою діяльності:
«Добро тільки тоді добро, коли воно для людей...».
Суспільну вартість людської екзистенції стверджує
краса — краса людських вчинків, міжособистісних
(сімейних, подружніх) стосунків, краса як універ-
сальна якість, вияв досконалості в усьому. Довіру в
контексті сімейних відносин вчений визначає як пер-
вісну готовність дитини сприйняти соціальні впли-
ви. Засобом підтримки довіри до оточення виступає
психологічний симбіоз дитини і матері — взаємний
зв’язок і неможливість повноцінно існувати один без
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одного. Віра — це інтуїтивне осягнення свого по-
кликання реалізувати об’єктивно існуючий смисл
життя, ситуації. Віра започатковує в людині ту смис-
лову вертикаль, яка «витягує» її розвиток до вищих
сфер. Любов же разом з красою родинних стосунків,
повагою і ніжністю виступає категоріально-засобо-
вим компонентом людинотворення і разом з тим
включається у ціннісно-смислову свідомість дити-
ни в якості її складової.

В. Сухомлинський намагається вирішити і
проблему неспівпадання особистісних та загально-
людських цінностей. Ціннісно-смислова сфера осо-
бистості, як твердить вчений, починає формуватися
на ранніх етапах онтогенезу у сім’ї в результаті інтег-
рування дитиною соціально значимих, суспільно
прийнятих моральних ідеалів, норм, світоглядних
орієнтацій, установок та правил поведінки, засвоє-
них від батьків, які включаються в дитячу свідомість
і стають особистісними переконаннями. Таким чи-
ном, добро, віра, любов, краса, повага, істина, надія,
турбота є універсальними морально-етичними ка-
тегоріями, і саме вони творять людське в людині,
роблять людину людиною.

Глибоке розуміння людини та основ її ду-
ховного розвитку в процесі виховання В. Сухо-
млинський знаходить в філософській та педагогічній
спадщині Г. Сковороди.

«Якщо велика справа панувати над тілами,
то ще більша — керувати душами... Якщо важливо
лікувати тіло, то чи не найважливіше разом з тілом
зберігати і душу людини цілою, здоровою, не зіпсо-
ваною?». Для того, щоб душа в процесі виховання
дійсно зберегла здоров’я та світло, той, хто вчить і
виховує повинен бути не стільки вчителем, скільки
провідником та служителем природи, єдиним істин-
ним ...вчителем».

В. О. Сухомлинський писав, що в педагогі-
чних поглядах Г. С. Сковороди простежується ідея
нерозривного зв’язку морального та естетичного
виховання. На протязі життя він прийшов до глибо-
кого переконання про «спорідненість», а значить і
досяжність для людини добра й краси як прояву її
духовності. Краса у нього асоціюється, підкреслю-
вав В. О. Сухомлинський, з гармонією природи, ду-
ховною чистотою людини.

Співзвучними для павлиського педагога
були вимоги Г.С. Сковороди до змісту загаль-
ноосвітніх та психолого-педагогічних знань, умінь
і навичок вчителя, які повинні перш за все заснову-
ватися на народних засадах, враховувати основні
риси національного характеру, зміст культури наро-
ду в цілому, народні ідеали та традиції.

Особливу актуальність набувають рекомен-
дації В. Сухомлинського щодо гуманізації навчаль-
ного спілкування, розкриття можливостей «лікуваль-
ної  педагогіки». «Я не боюся ще й ще раз
повторювати: турбота про здоров’я - це найважливі-
ша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості
дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розу-
мовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».

Здоров’я стає необхідною умовою повноти духовно-
го життя, інтелектуального багатства, облагороджен-
ня всіх інших якостей людської особистості.

Як вважає В. Сухомлинський, гармонія здо-
рового тіла і духу неможлива без радості, що здоро-
в’я дитини - не зведення вимог до режиму, харчуван-
ня, праці, відпочинку. Це, перш за все, турбота про
гармонійну повноту всіх фізичних і духовних сил, а
вінцем цієї гармонії є радість творчості. Саме творча
діяльність, яка приносить успіх, стає фактором роз-
витку особистості, сприяє зміцненню здоров’я.

 Слід зазначити, що в «педагогічних понед-
ілках» школи В. Сухомлинського на першому місці
в характеристиці учня стояв стан здоров’я, умови
його всебічного розвитку.

Український педагог увів у педагогіку по-
няття «гармонія виховних впливів», вважаючи, що
між різними виховними впливами існують численні
взаємообумовлюючі зв’язки, часткові виховні впли-
ви, які невіддільні від цілого. Він вважав, що немож-
ливо усунути будь-який виховний фактор з цілого,
бо порушиться його гармонія; до того ж цілісність
особистості потребує і цілісності сфери її вияву.
Необхідно створювати дітям усі можливості для
повного самовиявлення в будь-яких сферах, доступ-
них їхнім задаткам, досягаючи тим самим гармон-
ійного розвитку особистості. Ця ідея гармонії ви-
ховного впливу і виявлення особистості по суті є
ідеєю системності.

В. Сухомлинський пригадує думку Шілле-
ра про те, що напруження окремих духовних сил
може створити видатну людину, але тільки рівномі-
рне поєднання духовних сил створює людей щасли-
вих і досконалих. Турбота про гармонійний розви-
ток моралі,  розуму, почуттів,  про виховання
благородства серця, чистота всіх духовних поривань
і прагнень є суттю виховання нової людини.

Педагогіка серця В. О. Сухомлинського, як
і філософія Г. С. Сковороди, мають вияв у пошуках
ідеалу світу, ідеалу людини.

У теперішній час відмічається тенденція у
напрямку інтеграції світового культурного спадку та
збереження при цьому процесі кращих традицій
національної культури та освіти. В таких умовах
реалізація гуманістичної парадигми освіти В. Сухо-
млинського стає актуальною та можливою.

Академік І. А. Зязюн відмічає необхідність
повернення до виміряної часом та маючої філо-
софсько-гуманістичні основи вітчизняної освіти і
культури, в яких спостерігається потужна «методо-
логія і методика» добре організована гуманітарна
освіта на єдності вітчизняної та світової культур.

Висновки.
В. Сухомлинським висувається парадиг-

мальна формула сучасної гуманістичної педагогіки,
сучасної гуманістичної освіти і виховання: антро-
поцентрична педагогічна система. В ній концентру-
ються провідні ідеї розвитку особистості (Відрод-
ження, Просвітництво, соціалістичний утопізм);
кантівська ідея категоричного морального імпера-
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тиву; з’ясовуюча сутність гуманізму (людина не
засіб, а мета), зокрема і в освіті; пристосування си-
стеми виховання до людини, а не навпаки (Жан-Жак
Руссо, Л. М. Толстой); «філософія серця», вихован-
ня позитивної чуттєвості у ставленні людини до
світу, до людей, до себе (Г. С. Сковорода, П. Д. Юр-
кевич, М. В Гоголь, В. В. Зеньковський та ін.).

У визначенні теоретичних засад розбудови
національної школи слід використовувати спадщи-
ну В. Сухомлинського на рівні повного і послідов-
ного запровадження ідей його дидактико-методич-
ної системи розвитку дитини.

Забезпечення культуротворчих, гуманістич-
них функцій освіти, яка є засобом облагодження
особистості, розширення можливостей гармонічно-
го розвитку.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем форму-
вання цінностей особистості в системі особистісно
орієнтованого виховання.
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ТРИВАЛІСТЬ ОКРЕМОГО
ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ ТА ЙОГО
ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОСТАННЯ

М’ЯЗОВОЇ МАСИ ТА СИЛОВИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ В
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Анотація. У статті висвітлено результати досліджень,
які доводять, що відповідна тривалість окремого тре-
нувального заняття впливає на темпи зростання м’язо-
вої маси та силових можливостей спортсменів, які зай-
маються атлетизмом.
Ключові слова: тривалість окремого тренувального за-
няття, темпи зростання м’язової маси, програми трену-
вальних занять.
Аннотация. Чернозуб А.А. Продолжительность отдель-
ного тренировочного занятия и его влияние на эффек-
тивность прироста мышечной массы и силовых возмож-
ностей спортсменов в атлетизме. В статье представлены
результаты исследований , которые доказывают, что оп-
ределенная длительность отдельного тренировочного

занятия влияет на темпы прироста мышечной массы и
силовых возможностей спортсменов, которые занима-
ются атлетизмом.
Ключевые слова: продолжительность отдельного тре-
нировочного занятия, темпы прироста мышечной мас-
сы, программы тренировочных занятий.
Annotation. Chernozub A.А. Duration of separate training
and its effects on the growth of muscular mass and strength
possibilities of athletes who participate in athletics. In the
article you can review the research results proving the
influence of specific duration of separate training to the
growth rates of muscular mass and strength possibilities of
athletes who participate in athletics.
Keywords: duration of separate training, growth rates of
muscular mass, training programs.

Вступ.
Ефективність тренувального процесу

спортсменів, які займаються атлетизмом, залежить
від індивідуальних темпів зростання м’язової маси,
оптимального дозування тренувальних наванта-
жень, відповідної тривалості тренувальних занять,
організованого відпочинку та раціонального харчу-
вання. Тільки за рахунок оптимального поєднання
в одну систему всіх цих чинників можна досягти
високих спортивних результатів. Також не слід за-
бувати, що головним завданням атлетизму є фізич-
не оздоровлення не тільки молоді, але й людей се-
реднього та похилого віку, оскільки він сприяє не
лише збільшенню м’язової маси, а й покращенню
роботи серцево-судинної, нервової та інших систем
організму спортсменів.

 У тренувальному процесі спортсменів, які
займаються атлетизмом, головна увага науковців та
тренерів-практиків приділяється розробленню про-
грам тренувальних занять. Водночас, питання опти-
мальної тривалості окремого тренувального заняття
залишилося поза увагою фахівців. Низка авторів
(Ю. Хартман; Х. Тюннеман, 1988; В. М. Плєхов, 1988;
Д. Уайдер, 1991; Ф. Зан, 1995 та ін.) доводить, що за
період тренувального заняття тривалістю 45-50 хв.
організм вичерпує свої енергетичні резерви. Якщо
тренування триватиме довше, то замість збільшення
м’язової маси спортсмен отримує її зменшення.

Б. Доббін (1994) провів дослідження щодо
залежності розвитку м’язової маси від тривалості тре-
нувального заняття. Результати цього дослідження
свідчать, що фізичні вправи збільшують рівень тес-
тостерону в крові. Цей статевий гормон виконує го-
ловну роль у побудові м’язових клітин і є основним
біохімічним агентом, що здійснює м’язовий анаболізм.
Рівень тестостерону досягає своєї вершини, якщо тре-
нування триває від 40 до 60 хв. Спроба продовжити
тренувальне заняття далі призведе до парадоксальних
результатів – зменшення кількості тестостерону.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Миколаївського державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - визначити вплив відповід-

ної тривалості окремого тренувального заняття на
темпи зростання м’язової маси та силових можли-
востей спортсменів, які займаються атлетизмом.
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Завдання дослідження.
1. Дослідити індивідуальні темпи зростання м’я-

зової маси та силових можливостей спортсменів
(на прикладі основних груп м’язів) із застосу-
ванням у програмах тренувальних занять двох
варіантів показників тривалості тренувальної
роботи та сформувати окремі групи атлетів за
цією ознакою.

2. Перевірити ефективність застосування в трену-
вальному процесі відповідної тривалості окре-
мого тренувального заняття на практиці.
Методи дослідження: аналіз науково-мето-

дичної літератури, експерименти із використанням
антропометрії, каліперметрії, контрольного тестуван-
ня, динамометрії, методи 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.
Протягом експерименту, тривалістю 3

місяці, досліджувалися вплив відповідної тривалості
окремого тренувального заняття на темпи зростан-
ня м’язової маси та силових можливостей спорт-
сменів, які займаються атлетизмом. У тренувально-
му процесі використовувалась загальноприйнята
програма тренувальних занять (табл. 1). План тре-
нувальних занять базувався на трьох мезоциклах:
втягувальному, базовому та контрольному. Водночас,
кожен із цих мезоциклів вирішував певні завдання
та мав певну структуру.

Для того, щоб детально уявити обсяг тре-
нувальної роботи, який спортсмени повинні вико-
нувати за визначений період, кожен із мезоциклів
був розділений на чотири мікроцикли: втягуваль-
ний, два ударних та відновлювальний. У даному
випадку використовувалися такі мікроцикли, три-
валість кожного з яких у середньому становила 7
днів. Як стверджує низка провідних авторів (В. Н.-

 Платонов, 1997; В. Г. Олешко, 1999 та ін), даний
показник тривалості окремого мікроциклу є
найбільш оптимальним і найчастіше застосовуєть-
ся спортсменами високої кваліфікації.

Аналіз даних індивідуального плану занять
з урахуванням загальновизнаних показників трену-
вальної роботи (див. табл. 1) свідчить про те, що най-
більший обсяг тренувальної роботи виконується
спортсменами в ударних мікроциклах базового ме-
зоциклу, а найменший відповідно спостерігається у
відновлювальних мікроциклах.

Відповідне чергування тренувальної робо-
ти оберігає спортсменів від перенавантаження нерво-
во-м’язової системи.

Водночас були сформовані дві групи спорт-
сменів. До групи А (контрольна) – увійшли спорт-
смени, в яких тривалість окремого тренувального
заняття становила 60-80 хвилин. Відповідно до гру-
пи Б (експериментальна) – ми віднесли спортсменів,
у яких тривалість окремого тренувального заняття
становила 40-50 хвилин.

Результати проведених нами досліджень
свідчать про те, що у спортсменів групи А після зас-
тосування у програмах тренувальних занять загаль-
новизнаних показників тренувальної роботи з три-
валістю окремого тренувального заняття 60-80 хв.
спостерігається позитивна тенденція у зміні обхват-
них розмірів тіла в середньому на 2,5% (р > 0,05),
силових показників основних груп м’язів – на 5,9%
(р > 0,05) (див. табл. 2).

У свою чергу для спортсменів експеримен-
тальної групи з тривалістю окремого тренувального
заняття 40-50 хв. ми зменшили кількість повторень
у сеті та кількість сетів в одній вправі. Відповідно
вага навантаження збільшилася. Аналіз результатів
дослідження свідчить про те, що у спортсменів екс-
периментальної групи під час експерименту ми спо-
стерігали позитивні наслідки. Так, обхватні розміри
тіла у середньому зросли на 5,2% (р < 0,01). Водно-

Таблиця 1
Програма тренувальних занять

Мезоцикли  Разом 
Втягувальний Базовий Контрольний   

Мікроцикли  

Основні 
показники 
тренування 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Кількість 
тренувальних 
днів 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Кількість 
тренувальних 
занять 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Кількість  
а) базових 
вправ:  

10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 9 117 

б) формую-
чих 9 12 15 6 12 15 15 6 12 15 15 6 138 

Кількість 
спроб 69-92 78-

104 
87-
116 

51-
68 

78-
104 

87-
116 

87-
116 

51-
68 

78-
104 

87-
116 

87-
116 

51-
68 

891-
1188 

Кількість 
повторень 

1018- 
1308 

1108- 
1422 

1198- 
1536 

679- 
870 

1108- 
1422 

1198- 
1536 

1198- 
1536 

679- 
870 

1108- 
1422 

1198- 
1536 

1198- 
1536 

679- 
870 

12369-
15864 

 

http://www.pdffactory.com


124

час, суттєво покращилися силові показники основ-
них груп м’язів – на 17,1% (р < 0,01).

Таким чином, аналізуючи результати дослі-
дження було встановлено, що у спортсменів експе-
риментальної групи обхватні розміри та силові по-
казники основних груп м’язів збільшилися в двічі
порівняно з такими ж показниками у спортсменів
контрольної групи

На нашу думку, відповідну різницю резуль-
татів зміни обхватних розмірів тіла та силових по-
казників основних груп м’язів між групами А і Б
відіграв той факт, що тривалість окремого тренуваль-
ного заняття в експериментальній групі була значно
меншою, але найбільш оптимальною.

У свою чергу, не слід забувати про три-
валість роботи в кожному сеті. Так, у спортсменів
контрольної групи така тривалість становила 48-75
с, а в експериментальній групі – 24-36 с.

 Аналіз результатів досліджень провідних
фахівців Д. Уілмора і Д. Костілла, 1997; Ю. Хартма-
на і Х. Тюннемана, 1988; W. Hollman, 1980 та інших
показав, що при визначенні раціональної тривалості
роботи в кожному сеті потрібно враховувати наступ-
не – приріст м’язової маси взагалі стимулюється
інтенсивними витратами АТФ, КФ, структурних
(складові частини міофібрил) та функціональних
(ферменти, гормони) білків. Це відбувається тоді,
коли кількість повторень в окремому сеті забезпечує
інтенсивну роботу протягом 25-30 с. За цей час ви-
черпуються запаси фосфогенів та спостерігається
значна витрата білків. Якщо робота менш тривала

(5-10 с), запаси креатинфосфату, що залишилися,
швидко відновлюють дефіцит АТФ. Не спостері-
гається і суттєвої витрати структурних та функціо-
нальних білків. Під час тривалої роботи (більше 40
с) опір м’язів відносно невеликий, відновлення ефек-
тивно проходить за рахунок глікогену, процеси роз-
паду білків відбуваються в малій мірі. Таким чином,
тільки в першому випадку в процесі відновлення
можна досягти інтенсивного синтезу білкових еле-
ментів м’язів та досягти суттєвої їх суперкомпенсації.
Повторення подальших порцій роботи у цій фазі є
суттєвим стимулом для збільшення м’язової маси.

Таким чином, на підставі аналізу отрима-
них даних можна зробити висновок, що ефективність
тренувального процесу переважно залежить від адек-
ватності показників тренувальної роботи, до яких
відноситься тривалість окремого тренувального за-
няття та індивідуальні темпи зростання м’язової маси
спортсменів, але не слід забувати й про інші факто-
ри. Лише комплексний підхід до тренувального про-
цесу дозволить одержати високі результати.

Висновки:
1. Досліджено вплив тривалості окремого трену-

вального заняття на динаміку охватних розмірів
тіла та силових показників основних груп м’язів
спортсменів під час проведення експерименту.
Результати показали, що в атлетів контрольної
групи після застосування загальновизнаної про-
грами тренувальних занять спостерігалася по-
зитивна тенденція зміни обхватних розмірів тіла
на 2,5% (р > 0,05), силових показників основ-

Таблиця 2
Динаміка морфометричних показників та результатів контрольного тестування спортсменів під час екс-

перименту (n =36)

Показник Статистичні 
показники  

Вихідні 
 дані 

Кінцеві 
дані 

Різниця  
%  t Р  

Обхватні розміри  
грудної клітки, см  M  ± m 

42,17,104
*09,16,109

±
±

 
30,19,109
14,11,113

±
±

 
0,5
2,3

 
7,2
2,2

 
 

< 
0,05 

Обхватні розміри  
плеча, см  M  ± m 

62,09,35
54,06,37

±
±

 
58,08,37
51,04,38

±
±

 
3,5
1,2

 
3,2
1,1

 
 

> 
0,05 

Обхватні розміри  
стегна , см  M  ± m 

79,09,55
55,01,57

±
±

 
49,08,57
50,03,58

±
±

 
3,5
1,2

 
8,3
6,1

 
 

> 
0,05 

Жим  лежачи, кг M  ± m 
51,24,89
32,39,103

±
±

 
49,36,100
25,39,108

±
±

 
5,12
8,4

 
6,2
1,1

 > 
0,05 

Французький 
жим , кг  M  ± m 

75,23,45
91,15,49

±
±

 
01,21,55
01,21,53

±
±

 
6,21
3,7

 
9,2
2,1

 > 
0,05 

Присідання, кг M  ± m 
26,37,86
67,32,102

±
±

 
72,27,101
15,41,106

±
±

 
3,17

8,3
 

5,3
1,1

 > 
0,05 

Кистьова  
динамометрія, кг M  ± m 

62,17,58
81,17,58

±
±

 
42,12,59
85,19,58

±
±

 
9,0

0
 

2,0
1,0

 
 

> 
0,05 

Станова 
динамометрія, кг M  ± m 

52,27,116
32,38,127

±
±

 
39,26,120
85,16,130

±
±

 
3,3
2,2

 
1,1
6,0

 > 
0,05 

 У чисельнику – контрольна група, в знаменнику – експериментальна
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них груп м’язів на 5,9% (р>0,05). У спортсменів
експериментальної групи спортсменів експери-
ментальної групи під час експерименту 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).

2. Встановлено, що тривалість окремого трену-
вального заняття (40-50 хв.) є найбільш сприят-
ливою для зростання м’язової маси та силових
можливостей спортсменів, які займаються атле-
тизмом.

 Результати наших досліджень у значній мірі
співпадають із результатами досліджень Ю. Хартма-
на , Х.  Тюннемана  (1989), Б. Доббіна (1994),
F.C. Hatfieldа (1984), P.A. Teschа (1991).

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
на ефективність зростання м’язової маси та силових
можливостей спортсменів в атлетизмі тривалості
окремого тренувального заняття.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АДАПТОВАНОГО
УСТАТКУВАННЯ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ
НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ

БАСКЕТБОЛУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Чопик Р.В.

Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка

Анотація. У статті розглянуто проблему використання
адаптованого устаткування під час вивчення технічних
прийомів баскетболу в початкових класах. Представле-
но технологію розрахунку і числові значення характе-
ристик адаптованого устаткування, яке доцільно вико-
ристовувати під час вивчення техніко-тактичних дій
баскетболу учнями молодших класів різних вікових
груп.
Ключові слова: баскетбол, адаптоване устаткування,
функція цілі, учні молодших класів.
Аннотация. Чопык Р.В. Технология определения коли-
чественных характеристик адаптированного оборудо-
вания, необходимого для обучения техническим при-
емам баскетбола учащихся младших классов. В статье
рассмотрено проблему использования адаптированно-
го оборудования во время изучения технических при-
емов баскетбола в начальных классах. Представлено
технологию расчета и числовые значения характерис-
тик адаптированного оборудования целесообразного для
использования во время изучения  технико-тактических
действий баскетбола учащимися младших классов раз-

ных возрастных групп.
Ключевые слова: баскетбол, адаптированное оборудо-
вание, функция цели, учащиеся младших классов.
Annotation. Chopyk R.V. The technology of defining
quantitative characteristics of adapted equipment that is
necessary for training technical methods of basketball to
pupils of primary school. The problem of using adapted
equipment during learning technical methods of basketball
by pupils of primary school is examined in the article. The
technology of estimating and numerical meaning of
characteristics of adapted equipment that is good to be used
during learning technical and technical actions in basketball
by pupils of primary school of different age given in the
article.
Key words: basketball, adapted equipment, functions goals,
pupils of primary school.

Вступ.
Згідно діючої  програми,  баскетбол є

складовою частиною навчальної  дисципліни
“Основи здоров’я і фізична культура” в 1-11 класах
[2]. Нею передбачається, що в початкових класах
загальноосвітньої школи учні повинні опановувати
основні технічні прийоми гри та брати участь у її
спрощених варіантах. Водночас, як вже нами
зазначалося [6, 7], на сьогоднішній час відсутні
однозначні рекомендації щодо числових характе-
ристик спорядження, яке варто використовувати для
навчання елементів баскетболу учнів молодших
класів. У правилах для мікро-баскетболу та міні-
баскетболу також є певні розбіжності щодо цих
параметрів, а окремі з них – не вказані взагалі [1,
3, 5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Метою  дослідження  є визначення

кількісних характеристик адаптованого
устаткування, необхідного для навчання баскетболу
учнів молодших класів різних вікових груп.

Методи і організація дослідження. В роботі
використовувався теоретичний аналіз польоту м’яча
в баскетбольне кільце, методи програмування та
математичної обробки даних.

Результати дослідження  та їх
обговорення.

Фахівці вважають, що точність кидка
залежить від таких факторів: кута вильоту м’яча,
його початкової швидкості і координати точки
вильоту. Крім того, на точність впливають ще й
характеристики устаткування та відстань від місця
кидка до кошика. В основу наших теоретичних
досліджень ми поклали ідею Прітикіна В.Н., та ін.
про використання функції цілі для аналізу точності
та ефективності кидка в баскетбольне кільце [4].

Для вирішення поставленого завдання була
побудована еквівалентна  геометрична модель, у
відповідності  до якої  тонкий обод кільця
збільшувався вздовж діаметра перерізу до діаметра
м’яча , а  м’яч відповідно на  цю ж величину
зменшується в  діаметрі  і  перетворюється в
матеріальну точку.
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В двомірному випадку функція цілі
визначається із співвідношення:

l

rR −
=Ω

αsin2 ,

де R  – радіус баскетбольного кільця; r  – радіус
м’яча; l – довжина траєкторії польоту м’яча, що
приходить в центр кільця радіусом ; α – кут
входження м’яча в кільце (кут атаки); Ω – функція
цілі, яка за змістом є плоским кутом, в якому
містяться траєкторії всіх влучних кидків.

Для обчислення числового значення функції
цілі необхідно визначити довжину траєкторії
польоту м’яча та кут його входження в кошик. З цією
метою використовувалося рівняння руху м’яча,
початкові умови та умови проходження м’яча в центр
кільця.

На основі математичних  перетворень ми
встановили, що функція цілі залежить від багатьох
параметрів, а саме:

),,,,,,( 000 LHHrmVf α=Ω ,

де  0α  – початковий кут вильоту м’яча; 0
V  –

початкова швидкість м’яча; m  – маса м’яча; r  –

радіус м’яча; 0H  – висота кільця; H  – висота точки
вильоту м’яча;    L – відстань від місця кидка до щита.
Радіус кільця R вважався постійною величиною.

Між переліченими аргументами є певна
залежність,  яка  підпорядкована віковим
особливостям учнів. На її основі можна визначити
оптимальні числові характеристики адаптованого
устаткування та ліній розміток майданчика для
різних вікових груп.

Нами складено спеціальну програму для
обчислення значень функцій цілі та побудови її гра-

фічних залежностей ),,,,,( 00 LHHrmf α=Ω .

За її допомогою можна розраховувати значення Ω
та будувати графіки залежностей від одного з аргу-
ментів, якщо решту фіксовані. Програма дає змогу
обчислювати значення початкової швидкості виль-
оту м’яча та його кінетичної енергії і в разі необхід-
ності будувати графіки залежностей цих величин від
одного з аргументів. Початкова швидкість м’яча вва-
жалася незалежною змінною і теоретично могла
набувати всіх значень, необхідних для влучного кид-
ка при фіксованих всіх інших параметрах. Внаслі-
док цього ми мали змогу аналізувати поводження
функції цілі при будь-яких значеннях висоти точки
кидання, відстані до кошика та його висоти, розмірів
та маси м’яча.

На подальшу увагу заслуговує тільки таке
поєднання всіх аргументів ,  коли початкова
швидкість м’яча, що є необхідною для точного
кидка, знаходиться в інтервалі значень, які є реально
можливими для кожного виконавця.

На першому етапі розрахунків, на основі
законів механіки,  ми визначили числові

характеристики баскетбольних м’ячів, адаптованих
для учнів молодших класів різних вікових груп. В
результаті цього нами було отримано сукупність
теоретично можливих значень розмірів та маси, при
яких адаптований баскетбольний м’яч володіє
такими ж аеродинамічними властивостями як і
стандартний. Критеріями відбору м’ячів ми взяли
відношення середніх значень окружності м’яча до
величини розмаху пальців дітей окремої групи та
відношення середніх значень окружності м’яча до
довжини кисті дітей певної вікової групи.

На  основі результатів  виконання
баскетбольного кидка на дальність, було визначено
максимально можливі значення  початкової
швидкості вильоту стандартних м’ячів.  Ці  ж
величини було обчислено і для адаптованих м’ячів,
оскільки міра докладання зусиль одним і тим же
гравцем при виконанні кидка різними м’ячами на
дальність є однаковою.

Отже, нам вдалося встановити однозначні
співвідношення між масою і розмірами адаптованих
м’ячів та їх максимально можливою швидкістю
вильоту під час кидка у кошик у виконанні дітей
різного віку.

Висота баскетбольного кошика і довжина
дистанції штрафного кидка для дітей різного віку була
визначена на основі аналізу поведінки функції цілі.

Нами визначено, що поведінка функції цілі
при використанні устаткування, адаптованого до
фізичних можливостей учнів, є однаковою для всіх
вікових груп. Це забезпечує формування в школярів
навички стабільно виконувати кидок м’яча в кошик
у необхідному кутовому діапазоні.

За  результатами аналізу графічних
залежностей ми визначили оптимальні числові
значення характеристик устаткування та розміток
майданчика для дітей різного віку. В основу їх
визначення ми поклали порівняння поведінки
функцій цілі  в  кожному окремому випадку з
поведінкою модельної функції.

Модельною ми вважали функцію цілі,
обчислену для штрафного кидка, який виконано
дорослим гравцем з використанням стандартного
обладнання. З модельною порівнювалися графічні
залежності функції цілі, отримані для штрафних
кидків, які виконували учні різних вікових груп з
використанням  комплексу адаптованого
устаткування. Оптимальними для школярів кожної
вікової групи слід вважати таке поєднання числових
характеристик адаптованого обладнання та ліній
розміток майданчика, при яких поведінка функцій
цілі для штрафного кидка  є аналогічною з
модельною.  Щоб вибрати з  усієї  сукупності
розв’язків найоптимальніший, необхідними є
додаткові критерії. Інформативним є показник
відношення максимально можливої для даного
виконавця початкової швидкості м’яча до його
початкової швидкості під час виконання штрафного
кидка. Для всіх вікових груп він повинен бути таким,
як і для модельної функції.
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Таким чином, нам вдалося встановити
оптимальні значення числових характеристик
устаткування, адаптованого до вікових можливостей
учнів, яке необхідне для навчання техніко-тактичних
дій баскетболу (табл.1).

Залежності функцій цілі від кута вильоту
м’яча  для цих характеристик адаптованого
устаткування представлено на рис.1.

Відмінність у числових значеннях функції
цілі для різних вікових груп учнів зумовлена
зростанням лінійних розмірів цілі при зменшенні

розмірів м’яча. Тому для фіксованого значення кута
вильоту м’яча тілесний кут  Ω , в якому знаходяться
всі влучні кидки, зростає із зменшенням віку учнів.
Ми вважаємо таку динаміку функції  цілі
виправданою, адже це означає, що із зменшенням віку
учня кутовий діапазон влучних кидків зростає. Саме
тому недоцільними, на нашу думку, є зміни розмірів
баскетбольного кошика. За таких умов збільшується
ймовірність влучання, що на перших етапах вивчення
вправи є позитивним стимулом для дітей.

1 – 7-8 років; 2 – 9-10 років; 3 – 11 років;
4 – 17 років: модельна функція (стандартне обладнання).

Рис.1. Графічні залежності функції цілі від кута вильоту для штрафного кидка, виконаного дітьми
різного віку з використанням адаптованого устаткування.

Таблиця 1
Числові значення характеристик адаптованого устаткування та умов для виконання технічних прийомів

баскетболу дітьми молодшого шкільного віку
Характеристики м ’яча Вік учнів, роки 
окружність 

l, мм  
маса  
m , г 

Висота кошика , Н0, м  Дистанція штрафного кидка 
L, м  

7-8 560±10 325±15 2,30 3,20 
9-10 620±10 395±25 2,45 3,60 
11 660±10 450±30 2,65 4,00 
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Висновки.
Таким чином, нами розроблена технологія,

визначено і  обґрунтовано числові  значення
характеристик адаптованого устаткування ,
необхідного для навчання технічних прийомів
баскетболу учнів молодших класів різного віку з
урахуванням їх фізичних можливостей.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
технології визначення кількісних характеристик
адаптованого устаткування,  необхідного для
навчання технічних прийомів баскетболу учнів
молодших класів.
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СТУПЕНІ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Чорноус О.А.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди

Анотація. У даній статті розглядаються питання підви-
щення мотивації самостійної роботи студентів у на-
вчальному процесі та  методи їх впровадження  в прак-
тику сучасного ВНЗ.
Ключові слова: мотивація, активність, стимулювання,
самостійність, форма навчання, метод навчання.
Аннотация. Чорноус О.А. Степени повышения мотива-
ции самостоятельной работы студентов в учебном про-
цессе. В данной статье рассматриваются вопросы по-
вышения мотивации  самостоятельной работы студентов
в учебном процессе и  методы их внедрения  в практику
современного вуза.
Ключевые слова: мотивация, активность, стимулиро-
вание, самостоятельность, форма обучения, метод обу-
чения.

Annotation. Chornous O.A. Levels of increasing motivation
in students individual work in the process of education.
The questions of increasing motivation of students,
individual work in the educational process and the methods
of their practical introduction in modern higher educations
establishments are investigated in the article.
Key words: motivation, activity, stimulating, individual,
form of education method.

Вступ.
У світлі сучасних реформ, що відбуваються

в Україні, і спрямованих, насамперед, на оптиміза-
цію навчального процесу, гостро постало питання про
якісне перетворення як середньої, так і вищої школи.
Підготовка фахівців, які відповідають сучасним ви-
могам науки, техніки, виробництва, – найважливіше
завдання вищої школи. Вона покликана готувати ви-
сококваліфікованих спеціалістів, що мають практичні
навички в спеціальних галузях, володіють здібностя-
ми працювати в колективі, самостійно знаходити ви-
рішення поставлених завдань, прогнозувати й дина-
мічно реагувати на постійно мінливі умови й вимоги
сучасного цивілізованого суспільства.

Вища школа може й повинна максимально
розвивати творчі здібності студентів [4, 5], готувати
з них фахівців, котрі вміють добре орієнтуватися в
умовах інтенсивного зростання науково-технічної
інформації, самостійно розбиратися в новітній літе-
ратурі за фахом [1-3]. Отже, це вимагає систематич-
ного вдосконалювання змісту, форм і методів навчан-
ня у ВНЗ.

У зв’язку із цим варто підкреслити, що в
педагогічному процесі змінюються завдання й
функції студентів. Освіта людини не може повністю
встигати за новими відкриттями й теоріями, відпов-
ідати вимогам ВНЗ, виробництва, якщо воно не буде
спиратися на самостійність самої особистості.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання мети роботи.
Мета роботи: розглянути ступені підви-

щення мотивації самостійної роботи студентів у на-
вчальному процесі.

Результати роботи.
Розумова активність студента відносно на-

вчального процесу стимулюється й досягається, на-
самперед, способами організації цього процесу з
боку викладача. Структура даного процесу пов’яза-
на із загальними й спеціальними інтересами пізнан-
ня, актуальними й довгостроковими мотивами. Сти-
мулювання розумової  активності студентів
передбачає створення таких умов навчання, у яких
вони значною мірою будуть брати участь в освоєнні
змісту навчального процесу. Цікавий у цьому змісті
досвід німецьких ВНЗ, де мотивація є проблемою
самих студентів, але проте в знаходженні знань й
академічних ступенів вони вільні знайти свій влас-
ний шлях. Досягненню такого ступеня зацікавле-
ності й самостійності німецьких студентів сприяли
покладені в основу навчального процесу дидактичні
установки, які виражаються:
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• у скороченні частки пропонованого мате-
ріалу на користь презентації й застосування методів
розробки й вирішення поставлених завдань;

• у розподілі довгострокових навчальних
завдань, цільова настанова яких може поширювати-
ся як на суб’єктивне одержання знань, так і на нау-
кове дослідження, однак завжди розумова діяльність
повинна супроводжуватися придбанням здібностей
і навичок у методиці роботи, у придбанні знань й у
дослідженні;

• у скороченні детального вивчення зазда-
легідь указаних літературних джерел на користь на-
дання керівництва й стимулювання до ефективного
відбору літератури   [ 1].

Сприяння студентові в розумовій діяльності
необхідне, оскільки як у навчанні, так й у про-
фесійній практичній діяльності значна частина не-
обхідних знань повинна бути перейнята у готовому
вигляді. Ступінь надбання знань, прояву здатності
оперувати надбаними навичками залежить від того,
як студент при одержанні нових знань цілеспрямо-
вано відтворює й застосовує наявні вже знання.

Отже, передача знань викладачем і керо-
ване самим студентом надбання й засвоєння цих
знань повинні створити тісно пов’язану єдність у
навчальному процесі. Дидактично розроблена про-
блематика може стимулювати потребу в новій
інформації й у її застосуванні, а також може стати
стимулом до самостійного розширення завдань.
Велике значення має й те, що студент усвідомлює
проблему й пов’язану з нею проблемну ситуацію,
а також, що при рішенні останньої він здобуває
методичні знання, які відповідають цільовій наста-
нові в даній галузі. Якщо студент одержує довгос-
трокове завдання, то це потребує від нього більше
самостійності у виборі інформації й прийнятті
рішень, у розподілі часу, ніж короткострокове ви-
конання детально розробленої програми.

Робота над довгостроковими проектами, зав-
даннями виробляє навички вільного ухвалення рішен-
ня, підвищує ступінь мотивації студента. Такого роду
завдання сприяють особистісному зростанню студен-
та тільки в тому випадку, якщо їх можна реалізувати
в тих тимчасових межах, які визначаються формами
навчання. У цьому сенсі важливо, на думку Клінбер-
га [2,63], оптимально розподіляти весь курс навчан-
ня з урахуванням його вимог.

Якість навчання студента поза заняттями,
або самоосвіта, визначається [3] способом поста-
новки завдань, власною ініціативою й здатністю
студентів до подальшої роботи поза навчальними
заняттями.

З іншого боку, якість самоосвіти визначає
ступінь користі й необхідності занять для студентів.
У міру того, як ця частина діяльності студентів буде
менше спиратися на відтворення знань і просте за-
пам’ятовування текстів підручників, і більше буде
сприяти одержанню нових знань, будуть розвивати-
ся здібності й навички самостійного пошуку, відбо-
ру матеріалу й засвоєння. Починаючи з першого

курсу (на наступних курсах ця тенденція повинна
домінувати), студент повинен бути зацікавлений у
вирішенні завдань і проблем, для розробки яких він
одержує від викладача спочатку інструктаж, а на-
далі самостійно відбирає джерела, розробляє й реа-
лізує власні концепції, створює власний робочий
режим, отримує досвід методом спроб і помилок.
Однак студенти рідко виявляють власну ініціативу в
вирішенні подібних завдань. Одна із причин поля-
гає в тому, що придбані при цьому знання, очевид-
но, недостатньо й ненадовго сполучені з успішні-
стю,  іншими словами,  така діяльність  мало
заохочується й винагороджується.

Організація навчального процесу визначає
можливості розвитку розумової активності сту-
дентів, досягнутий ними рівень розумової діяль-
ності, навпаки, демонструє те, наскільки дані умо-
ви навчального процесу вичерпані . Студенти
сумніваються в необхідності й практичній значущі
знань по деяких дисциплінах. Орієнтація на прак-
тичне оволодіння спеціальністю, навпаки, мотивує
студентів на поглиблення теоретичної бази в даній
спеціальності. З огляду на дані факти, завдання вик-
ладача полягає в тому, щоб уже з першого курсу ор-
ієнтувати студентів на застосування отриманих знань
у практиці, на умови інтенсивного росту науково-
технічної інформації, на домінуючі тенденції й ви-
моги сучасного цивілізованого суспільства.

Але поряд з вимогами до студентів є і ви-
моги самих студентів, які ростуть з кожним роком.
Ці вимоги потрібно вважати виправданими й у зв’яз-
ку з тим, що все більше студентів навчаються за кон-
трактом. Можна виділити наступні фактори, що
впливають на якість освіти:

1) прагнення викладачів максимально на-
близитися до навчання, орієнтованого на практику;

2) робота із практичним матеріалом, прак-
тичними завданнями, проблемне навчання;

3) відмова з боку викладачів від передачі
змісту підручників і звертання до проблемних
сторін;

4) демонстрація й обговорення методів і
форм роботи з матеріалом, стратегій одержання но-
вих знань.

Для студентів є важливим те, щоб форма
занять надавала поле для активної творчої діяль-
ності. А до позитивних моментів віднесемо:

а) можливість участі в розумовому процесі,
творча активність;

б) застосування й перевірка самостійно от-
риманих знань, пошук розв’язання  щодо поруше-
них на лекціях проблеми;

в) організація дискусій, доповідей, пропо-
зиція й прийняття рішень поставлених завдань не
лише між студентами, але й з викладачами.

До  факторів, які негативно впливають,
віднесені наступні:

• невідповідність матеріалу, запропоновано-
го на лекціях, з тим, що обговорюється на семінарах;

• викладач надає занадто мало простору для
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постановки питань і завдань;
• відсутність можливості для застосування

властиво добутих знань на семінарах або у вправах;
• відсутність конкретних проблем і завдань

при організації роботи на семінарських заняттях.
Як правило, студенти не дуже мотивовані

стосовно того, що стосується самостійної роботи,
однією із причин може бути абсолютна ізольованість
цієї форми навчання від інших форм. Викладачі не
демонструють можливості використання й поширен-
ня тих методів і способів пізнання, які практикують-
ся на лекціях і семінарах, у самостійній роботі. Самі
студенти на  заняттях  отримують дуже мало
імпульсів і стимулів до самостійної роботи, а також
допомоги в організації цієї роботи. Як допомогу
вони розглядають безпосередній інструктаж, що
може полягати в детальному висвітленні літератур-
них джерел, письмові керівництва із чітко сформу-
льованими й поставленими завданнями, проблема-
ми, які пропонується вирішити й ін. Важливу роль в
організації самостійної роботи грає контроль й оці-
нка викладачем роботи студента, вказівка на помил-
ки й позитивні сторони.

Висновки.
Отже, розвиток розумової активності сту-

дентів є тим завданням, що не можна вирішити од-
ними дидактичними мірами. Зміни можна досягти
лише в тому випадку, якщо загальна організація про-
цесу навчання спрямоване на те, щоб здійснити зв’я-
зок з подачею матеріалу, інструктажем і само-
стійністю студентів, більше того, домогтися активної
участі студентів в одержанні знань. Деякі підходи
німецькі педагоги здійснили за рахунок того, що
скоротили передачу готових знань, підсилили керу-
вання роботою студентів з літературою, інтегрува-
ли виконання довгострокових завдань у загальну
систему вимог.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем підви-
щення мотивації самостійної роботи студентів у на-
вчальному процесі.
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ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ І
ЗМАГАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В

ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО
КЛАСУ

Шкребтій Ю.М.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. У статті викладені результати досліджень,
проведених з кваліфікованими плавцями, які висвітлю-
ють особливості планування тренувальних і змагаль-
них навантажень в системі підготовки.
Ключові слова: плавці, інтенсифікація процесу підго-
товки, тренувальні і змагальні навантаження, рухові
якості, сполучення навантажень.
Аннотация. Шкребтий Ю.М. Планирование трениро-
вочных и соревновательных нагрузок в подготовке
спортсменов высокого класса. В статье изложены ре-
зультаты исследований, проведенных с квалифициро-
ванными пловцами, которые отражают особенности
тренировочных и соревновательных нагрузок в систе-
ме подготовки.
Ключевые слова: пловцы, интенсификация процесса
подготовки, тренировочные и соревновательные нагруз-
ки, двигательные качества, сочетание нагрузок.
Annotation. Shkrebtii Y.M. Planning of training and
competitive loads in preparation of top-class athletes. In
the article introduced the results of research conducted with
qualified swimmers that show the peculiarities of planning
training and competition loads for the system of preparation.
Key words: swimmers, intensification of the preparation
period, training and competitive loads, motor qualities,
combination of loads.

Вступ.
Центральне місце в існуючій системі нау-

кових знань про спорт відведено теорії та методиці
спортивного тренування, а в ширшому розумінні —
спортивній підготовці. Ця галузь знань покликана
визначати закономірності становлення майстерності
спортсмена, встановлювати способи їх використан-
ня у практиці спорту.

У теорії й методиці спорту ця проблема в її
загальнотеоретичному аспекті доволі глибоко вив-
чена науковими школами Л.П. Матвєєва (система
періодизації спортивного тренування), В.М. Плато-
нова (основи сучасної системи підготовки спорт-
сменів в олімпійському й професійному спорті),
М.Я. Набатнікової (проблеми юнацького спорту й
методика розвитку витривалості), Н.Ж. Булгакової
(система спортивного відбору й багаторічної підго-
товки), В.П. Філіна (підготовка юних спортсменів),
В.С. Фарфеля, Д.Д. Донського, І.П. Ратова (дослід-
ження спортивних рухів з використанням технічних
засобів), І.В. Вржесневського, В.В. Петровського
(режими роботи й відпочинку в спортивному тре-
нуванні), Ю.В. Верхошанського (програмування й
організація тренувального процесу) та ін.

Різноманіття форм тренувальної діяльності
висуває особливі вимоги до рішення задач плану-
вання, спрямованих на досягнення найвищих резуль-
татів. Цілеспрямоване втілення в практичній діяль-
ності об’єктивних закономірностей збільшення
працездатності під впливом тренування забезпе-
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чується раціональною побудовою цього процесу.
Як відмічають у своїх працях Е.І.Іванченко

(1993), Ю.В.Верхошанський (1998), М.М.Булатова
(1996), В.М.Платонов (2004) та ін.., аналогічна си-
туація наявна практично у всіх видах спорту і вик-
ликає необхідність постійного наукового пошуку
нових, більш ефективних засобів і методів підготов-
ки спортсменів.

Напруженість сучасного тренування ство-
рює додаткові труднощі при визначенні оптималь-
них режимів роботи і відпочинку, їхнього чергуван-
ня в межах структурних утворень тренувального
процесу, у забезпеченні адекватних умов для повно-
цінного виконання спортсменом роботи різної спря-
мованості й ефективного протікання спеціальних
адаптаційних реакцій в організмі після неї, що в ос-
таточному підсумку відбивається на ефективності
змагальної діяльності.

Це висуває настійну потребу проведення
досліджень по проблемі оптимізації тренувальних і
змагальних навантажень з метою досягнення мак-
симального тренувального і змагального ефекту.
Тобто, такої побудови процесу підготовки, яка ха-
рактеризується великими навантаженнями, обсяга-
ми і інтенсивністю тренувальної роботи.

Аналізуючи стан проблеми управління тре-
нувальним процесом і ґрунтуючись на загальнотео-
ретичних знаннях у цій галузі, а також на результатах
досліджень, здійснених у суміжних напрямах і таких,
що містяться в роботах В.О.Запорожанова (1995),
Б.М.Шустіна (1993), М.М.Булатової (1996), Л.П.Мат-
вєєва (2001), В.М.Платонова (2004) та ін., можна
сформулювати основні напрями подальшого розвит-
ку теорії та методики управління тренувальними і
змагальними навантаженнями спортсменів високого
класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки.

Необхідність подібного дослідження дик-
тується ще і тим, що в ряді циклічних видів спорту
значно збільшилася кількість змагань, що є проявом
комерціалізації спорту вищих досягнень, які усклад-
нили раціональне планування тренувального проце-
су, що знижує рівень спеціальної працездатності по
найважливіших параметрах змагальної діяльності.

Напрями подальшого удосконалення управ-
ління тренувальними і змагальними навантаження-
ми спортсменів високого класу пов’язані також з
можливістю використання різних додаткових фак-
торів, здатних підтримати працездатність спорт-
сменів на рівні, відповідному характеристикам зма-
гальної діяльності. Викладене вище свідчить про
актуальність наших досліджень, оскільки вони спря-
мовані на пошук оптимізації тренувального проце-
су з метою досягнення максимального ефекту від
проробленої тренувальної роботи, що виключає зни-
ження спеціальної працездатності.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень полягає у теоретичному

й експериментальному вивченні закономірностей і
тенденцій у методиці управління тренувальними і
змагальними навантаженнями спортсменів вищої

кваліфікації, систематизації наявного знання в цій
області з подальшим його уточненням, розширен-
ням і перетворенням; розробці концепції об’єктиві-
зації методики тренування, що відрізняється від відо-
мих представлень.

Відповідно до мети у дослідженнях постав-
лено ряд наукових і прикладних завдань, які поляга-
ють у визначені загальних закономірностей, що об-
’єктивно визначають планування окремих
компонентів навантаження в різних структурних
утвореннях тренувального процесу і на їхній основі
розробити концепцію управління руховими здібно-
стями спортсменів з метою досягнення максималь-
ного тренувального і змагального ефекту.

Методи та організація досліджень. Для
рішення поставлених задач у роботі використані
наступні методи дослідження:
- теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу

інформації;
- узагальнення власного досвіду педагогічної і

науково-дослідної роботи;
- інструментальні методи дослідження рухової

діяльності та функціональних систем людини
(контроль фізіологічної реактивності кардіорес-
піраторної системи, дослідження структури
рухових дій плавців з використанням тензоди-
намографії, а також вивчення електричної ак-
тивності м’язів методом електроміографії);

- лабораторний і педагогічний експеримент;
- методи математичної статистики.

Дослідження здійснено відповідно до зав-
дань Зведеного плану науково-дослідних робіт у
сфері фізичної культури і спорту упродовж 1981-
2005 років.

1981-1985 рр. Виконувалися дослідження
по темам Зведеного плану НДР (№ державної реє-
страції 830075968) «Об’єктивізація управління па-
раметрами тренувальних навантажень із метою до-
сягнення максимального тренувального ефекту», а
також «Система комплексного застосування трену-
вальних навантажень і додаткових факторів підви-
щення спеціальної працездатності в циклічних ви-
дах спорту» (№ державної реєстрації 81086946, УДК
796.071.5).

В цей період також експериментально дос-
ліджувалася методика побудови і специфіка післядії
програм окремих мікроциклів з різною динамікою і
переважною спрямованістю навантажень на функ-
ціональний стан організму  кваліфікованих плавців,
а також визначались оптимальні варіанти сполучен-
ня мікроциклів у мезоциклах.

На цьому етапі виявлялися можливості уп-
равляння відновними процесами спортсменів з ви-
користанням педагогічних і фізіотерапевтичних за-
собів; вивчалася можливість підвищення ефектив-
ності процесу фізичної підготовки за рахунок ши-
рокого використання вправ ,  що вимагають
одночасного прояву силових якостей і гнучкості.
Досліджуваний контингент - висококваліфіковані
спортсмени (кандидати в майстри спорту й майстри
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спорту у віці 17-20 років).
1986-1990 р. Згідно завдань Зведеного пла-

ну НДР виконувалися дослідження з тем «Оптиміза-
ція методики управління параметрами тренувальних
і змагальних навантажень у різних структурних ут-
вореннях тренувального процесу (№ державної реє-
страції 860089793, УДК 796.071.5, керівник теми
Ю.М.Шкребтій), а також «Розробка методів і засобів
управління процесами адаптації організму спорт-
сменів циклічних видів спорту до високих тренуваль-
них й змагальних навантажень у різних структурних
утвореннях тренувального процесу», (№ державої
реєстрації 860089814, керівник теми Зведеного пла-
ну НДР, доктор біологічних наук В.С. Міщенко).

У результаті досліджень цього періоду вив-
чена можливість комплексного використання фізич-
них засобів відновлення з метою управління пара-
метрами тренувальних і змагальних навантажень у
висококваліфікованих спортсменів, у результаті чого
розроблені теоретико-методичні положення засто-
сування засобів відновлення і стимуляції працездат-
ності спортсменів, що спеціалізуються в циклічних
видах спорту.

З контингентом кваліфікованих плавців
(кандидати в майстри спорту й майстри спорту, чле-
ни збірної України з плавання) експериментально
вивчене дозування односпрямованих тренувальних
навантажень у мікроциклах тренування кваліфіко-
ваних плавців на підставі контролю фізіологічної
реактивності. Це дозволило розробити критерії оц-
інки поточного тренувального ефекту навантажень
різної переважної спрямованості в тренувальному
процесі кваліфікованих плавців на основі динаміки
фізіологічної реактивності КРС та обґрунтувати ре-
комендації з корекції тренувального процесу.

 1991-1995 р. Дослідження проведені згідно
Зведеного плану НДР в галузі фізичної культури і
спорту по темах «Об’єктивізація методики управлі-
ння параметрами тренувальних і змагальних наван-
тажень із урахуванням техніко-тактичної підготов-
ки спортсменів» (№ держ. реєстрації 910026131,
УДК 796.071.5), а також «Біомеханічне обґрунтуван-
ня засобів і методів управління процесом адаптації
організму спортсменів до високих тренувальних
навантажень у різних структурних утвореннях
спортивної підготовки (у видах спорту із циклічним
характером діяльності)».

Вивчалася залежність структури рухових
дій плавців від умов реалізації тренувальних занять
різної переважної спрямованості. Дані, отримані в
експериментальних дослідженнях із кваліфіковани-
ми (17-20 років) плавцями дозволили методично
обґрунтувати послідовність застосування тренуваль-
них і змагальних навантажень із урахуванням необ-
хідності вдосконалення спортивної техніки.

1996-2000 рр. По темі «Управління трену-
вальними й змагальними навантаженнями   в  умовах
інтенсифікації  процесу  підготовки  спортсменів»  (№
держ. реєстрації 01960010, УДК 796.071.5) вивчали-
ся адаптаційні аспекти проблеми управління трену-

вальними і змагальними навантаженнями в структур-
них утвореннях процесу підготовки.

2001-2005 рр. розроблявся науковий напрям
«Теоретико-методичні основи раціональної підго-
товки спортсменів на різних етапах їх багаторічно-
го вдосконалення. Розробка та удосконалення ме-
тодів і технологій процесу підготовки спортсменів
високого класу».

Результати досліджень.
Нами досліджені основні варіанти плану-

вання сполучених тренувальних програм занять із
різними за величиною й переважною спрямовані-
стю навантаженнями, що використовуються під час
тренування на суші й у воді.

Було встановлено, що під час роботи на суші
(як і у воді) для розвитку силових якостей, у пере-
важній більшості випадків, використовуються впра-
ви, спрямовані на розвиток максимальної, вибухо-
вої сили, і силової витривалості. У воді проводять
переважно заняття, спрямовані на розвиток швидк-
існих спроможностей і витривалості під час роботи
анаеробного й аеробного характеру.

З огляду на те, що вирішальне значення в
досягненні прогресивного росту тренованості ма-
ють заняття з великими навантаженнями, а також їх
найбільш часте використання на вирішальних ета-
пах підготовки, нами експериментально вивчено
27 варіантів сполучених тренувальних програм
(табл.1). За день до проведення експериментальних
програм реєструвався комплекс показників, який
дозволив оцінити рівень досліджуваних якостей, що
проявляються під час роботи на суші й у воді. На-
ступного дня, після виконання програми на суші,
визначались здатності плавців перед тренувальним
заняттям у воді. Після виконання всієї програми
фіксувалися підсумкові дані.

Результати досліджень свідчать, що після
проведення занять (або частин їх програм) зміна па-
раметрів, які характеризують працездатність плавців,
носить конкретний характер, тобто під час роботи
основного впливу зазнають функції організму, най-
більш схильні до занять силової спрямованості.

Водночас введення перед тренувальним за-
няттям у воді засобів, які передбачають розвиток
силових якостей плавців (на суші), може викликати
різні впливи на перебіг відновних процесів, а також
визначити особливості планування навантажень на-
ступних суміщень занять (табл.2).

 Аналіз даних дозволив виділити й дати ха-
рактеристику двом групам суміщень навантажень
таких занять.

До першої групи належать сполучення на-
вантажень занять, що викликають максимальну мо-
білізацію діяльності функціональних систем орган-
ізму. Особливо ефективні вони у випадку відставання
в розвитку окремих рухових якостей і роботі над їх
підвищенням потрібно приділити особливу увагу.

До цієї групи занять належать такі сполучен-
ня навантажень тренувальних занять на суші і у воді:
- після заняття з великим навантаженням, спря-
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мованим на розвиток максимальної сили (на
суші), проводиться заняття з великим або знач-
ним навантаженням, спрямованим на підвищен-
ня швидкісних спроможностей, витривалості в
процесі роботи анаеробного або аеробного ха-
рактеру (у воді) (1, 4, 7-й варіанти сполучень
навантажень занять);

- після заняття з великим навантаженням, спря-
мованим на розвиток вибухової сили (на суші),
проводиться заняття з великим або значним на-
вантаженням, спрямованим на розвиток швид-
кісних спроможностей, витривалості в процесі
роботи анаеробного або аеробного характеру (у

воді) (10, 13, 16-й варіанти);
- після заняття з великим навантаженням, спря-
мованим на розвиток силової витривалості (на
суші), проводиться заняття з великим або знач-
ним навантаженням, спрямованим на розвиток
швидкісних, анаеробних або аеробних спро-
можностей (у воді) (19, 22, 25-й варіанти сум-
іщення).

- До другої групи належать сполучення наванта-
жень занять, після виконання яких спостері-
гається нормалізація діяльності окремих сторін
працездатності плавців:

- після заняття з середнім або малим навантажен-

Таблиця 1.
Варіанти сполучень занять, які проводяться на суші і у воді*

Таблиця 2.
Післядія різних сполучень навантажень занять, спрямованих на розвиток максимальної сили (на суші) і

швидкісних можливостей (у воді) (у відсотках стосовно вихідного рівня)

Примітка.*  В – велике навантаження; С – середнє навантаження; М – мале навантаження; 1-27 - варіанти
сполучень навантажень занять різної спрямованості

Спрямування  занять  на суш і Спрямування  занять  з  
великими  

навантаженнями , які 
проводяться  у  воді 

Розвиток  максимально ї 
сили  

Розвиток  
взривної  сили  

Розвиток  сило во ї 
витривалості 

Величина наван таження  В  С  М  В  С  М  В  С  М  
Підвищення  
швидкісних  
можливостей   

1  2  3 4 5 6 7 8 9 

Підвищення  
витривалості  при  роботі 
анаеробного  характеру  

10  11 12 13  14  15  16  17  18  

Підвищення  
витривалості при  роботі 
аеробного  характеру   

19  20 21 22  23  24  25  26  27  

 

В
ар
іа
нт

 
сп
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уч
ен
ня

 
за
ня
ть

 

Характеристика навантажень 
занять і їх сполучень 

Статистичні 
показники 

Максимальна 
сила тяги на 
суші 

при імітації 
гребкового 
руху 

Максимальна 
сила 
тяги при 
плаванні 
на місці з 

максимальною 
інтенсивністю 

Коефіцієнт 
Використання 
силових 

можливостей  

Швидкісні 
можливості за 
даними тесту 

«3х25» м з 
максимальною 
швидкістю» 

1 На суші - підвищення  
максимальної сили –  
велике навантаження 
У воді - підвищення 
швидкісних  
можливостей – велике 
навантаження 

 
s 
t 
p 

95,73±0,79 
2,95 
5,41 
0,01 

95,75±0,66 
2,47 
4,92 
0,01 

95,73±0,51 
1,91 
4,41 
0,01 

97,59±0,56 
2,09 
4,30 
0,01 

2 На суші - підвищення  
максимальної сили – середнє 
навантаження 
У воді - підвищення 
швидкісних  
можливостей – велике 
навантаження 

 
s 
t 
р 

98,30±0,71 
2,66 
2,39 
0,05 

98,38±0,62 
2,32 
2,61 
0,05 

98,58±0,58 
2,17 
2,44 
0,05 

98,59±0,49 
1,83 
2,88 
0,05 

3 На суші - підвищення  
максимальної сили – мале 
навантаження 
У воді - підвищення 
швидкісних  
можливостей – велике 
навантаження 

 
s 
t 
р 

98,38±0,61 
2,28 
2,66 
0,05 

98,60±0,57 
2,13 
2,46 
0,05 

98,74±0,53 
1,98 
2,38 
0,05 

99,13±0,41 
1,53 
2,12 
0,05 

 

xmx ±

xmx ±

xmx ±
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ням, спрямованим на розвиток максимальної
сили (на суші), проводиться заняття з різною
величиною навантаження швидкісної спрямо-
ваності (або витривалості під час роботи анае-
робного чи аеробного характеру) (2, 3; 5, 6; 8,
9-й варіанти сполучення навантажень);

- після заняття із середнім або малим навантажен-
ням, спрямованим на розвиток вибухової сили (на
суші), проводиться заняття з великим наванта-
женням швидкісної, анаеробної або аеробної
спрямованості (11, 12; 14, 15; 17, 18-й варіанти);

- після заняття з середнім або малим навантажен-
ням, спрямованим на розвиток силової витри-
валості (на суші), проводиться заняття з вели-
ким навантаженням швидкісної, анаеробної або
аеробної спрямованості (20, 21; 23, 24; 26, 27-й
варіанти сполучень навантажень занять).
Програми першої групи викликають суттє-

ве зниження працездатності плавців, яке супровод-
жується компенсаторними змінами в структурі рухів,
що викликає прояв індивідуальних помилок у техніці
і є результатом прогресуючого стомлення. Тому
рекомендації з планування спрямованості і величи-
ни навантажень у зазначених сполученнях занять
мають виходити зі специфіки відновних процесів,
що протікають після них, та передбачати переваж-
но використання вправ, що не застосовувалися у
попередніх програмах.

Аналіз отриманих результатів дозволяє про-
стежити характер взаємозв’язку різних сполучень
занять, проведених на суші і у воді, зі зміною пара-
метрів техніки рухів, дати додаткові відомості про
першопричини виникнення порушень у техніці рухів
під час виконання конкретних тренувальних програм,

а також рекомендувати розподіл тренувальних засобів
під час планування подальших занять (табл.3).

Програми другої групи (коли перед трену-
ванням у воді з великим навантаженням проводить-
ся заняття на суші з середнім або малим наванта-
женням силової спрямованості) викликають лише
часткове зниження працездатності, що виражається
в суттєвих змінах окремих показників. При сто-
мленні зміни в техніці зумовлені пошуком або реал-
ізацією оптимальних варіантів використання мінли-
вого рухового потенціалу і не пов’язані з погіршен-
ням координації рухів.

Аналіз експериментальних даних післядії
занять цієї групи, що відтворюють динаміку інтег-
ральних показників техніки рухів плавців, свідчить,
що введення занять із середніми і малими наванта-
женнями (на суші) є природним стимулом, який ак-
тивізує прояв адаптаційних змін у системі рухів,
що забезпечують підтримку заданої працездатності
(табл.3).

Проведені дослідження також дозволяють
зробити висновок, що ефективне вирішення завдань
силової підготовки кваліфікованих плавців на суші
може бути забезпечене лише з урахуванням усіх
складових, що гарантують ефективність тренуваль-
ного процесу: раціональний підбір спеціальних тре-
нажерів і обладнання; застосування вправ, що забез-
печують вплив на м’язовий апарат та відповідають
за спрямованістю специфічним вимогам спортивно-
го плавання; строге планування основних компо-
нентів навантаження — режим роботи м’язів під час
виконання окремих вправ, величина опору, темп
рухів, тривалість виконання окремої вправи, три-
валість і характер пауз між підходами, кількість по-

Таблиця 3.
Післядія навантажень різних сполучень занять, спрямованих на розвиток максимальної сили (на суші) і

швидкісних можливостей (у воді) (у відсотках стосовно вихідного рівня)

Ва
рі
ан
т 
сп
ол
уч
ен
ня

 
за
ня
ть

 

Реєструємі показники Вихідні  
дані 

Після  
тренування 

 на  суші 

Після  
сполучень   
занять 

Через   
24 години 

1 

Щільність гребкових рухів, % 
Величина опорних реакцій , ум .од. 
Темп рухів, цикл./хв 
Середня швидкість  центра маси кисті 
 у циклі, см /с  

68,2±0,58 
27,7±1,6 
44,2±1,3 

 
156,2±2,4 

70,8±0,84 
26,7±2,6 
40,7±1,4 

 
151,9±3,6 

70,9±0,73 
16,3±2,8 
40,2±1,6 

 
142,7±2,8 

69,8±0,65 
22,1±2,1 
40,3±1,5 

 
148,6±2,7 

2 

Щільність гребкових рухів, % 
Величина опорних реакцій , ум .од. 
Темп рухів, цикл./хв 
Середня швидкість  центра маси кисті  
у циклі, см /с 

69,0±0,61 
27,5±1,8 
45,2±1,1 

 
155,8±2,8 

70,4±0,65 
23,4±2,2 
42,7±1,8 

 
151,4±2,6 

70,9±0,86 
20,3±2,1 
42,0±1,5 

 
147,4±3,0 

69,8±0,62 
24,4±2,5 
43,5±1,6 

 
152,4±2,4 

3 

Щільність гребкових рухів, % 
Величина опорних реакцій , ум .од. 
Темп рухів, цикл./хв 
Середня швидкість  центра маси кисті 
 у циклі, см /с  

68,3±0,57 
26,9±1,9 
44,7±1,3 

 
156,5±2,6 

69,0±0,70 
23,6±2,3 
43,4±1,6 

 
155,5±3,0 

71,0±0,84 
23,0±2,1 
43,3±1,4 

 
148,5±3,1 

68,8±0,58 
24,1±2,0 
43,9±1,5 

 
152,4±2,7 
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вторень у занятті.
При плануванні в програмах тренувальних

занять, проведених на суші, вправ, спрямованих на
розвиток силових якостей (максимальної сили або
силової витривалості) і підвищення рухливості в
суглобах, важливо враховувати послідовність їх за-
стосування та характер чергування.

Послідовне застосування вправ, спрямова-
них на розвиток силових якостей і підвищення рух-
ливості в суглобах, не дозволяє в більшості підходів
домогтися високого рівня рухливості, що негатив-
но позначається на ефективності тренування (рис.1).

Зворотне чергування вправ, коли програма,
спрямована на підвищення рухливості в суглобах,
передує силовій, є більш ефективним, оскільки доз-
воляє домогтися високої амплітуди рухів під час
виконання вправ, що сприяють розвитку рухливості
в суглобах, і деяких вправ, спрямованих на розви-
ток силових якостей  (рис.2).

Чергування вправ, спрямованих на розви-
ток силових якостей і підвищення рухливості в суг-
лобах, дозволяє забезпечити щонайвищу амплітуду
рухів під час виконання більшості вправ різного ха-
рактеру. Це позитивно позначається на ефективності
застосовуваних тренувальних програм відносно роз-
витку максимальної сили, силової витривалості і
підвищення рухливості в суглобах.

Суміщення роботи, спрямованої на розви-
ток силових якостей і гнучкості, в одній вправі

сприяє збільшенню рухливості в суглобах від впра-
ви до вправи (діапазон 114—132 % вихідного рівня).
Це створює передумови не тільки для ефективного
розвитку гнучкості, а й сприяє прояву силових яко-
стей за рахунок попереднього активного розтягнен-
ня працюючих м’язів.

З метою визначення ефективності застосу-
вання сполучених тренувальних програм спрямова-
них на розвиток рухових якостей на суші і у воді
залежно від особливостей побудови тренувального
процесу був здійсненний педагогічний експеримент.
Він проведений за участю  кваліфікованих плавців
(майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту). Прин-
ципове розходження побудови тренувального проце-
су полягало в методиці розвитку гнучкості й сили. У
плавців першої групи (12 осіб) тренувальні заняття
будувалися традиційно з використанням засобів і
методів, що сприяють ізольованому розвитку макси-
мальної сили, силової витривалості або гнучкості.
Плавці другої групи (11 осіб) застосовували рекомен-
дації розроблені нами відповідно до чого 40% часу,
який витрачається на розвиток зазначених якостей,
було використано для виконання вправ сполученого
характеру, тобто таких, у яких гнучкість і силові якості
проявлялися одночасно. Вони поєднувалися в трену-
вальних заняттях таким чином, щоб забезпечувалися
оптимальні умови для дотримання основних методич-
них положень, які передбачаються методикою розвит-
ку зазначених якостей.
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Рис.2. Зміни рухливості в плечових суглобах під впливом вправ, які забезпечують одночасний (сумісний)
прояв силових можливостей м’язів і підвищення рухливості в сугробах      – максимальна сила і

гнучкість;    – силова витривалість і гнучкість.

Рис.1. Зміна рухливості у плечових суглобах під впливом послідовно застосованих вправ, які направлені
на розвиток силових можливостей м’язів та підвищення рухливості в сугробах:     – максимальна

сила;   – силова витривалість.
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Результати педагогічного експерименту по-
казали (табл.4), що раціональне чергування вправ
силової спрямованості з вправами, які сприяють
підвищенню рухливості в суглобах, а також суміщен-
ня в одній вправі завдань розвитку силових якостей
і гнучкості є шляхом підвищення ефективності про-
цесу фізичної підготовки кваліфікованих плавців.

Висновки.
1. Показано, що введення перед тренуванням

у воді заняття на суші з різною величиною і переваж-
ною спрямованістю навантажень силового характе-
ру визиває різні впливи на характер протікання
відновних процесів плавців, а також визначає особ-
ливості планування наступних тренувальних програм.
Виділяють дві групи таких сполучень занять.

До першої групи відносять сполучення за-
нять, спрямованих на максимальну мобілізацію
діяльності функціональних систем організму спорт-
смена, яке супроводжується суттєвим зниженням
працездатності, компенсаторними змінами у струк-
турі рухів, що визиває прояв помилок в техніці рухів,
як наслідок прогресуючого стомлення. Це сприяє
створенню особливого класу сенсорних реакцій –
корекції стомлених рухів, які стійко закріплюються
в результаті багаторазових повторів і стають озна-
кою рухів у змагальній діяльності.

Сполучені програми занять другої групи
викликають часткове зниження працездатності, яке
проявляється в суттєвих змінах лише окремих її по-
казників. В результаті їх виконання зміни в техніці
рухів обумовлені пошуком чи реалізацією оптималь-
них варіантів використання рухового потенціалу.

Найбільш ефективним є використання спо-
лученого розвитку рухових якостей плавців із зас-
тосуванням програм на суші і у воді, в яких поєднані
різні за величиною і спрямованістю навантаження,
що супроводжуються виконанням спеціальних
вправ, спрямованих на корекцію техніки рухів.

Оптимізація процесу підготовки з урахуван-
ням цих вимог дозволяє підвищити його ефек-
тивність з одночасним зростанням рухового потен-
ціалу, який відповідає характеристикам змагальної

діяльності.
2. Доведено, що серед факторів, які визна-

чають удосконалення методики тренування високок-
валіфікованих спортсменів, слід виділити вимоги до
розвитку гнучкості та рухливості у суглобах, до яких
кожен із способів плавання висуває специфічні ви-
моги. Між ступенем покращення спортивних досяг-
нень  і збільшенням рухливості у суглобах і хребті,
які несуть основне навантаження в кожному способі
плавання, існує позитивна залежність.

Результати досліджень свідчать про різні
рівні реалізації рухливості в суглобах, що необхід-
но враховувати при підборі і дозуванні вправ для
розвитку гнучкості у суглобах і хребті плавців.

Суміщення роботи, спрямованої на розви-
ток силових якостей і гнучкості у одній вправі,
сприяє підвищенню рухливості у суглобах в діапа-
зоні 114-132% відносно вихідного рівня.
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Таблиця 4.
Динаміка підвищення рівня спеціальних фізичних якостей і спортивного результату під впливом різних

варіантів побудови тренувального процесу в педагогічному експерименті ( xm±x )
Показник  Група  Вихідні дані  П ідсумкові дані Р  

Рухливість  у  плечовому  суглобі , градуси І 
ІІ 

202 ,0 ±  5,2   
201 ,8 ±  4,9   

217 ,3 ±  3,9   
229 ,7 ±  4,1   

≤  0 ,05  
<  0 ,01 

Максимальна  сила п ід  час  виконання  рухів , які  
ім ітую ть  гребок на  тренажері “М іні-Джим ”, кг  

І 
ІІ 

50,5 ±  1 ,70   
51,2 ±  2 ,01   

55 ,1  ±  1 ,21  
64 ,9  ±  1 ,43   

≤  0 ,05  
<  0 ,01 

Силова  витривалість  під  час  виконання  рухів  на  
 тренажер і “М іні-Джим ”, ум . од . 

І 
ІІ 

0 ,652 ± 0,027  
0 ,661 ± 0,024  

0 ,728 ±  0,020  
0 ,798 ±  0,018  

≤  0 ,05  
≤  0 ,01  

Силова  витривалість  під  час  плавання  “на   
прив 'язі”, ум . од . 

І 
ІІ 

0 ,708 ± 0,015  
0 ,711 ± 0,019  

0 ,724 ±  0,019  
0 ,805 ±  0,016  

≥  0 ,05  
≤  0 ,01  

Ш видкісн і спроможності   
за  даними  тесту  “3  ×  25  м   
з  максимальною  швидкістю  і паузами  відпочинку  
1 ,5  хв”, с  

І  
ІІ 

12,35 ± 0,073   
12,41 ± 0,052   

12,04 ±  0,058  
11,88 ±  0,042   

<  0 ,05 
≤  0 ,01  

Спортивний  результат  на  дистанції  
100 м  вільним  стилем , с  

І 
ІІ 

58 ,35 ±  0,36  
58 ,11 ±  0,31  

 57 ,12  ±  0 ,41 
55 ,94 ±  0,33   

<  0 ,01 
<  0 ,01 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ –
ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ  ПРОФІЛАКТИКИ

НАРКОМАНІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Щелкунов А.О.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті представлена соціально-педагогічна
структура динаміки розповсюдження наркоманії і
шкідливих звичок у підлітків. Обґрунтована роль фізич-
ної культури і спорту в профілактиці наркоманії і
шкідливих звичок серед підлітків і молоді.
Ключові слова: наркоманія, профілактика, реабілітація,
корекція, фізична культура, шкідливі звички.
Аннотация. Щелкунов А.А. Физическая культура и
спорт - эффективные средства  профилактики наркома-
нии в подростковой среде. В статье представлена соци-
ально-педагогическая  структура динамики распростра-
нения наркомании и вредных привычек у подростков.
Обоснована роль физической  культуры и спорта в про-
филактике наркомании  и вредных привычек среди под-
ростков и молодежи.
Ключевые слова: наркомания, профилактика, реабили-
тация, коррекция, физическая культура, подростки,
вредные привычки.
Annotation. Schelkunov A.A. Physical training and sport
are effective means of prophylaxis of drug addiction of
tunagers. The article deals with the socio-pedagogical
structure of dynamics of spreading of drug addiction and
harmful habits among teenagers. The role of  physical
training and sport in prophylaxis of drug addiction and
harmful habits among teenagers and youth are stated in the
article.
Key words: drug addiction, prophylaxis, rehabilitation,
correction, physical training, teenagers, harmful habits.

Вступ.
Наркоманія швидкими темпами поши-

рюється в підлітковому і молодіжному середовищі.
Переважна більшість (67,3 %) наркоманів склада-
ють особи у віці до 30 років. Захворювання на нар-
команію серед підлітків за десятиріччя збільшило-
ся в 17 разів. Відзначається зниження середнього
віку, з якого підлітки починають вживати наркоти-
ки. Неухильно росте кількість молодих людей при-
зовного віку (19,8%), що вживають наркотичні за-
соби і психоактивні речовини [1,3,4,5].

Тривожить становище в школах: 45,8 %
(t=3,91, p<0,001) опитаних учнів пробували нарко-
тики, 36 % (t=3,81, p<0,001) - курять тютюнові ви-
роби, 75 % (t=4,52, p<0,001) - вживають алкоголь.

Однією з головних альтернатив наркоманії
є спортивна діяльність [1,2,3,4,5]. У процесі занять
спортом зміцнюється здоров’я, формується позитив-
на мотивація до спортивного способу життя, утво-
рюються колективи однодумців, міняються пріори-
тети і з’являються нові життєві цілі [2,3,4]. Тому
важлива роль досліджень, спрямованих на виявлен-
ня профілактичного и реабілітаційного потенціалу
фізичної культури і спорту.

Стратегія розвитку фізичної культури і
спорту у нашій країні здійснюється на основі Зако-
ну України “Про фізичну культуру і  спорт”
(24.12.1998 р., № 3809-ХІІ) і “Державної програми

розвитку фізичної культури і спорту на Україні”
(22.06.1994 р., № 334/94).

Основна мета державних програм оздоров-
лення широких верств населення України – створен-
ня умов для занять фізичною культурою і спортом
за місцем проживання, в загальноосвітніх устано-
вах, в трудових колективах, серед усіх вікових груп
і категорій населення; для повноцінної реалізації
особистості; розвитку громадських інститутів проф-
ілактики хвороб. наркоманії, шкідливих звичок
[1,2,3,4,5].

Зараз на Україні відбувається перехід від
медичної  форми моделі в профілактиці наркоманії
до психологічної, педагогічної і соціальної моделі,
хоча соціальна політика в цій галузі продовжує орі-
єнтуватися не на продуктивну профілактику, а на
неефективні заборонні міри [2,4,5].

У викладеному аспекті доцільне стверджен-
ня В.С.Бітенського, Б.Г.Херсонського, С.В. Дворя-
ка, В.А.Глумкова [1] про те, що проведення проф-
ілактичних заходів не може бути  забезпечене
зусиллями тільки медичної служби [3,5]. Необхідна
сумісна діяльність лікарів, педагогів, психологів, пе-
дагогів-реабілітологів, правоохоронних органів,
громадськості [1,2,3,4,5]. Слід визнати, що до тепе-
рішнього часу ще не вироблено єдиної науково-соц-
іальної стратегії з даної проблеми. Так, за даними
одних авторів [1,2,3,4], деякі викладачі загально-
освітніх шкіл України вважають медичну пропаган-
ду у школі основним засобом профілактики нарко-
манії. Інші дослідники [1,2,3,5] стверджують, що ця
пропаганда породжує у підлітків нездорове зацікав-
лення до наркотиків і, якщо не сприяє зростанню
наркотизму, то, в усякому разі, неефективна. Прак-
тично відсутні науково-методичні роботи з пробле-
ми використання засобів, методів і форм фізичної
культури і спорту у профілактиці наркоманії.  Досл-
ідження фізіологічного, педагогічного, психологіч-
ного і профілактичного потенціалу фізичної культу-
ри і  спорту дозволить розробити ефективну
комплексну програму профілактики наркоманії се-
ред дітей, підлітків і молоді.

Дослідження виконане згідно плану науко-
вої роботи Слов’янського державного педагогічно-
го університету.

Формулювання цілей роботи.
Велика актуальність представленої пробле-

ми послужила предпосилкою  для проведення цьо-
го дослідження. Метою роботи є вивчення динамі-
ки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок
серед дітей, підлітків і молоді, виявлення профілак-
тичного потенціалу фізичної культури і спорту.

Результати дослідження.
У відповідності з метою і завданнями нау-

кової роботи нами було проведено обстеження шко-
лярів у загальноосвітніх школах м.Слов’янська До-
нецької області. Загальна кількість обстежуваних
склала 615 дітей у віці 11-17 років.

Результати дослідження соціальної і психо-
лого-педагогічної структури динаміки розповсюджен-
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ня наркоманії та шкідливих звичок у шкільному се-
редовищі  свідчать про те, що небагато (10,3 – 12,3
%, t=1,56, p>0,01) ) школярів займаються спортом.
Цей показник істотно не змінюється за віком. За на-
шими даними, учні, що займаються спортом (89,7%,
t=3,98, p<0,001), в основному не палять, не вжива-
ють спиртні  напої і наркотичні речовини  (табл.1).

Поширеність шкідливих звичок значно
вище у школярів, що не займаються спортом (89,8%,
t=4,51, p<0,001). Наркотичні речовини даний кон-
тингент вживає вже в 11-літнього віці, а окремі (5,9
%) юні спортсмени – у віці 16 років.

Тютюнопаління (3,5%) і вживання алко-
гольних напоїв (24,5%) виявлене нами також у віці
11 років у школярів, що не займаються спортом.
Юні спортсмени тільки з 13-річного віку (5,9%)
вказали на вживання алкогольних напоїв (в основ-
ному малоалкогольні і  пиво), а  з 14 років – тютю-
нопаління. В усі вікові періоди показники школярів,
що не займаються спортом, супроводжуються не-
гативною тенденцією зростання поширення

шкідливих звичок (табл.1).
Аналіз результатів анкетування показує

взаємозв’язок поширення наркотиків і шкідливих
звичок у школярів різного контингенту: як правило,
учні, що вживають наркотики (76?8%, t=4,81,
p<0,001), палять і проявляють зацікавленість до ал-
когольних напоїв. Найбільше дана закономірність
виявляється у школярів, що не займаються спортом
(83,2%, t=3,98, p<0,001).

Контингент учнів, що не вживає наркотики
(86,5%, t=3,72, p<0,001), в основному не курить, але
багато (53,8%, t=3,83, p<0,001)  респондентів (віком
16-17 років) вказують, що вони епізодично відда-
ють перевагу малоалкогольним напоям і пиву.

Не зважаючи на перевагу юних спортсменів,
з мінілизації  поширеності шкідливих звичок
(табл.1), необхідно констатувати, що окремі юні
спортсмени палять (6,7 –13,3%), вживають алко-

гольні напої (5,9 –13,3%) і легкі наркотики (5,9 –
6,7%). Очевидно, даний контингент навряд чи роз-
раховує на успіх у спорті.

Результати нашого дослідження показують
у цілому тривожну ситуацію в системі профілакти-
ки споживання наркотиків серед підлітків. Серед
основних причин (93,6%, t=4,82, p<0,001), що впли-
вають на поширення наркоманії і токсикоманії в
підлітковому середовищі, одне з перших місць зай-
має легка доступність психоактивних речовин. Важ-
ливим фактором наркотизації є зниження у більшості
дітей і підлітків (81,8%, t=3,86, p<0,001) превентив-
ного психологічного захисту і низький соціально-
ціннісний бар’єр [1,2,3,4,5].

Проте, у процесі досліджень було встанов-
лено, що мотиваційна сфера підлітків дозволяє ефек-
тивно проводити профілактику  наркоманії та шкідли-
вих звичок засобами фізичної культури і спорту. Про
це свідчать отримані дані, що основними мотивами
підлітків до систематичних занять фізичною культу-
рою і спортом, до здорового способу життя є: праг-

нення бути здоровим (62,0%, t=3,19, p<0,001) та ба-
жання удосконалювати конституцію тіла (79,8%,
t=3,85, p<0,001), виглядати красиво (48,1%,  t=3,51,
p<0,001), можливість спілкування із друзями (48,3%,
t=3,96, p<0,001), потяг до високих спортивних резуль-
татів (32,5%, t=2,83, p<0,001), психофізична доско-
налість (18,9%, t=2,19, p<01), підготовка до трудової
діяльності (78,3, t=3,95, p<0,001) та виховання кон-
ституційного  обов’язку – захист своєї держави
(69,4%, t=4,52, p<0,001)

Висновки.
Аналіз результатів дослідження дозволили

встановити, що профілактична робота повинна інтен-
сивно реалізовуватися починаючи з 10-11-річного
віку. По-перше, робота з дітьми цієї соціально-демог-
рафічної  групи визнається спеціалістами [1,2,3,4,5]
найбільш актуальною в плані здійснення антинарко-
тичної профілактики. По-друге, основи здорового

Таблиця 1
Динаміка поширеності наркоманії і шкідливих звичок у школярів з різною мотивацією до занять

спортом, %

Контингент обстежуваних 
Юні спортсмени  (%) Школярі, що не  займаються спортом  

(% ) 

 
 
Вік, 
років Шкідливі звички  

 Наркотики, 
токсичні 
речовини 

Тютюно-
паління  

Алкоголь  Наркотики , 
токсичні 
речовини 

Тютюно- 
паління  

Алкоголь  

11 - - - 2,3 3,5 14,0 
12 - - - 6,4 6,4 24,5 
13 - - 5,9 21,5 10,8 38,7 
14 - 6,7 13,3 29,6 17,3 56,8 
15 - 12,5 12,5 43,0 22,1 61,6 
16 5,9 11,8 17,6 53,1 22,2 77,8 
17 6,7 13,3 20,0 57,8 21,1 84,4 
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способу життя людини закладаються саме у дитинстві
та отроцтві, бо  саме в цей період, за ствердженням
В.Г.Григоренка [2], Г.І.Петракової [3], В.П.Моченова
[4], простежується найбільше  сприйняття до вихов-
них дій. Моральні орієнтири, встановлені в цьому віці
у якості ціннісних критеріїв, володіють силою енергії,
а сформовані у школярів внутрішні  регулятори по-
ведінки характеризуються стійкістю і проецирують-
ся на майбутнє, надовго формують життєву позицію
людини, суттєвим чином визначаючи увесь подаль-
ший розвиток індивідуума.

Дані, що одержані в процесі наукової робо-
ти дозволили нам визначити теоретичні і методичні
позиції розробки концептуальної моделі профілак-
тичної роботи серед дітей та підлітків:
1) фізична культура і спорт (ФКіС) – як засіб

спортивно-гуманістичної освіти, людської са-
мореалізації;

2) ФКіС – ефективна форма розвитку функціо-
нальних можливостей організму людини,  фор-
мування здорового способу життя;

3) ФКіС –найважливіший засіб формування у
підлітків стійкої позитивної мотивації до сис-
тематичних занять фізичними вправами, здоро-
вого способу життя;

4) ФКіС – вид соціальної практики, в умовах якої
людина продуктивно реалізує свої біологічні,
соціально-культурні, етичні і естетичні, про-
фесійні, валеологічні і та інші потреби.

5) ФКіС – основа профілактики наркоманії та
шкідливих звичок у підлітків, бо найважливішим
її аспектом в першу чергу, є значимі результати і
цінності, які характеризують готовність людини
до стабільного високоефективного здійснення
соціально необхідної діяльності.

Таким чином, отримані результати дослі-
дження дозволили не тільки виявити соціально-пси-
хологічну і вікову структуру динаміки розповсюд-
ження наркоманії та шкідливих  звичок серед
підлітків, закономірності прояву мотивації до сис-
тематичних занять фізичною культурою і спортом,
до здорового способу життя, а й є основою для вста-
новлення теоретичних і методичних позицій орган-
ізації системи комплексної профілактики наркоманії
серед школярів.

Подальші дослідження доцільно направи-
ти на науково-методичне обґрунтування спеціальних
спортивно-педагогічних технологій корекції психо-
фізичних порушень у підлітків, які страждають на
наркоманію у державній структурі їх фізичної і соц-
іальної реабілітації.
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СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНІЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ У БІГУ НА

СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Щелкунов Д.А.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. В статті представлена система оцінки техні-
чної підготовленості дітей у бігу на середні дистанції.
Показано аналіз кінематичних  і динамічних характе-
ристик бігу, що дозволяє характеризувати технічну
підготовленість дітей. На підставі отриманих даних
пропонуються оптимальні шляхи в області керування
підготовкою юних легкоатлетів.
Ключові слова: руховий потенціал, тактична підготов-
леність, кінематичні і динамічні характеристики, фун-
кціональні можливості, анаеробні і аеробні показники.
Аннотация. Щелкунов Д.А. Направленность  учебного
процесса с учетом технической  подготовленности
школьников в беге на средние дистанции . В статье, в
которой система оценки технической  подготовленнос-
ти детей представлена в пробеге на средних планах.
Анализ кинематики  и динамичных описаний в пробеге
показан, позволяют характеризовать техническую  под-
готовленность детей. На основании путей оптимумов
поисков предлагаются в области подготовки управле-
ния молодых атлетов.
Ключевые слова: движущий потенциал, тактическая
подготовленность, кинематика и динамичные характе-
ристики, функциональные возможности, анаэробные и
аэробные  показатели.
Annotation. Schelkunov D.A. Orientation of educational
process in view of technical readiness of schoolboys in run
on average distances. The article is about the presentation
of system of assessment of technical preparation of
schoolchildren in running at medium distances. The author
presents the analysis of k inematic and dynamic
characteristics of running that help to characterize the
technical preparation of school-children. The results of the
conducted research will facilitate the process of instruction
of young sportsmen.
Key words: moving potential, technical preparation,
kinematic and  dynamic  characteristics, functional abilities,
anaerobic and aerobic indices.

Вступ.
Одна з істотних проблем нашого суспіль-

ства – проблема здоров’я підростаючого покоління,
рішення якої залежить від удосконалювання фізич-
ного виховання. Вітчизняний і закордонний досвід
показує, що найбільш ефективним засобом оздоров-
лення населення є розвиток фізичної культури, що
забезпечує профілактику захворювань, що сприяє
формуванню здорового способу життя.

Нинішня школа не сприяє підготовці фізич-
но розвинених і здорових молодих людей. На наш
погляд, ефективність фізичного виховання багато в
чому залежить як від врахування регіональних особ-
ливостей клімату, культури, традицій, так і від праг-
нення вчителів і учнів до досягнення мети.  Назріває
необхідність забезпечення викладачів нормально
діючими програмами фізичного виховання, що дасть
можливість враховувати умови регіону, індивіду-
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альні можливості і потреби учнів.
Безперечно, техніка виконання легкоатле-

тичних вправ на навчальних заняттях у школі – явно
не вивчений напрямок, відсутні критерії оцінки тех-
ніки виконання вправи. Необхідні нові експеримен-
тальні дані, що характеризують технічну підготов-
леність школярів з легкої атлетики на навчальних
заняттях.

Аналіз теоретичних і практичних аспектів
шкільної фізичної культури розкриває цілий ряд
труднощів і проблем. При виконанні програмного
матеріалу не враховується індивідуальність і інте-
рес того, кого навчають, відсутня діяльна і зацікав-
лена участь дітей у процесі навчання. Переорієнта-
ція навчального процесу з навчання учня на процес
навчання, безперечно є важливою і актуальною в
роботі школи. (В.И.Лях, Г.Б.Мейсон). Ми вважає-
мо, що необхідно формувати у дитини інтерес до
самостійного освоєння рухових дій як у навчальний
час, так і у позакласний. В даний час фізичне наван-
таження, рухова підготовленість і моторна щільність
залишаються основними показниками роботи вик-
ладача на уроці (П.Н.Гойхман, О.Н.Трофимов,
Г.П.Богданов ,  Ю.Н.Вавилов).  Заклопотаний
підтримкою необхідного рівня даних характеристик,
вчитель не дає можливість учням осмислити свої дії,
виявити ініціативу і самостійність при вивченні на-
вчального матеріалу.

Фахівці (Г.Н.Максименко, А.А.Зданевич)
пов’язують невдачі у фізичному вихованні з не-
достатнім контролем. Дійсно, контроль потрібний
у якості об’єктивної оцінки підготовленості шко-
лярів, а найбільше він необхідний для коректуван-
ня навчального процесу, що дозволяє кожному уч-
неві максимально використовувати свої потенційні
можливості.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Слов’янського державного педагогічного ун-
іверситету.

Формулювання цілей роботи.
Актуальність представленої проблеми послу-

жила передумовою для проведення цього досліджен-
ня. У даній роботі починається спроба експеримен-
тально обґрунтувати і запропонувати оцінку
ефективності техніки виконання вправ, засновану на
реалізації рухового потенціалу школярів.  Рухові мож-
ливості визначаються комплексом найбільш інфор-
мованих показників у даному виді легкої атлетики.
Складене рівняння множинної регресії дозволяє виз-
начити належний, відповідний руховому потенціалові
результат. Якщо дійсний і належний результати збіга-
ються, то рівень технічної майстерності вище за се-
редній, менше – нижче середнього. На підставі
рівнянь регресії складені таблиці, за допомогою яких
можна визначити ефективність техніки виконання
вправ у різних видах легкої атлетики.

Результати дослідження.
Біг на середні дистанції – природна вправа

і пробігти 800-1500 м не важко навіть новачкам, але
досягти успіху в цьому виді зможуть школярі, які

мають високий рівень фізичної і технічної підготов-
леності. Під досконалою технікою звичайно розум-
іють найбільш раціональний і ефективний спосіб
виконання спортивних вправ, що дозволяє досягти
найвищого результату.

Біг на середні дистанції відрізняється від
спринтерського бігу меншою довжиною кроків і
швидкістю пересування, більш прямим положенням
тулуба, менш високим підйомом  коліна махової
ноги, роботою рук, глибоким і ритмічним подихом
(Ю.Г.Травин, 1975). Головним показником техніки
бігу є потужність зусиль і економічність рухів. Пер-
ший показник залежить від швидкісно-силової підго-
товленості бігунів, а другий – від економічності вит-
рати енергетичних ресурсів.

Аналіз кінематичних і динамічних характе-
ристик бігу дозволяє характеризувати технічну
підготовленість дітей.  Найбільш економічна
швидкість бігу досягається при оптимальному
співвідношенні довжини і частоти кроків, що нео-
днаково у школярів різного віку.

Арсенал технічних засобів, на які розра-
ховує учитель фізичної культури, не дозволяє об-
’єктивно оцінювати техніку бігу школярів. З огля-
ду на це, нами розроблена система оцінки технічної
підготовленості дітей у бігу на середні дистанції.
Результати дослідження свідчать, що учні, які ма-
ють приблизно однакові функціональні і швидкісні
можливості, часто показують різні результати в бігу
на середні дистанції (Р < 0,05).  Це обумовлено тех-
нічними і тактичними особливостями бігу шко-
лярів.  «Гарного» і «поганого» бігунів відрізняє
співвідношення параметрів бігового кроку (довжи-
на і частота кроків), величина підйому ЗЦМТ в
одному кроці, тактичні варіанти реалізації своїх
можливостей.

Різниця у обсязі роботи, витраченої на пе-
реміщення ЗЦМТ вгору, була значна. Надмірність
рухів  у «поганих» бігунів помітно знижує результат
(Р<0,05). Кореляційний аналіз дозволив виявити
обумовленість результатів у бігу на 600 м і 1000 м
показниками швидкісної і функціональної підготов-
леності школярів різного віку.

Результати в бігу на 600 м статистично
вірогідно взаємозалежні з рівнем швидкості бігу
(ч = 0,57 +0,71) і показниками працездатності (ч =
0,68+0,84). Аналогічна закономірність просте-
жується і в інших бігових  видах , але в міру
збільшення довжини дистанції підвищується зна-
чимість показників, що характеризують аеробні
механізми енергозабезпечення.

На основі експериментальних даних обчис-
лені рівняння регресії, що відбивають вплив анаероб-
них і аеробних можливостей дітей на результативність
у бігу на 600 м. Вибір цієї дистанції для оцінки техн-
іки бігу обумовлений більшою рівномірністю швид-
кості пересування, високою значимістю швидкісної і
функціональної підготовленості (табл. 1).

Різниця розрахункового і фактичного ре-
зультатів характеризує технічну і тактичну підготов-
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леність школярів. Про технічну підготовленість мож-
на судити за цією різницею у випадку, якщо учні
пробігають дистанцію з рівномірною швидкістю.

Таблиця 1
Виявлення технічних особливостей школярів у бігу

на 600 метрів
Коефіцієнти рівневої регресії 

Хлопчики  Дівчата 
 
Вік, 
роки а в с а в с 
11-12 9,08 -11,89 288,0 1,77 -18,06 406,8 
13-14 21,20 -7.10 159,2 11,22 -21,96 426,2 
15-17 9,66 -10,79 262,8 8,32 -28,36 537,0 
 Примітка.  Рівняння мають вигляд:  у = ах1  + вх2   + с,
де у – прогнозований результат у бігу на 600 м, с;
х1    - час у бігу на 30 м з ходу, с;    х2    - Р  З
170,  кг м хв.. Висота сходинки сходження – 0,37 м.

кг

Висновки.
Наші дослідження показують, що школярі

в бігу на середні дистанції часто не підтримують
відносно рівномірну швидкість бігу, допускають
погрішності в техніці бігу. Дані недоліки помітно
знижують результат у бігу і ставлять вчителів в
скрутне становище, тому що акцентування підготов-
ки на розвиток витривалості не завжди приносять
бажаний результат.

Вплив на кінцевий результат бігу «розклад-
ки» швидкості виявлено нами експериментально.
Взаємозв’язок між результатами першої і другої
половини дистанції залежить від рівномірної швид-
кості бігу: чим більше розмах результатів на сере-
дині  дистанції, тим вище і суперечливіше взаємоз-
в’язок. Використовуючи рівняння регресії, можна
визначити втрату результативності в бігу через не-
рівномірність швидкості бігу:

у = 0,56х + 0,29 (повільний початок);
у = 1,16х – 2,26 (швидкий початок), де в –

утрата часу в бігу на 600 м і через нерівномірність
швидкості, с;  х – відхилення результату на середині
дистанції від середньої величини.

Безперечно, даний підхід дозволить оціни-
ти технічні особливості школярів у бігу на середні
дистанції, озброїть учителя фізичної культури ефек-
тивними методами підготовки дітей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем спрямо-
ваності навчального процесу з урахуванням техніч-
ної підготовленості школярів у бігу на середні
дистанції.
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ВНУТРЕННИЕ ПРОПОРЦИИ СТРОЕНИЯ
ТЕЛА ЧЛЕНОВ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ ПОЛЬШИ ПО ТЕННИСУ
Владислав Ягелло**, Марина Ягелло*

*Академия Физического
Воспитания и Спорта в Гданьске

**Педагогический Факультет Политехнического
Института в Радоме

Аннотация. В работе предпринята попытка, определе-
ния внутренних пропорций  строения тела мужской
сборной команды Польши по теннису (n=6). На осно-
вании нормирования избранных антропометрических
показателей (n=9), а также использования метода при-
родных индексов Perkal, выявлено наиболее характер-
ные черты внутренних пропорций исследуемых спорт-
сменов . Авторы  обращают  внимание на  факт
необходимости  исследования этой проблемы, особен-
но в спортивных играх.
Ключевые слова: теннис – мужчины, внутренние про-
порции строения тела.
Анотація. Владіслав Ягелло, Маріна Ягелло. Внутрішні
пропорції будови тіла членів чоловічої збірної команди
Польщі з тенісу. В праці зроблено спробу визначення
внутрішніх пропорцій будови тіла чоловічої збірної
команди Польщі з тенісу (n=6). Використавши норму-
вання вибраних антропометричних показників (n=9), а
також методики природних індексів Perkal, виявлено
найбільш характерні риси внутрішніх пропорцій досл-
іджуваних спортсменів. Автори звертають увагу на факт
необхідності досліджень даної проблеми, особливо в
спортивних іграх.
Ключові слова: теніс – чоловіки, внутрішні пропорції
будови тіла.
Annotation. Wladyslaw Jagiello, Marina Jagiello. Internal
proportions of body build of the Polish representatives in
tennis. An attempt has been made to outline the internal
proportions of body build in the Polish tennis representatives
(n=6). Based on the leveling of chosen antropometric traits
(n=9) and applying the mathematical method of Perkal the
most characteristic internal proportions have been observed
in the tested athletes. The authors underline the importance
of performing such tests especially in athletic games.
Key words: tennis – men, internal proportions of body build.

Введение
Современные исследования антропологов

подтверждают факт, что строение тела является од-
ним из элементов дифференцирующих спортсменов
от лиц, не занимающихся систематически спортом
[2, 5, 10]. Среди спортсменов представляющих раз-
ные виды спорта также обнаруживается  существен-
ные различия в строении их тела [3, 9].

Известны исследования направленные на
выявление зависимости между разными аспекта-
ми строения тела и уровнем спортивного мастер-
ства или эффективностью соревновательной дея-
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тельности. Такие данные имеются в дзюдо [21]
борьбе вольной и классической [20, 22] фехтова-
нии [7] и теннисе [4, 18].

Важным направлением в исследовании про-
блем строения тела спортсменов являются возраст-
ные аспекты соматического развития спортсменов
[8, 19], а также их различия по отношении к не за-
нимающимися спортом [17, 20, 23].

Исследования эти основаны на анализе, так
называемых, соматотипов, пропорций или тканевых
компонентов. Чрезвычайном, на наш взгляд, и по-
чти не изученной проблемой спортивной антропо-
логи, являются внутренние пропорции строения тела
данного спортсмена или избранной группы спорт-
сменов. Этот вопрос особенно важен в спортивных
играх и, в частности, в теннисе.

В связи с такой проблемной ситуацией це-
лью исследований является выявление особенностей
внутренних пропорций строения тела теннисистов
сборной команды Польши.

Материал и методы исследований
В обследованиях приняло участие 6 спорт-

сменов членов сборной команды Польши по тенни-
су [23]. Исследования были проведены во время
тренировочного сбора – c 28 сентября по 9 октября
2002 г (г. Закопане – Центр Спортивной Подготов-
ки). Возраст теннисистов находился в диапазоне 16-
22 лет (18,5±2,17), а тренировочный стаж – 8-15 лет
(10,5±2,66).

Антропометрические измерения проведены
согласно принятым принципам [11], используя стан-
дартные инструменты. В общей сложности опреде-
лено 17 соматических показателей [23]. Однако в
связи с целью этого фрагмента исследований исполь-
зовано восемь из них, которые составляли три, так
называемые факторы строения тела: длины (m1),
полноты (m2) и ожирения (m2). В работе под поня-
тием факторы строения  понимаем общие для не-
скольких показателей свойства в отличие от поня-
тия фактора, как причины возникновения явления
или формирования свойств.

Для определения внутренних пропорций
строения тела членов мужской сборной команды
Польши по теннису использовано математический
метод природных индексов [Perkal, 13]. Индексы
вычисляется из нормированных величин называе-
мых в статистике стандартизованными показателя-
ми. Для нормирования использовано группу студен-
тов Варшавского Политехнического Института [14].

Следующим этапом, (после нормирования),
по выявлению внутренних пропорций  являлось
определение:
· фактора строения m – через суммирование

нормированных величин в диапазоне каждо-
го фактора и разделению суммы через коли-
чество показателей в данном факторе. Исклю-
чение составляет фактор ожирения, который
является нормированной величиной кожно-
жировых складок – Z = m3

· Показатель общей величины тела M группы:
 
M= 

m1 + m2 + m3 

3 
· Оценку внутренних пропорций строения тела

проведено вычисляя природные индексы
Perkala, для каждого фактора строения:

m1-M; m2-M; m3-M

· гармоничности строения определено через
показатель изменчивости внутригрупповой –
разница между самой большой и малой вели-
чиной природного  индекса

· Код внутренних пропорций на основанию шко-
лы пунктов  природных индексов – таб. 1.

· Оценка внутренних пропорций показателей
в диапазоне каждого из факторов проведена
посредством вычитания от нормированных
величин величину фактора m.

Таблица 1
Шкалы пунктов природных индексов Perkala

Пункты  Величины  

Ниже  средних  

средние  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

X    do    -1 ,0 7  
-1 ,06   do   -0 ,57  
-0 ,56   do   -0 ,18  
-0 ,1 9   do    0 ,1 8  
0 ,1 9   do    0 ,57  
0 ,58   d o   1 ,06  
1 ,07   d o     X  Выше  средних  

 
Результаты исследований
Результаты нормирования соматических

показателей теннисистов показывают различия в
строении их тела по сравнению с контрольной груп-
пой (таб. 1). Самые большое различие имеет место
по ширине плеч и таза, а также ожирения. Эти ре-
зультаты представляют общие особенности строе-
ния тела, однако не дают нужной информации о
внутренних пропорциях тела. В связи с этим прове-
дена математическая обработку методом природных
индексов Perkala [13]

Величины факторов строения тела подтвер-
ждают более обобщенным способом результаты,
полученные вовремя  нормирования конкретных
показателей (таб. 2).

Фактором, отчетливо характеризирующим
строение тела теннисистов, является низкая вели-
чина ожирения (m3=-0,65). Незначительно меньше,
чем у сравнительной группы, находиться также фак-
тор полноты (скелета и мышечной ткани – m2) ко-
торый составляет -0,43 и больше фактор длины
(m1=0,43). Наиболее приближенным к сравнитель-
ной группе является показатель общей величины
тела (M=-0,22).

Анализируя взаимные пропорции между
факторами строения тела теннисистов, обнаружены
четкие различия в определенных группах показате-
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лей строения (таб. 3).
Величина показателя внутригрупповой из-

менчивости (равномерности строения) довольно
велика (1,08). Отличительной чертой такого строе-
ния является большая длина, а также пропорцио-
нально к общей величине тела, низкий вклад ожи-
рения. Наиболее пропорциональным по отношению
к общей величине тела являются показатели полно-
ты (рис. 2).

 -1  -0,5 0   1  0,5 

длины 

полноты 

ожирения 

Факторы: 

Рис. 2. Природные индексы факторов строения
тела членов мужской сборной команды Польши по

теннису (n=6)

Используя шкалу Perkala [1953] получен код
внутренних пропорций исследуемых теннисистов 6-
3-3. Это означает, что общая величина тела (M) свя-
зана с большими продольными размерами тела и
средними полноты, а также ожирения.

Существенных информации касающиеся
строения тела доставляет исследование внутренних
пропорций показателей в диапазоне каждого из фак-
торов. Природные индексы показателей в диапазо-
не конкретного фактора были вычислены путем
вычитания от нормированного показателя величи-
ны фактора m (таб. 4).

В показателях тождественных фактору пол-
ноты обнаружено четкое превосходство ширины
локтя (1,03) и диаметра предплечья (0,93). Непро-
порционально к общей величине этого фактора на-
ходится ширина плеч (-1,24) и ширина таза (-1,09).
Вклад показателей длины тела и верхней конечнос-
ти в фактор длины равномерен (рис. 3).

Дискуссия
Общая величина тела отраженная в показа-

теле M, является наиболее близкой к контрольной
группе. При этом надо отметить, что молодежь Вар-
шавского Политехнического Института является
наиболее физически развитой академической груп-
пой населения.

Природные индексы факторов строения
тела однозначно указывают, что в строению тела
заборной Польши по теннису преобладают лепто-
сомные характеристики при высоком показателю
изменчивости индексов.

Исследования Јaski-Mierzejewskiej [10] на
материале спортивных игр подтверждают эту тен-
денцию – спортсмены высокого уровня характери-
зируются отчетливом превосходством одного фак-
тора над другим. Спортсмены сборной Польши
имели большие величины показателя внутренний из-
менчивости, в то время как спортсмены третьей
лиги, особенно в волейболе имели эти показатели
близкие к нулю.

На эту закономерность обратил внимание
также Claessens et al. [1], исследуя строение тела гим-
насток, представляющих разный спортивный уро-
вень. Гимнастки характеризируются очень худоща-
вым строением телам или небольшой массой по от-
ношению к длине тела. В то время как лучшие спорт-
сменки в этом виде спорта представляли более лине-
арное строение тела, чем гимнастки представляющие
низший спортивный. Природные индексы соматичес-
ких показателей внутри факторов хорошо отождеств-
ляют специфику тенниса. В факторе полноты четкое
превосходство ширины локтя и диаметра предплечья,

Таблица 1
Нормированные антропометрические показателей членов мужской сборной команды Польши по тенни-

су (n=6)
Группа  

сравнения, n=165 
Теннисисты,  

n=6 
Нормирована 
величина Факторы Показатели 

x S x z 
длина тела, см 179,36 6,19 182,2 0,45 m1  

длины 
 длина верхней конечности, cм 78,3 3,51 79,75 0,41 

ширина плеч, см  (a-a) 40,67 1,59 38,02 -1,67 
ширина таза, см (ic-ic) 28,44 1,46 26,22 -1,52 
ширина локтя, см  6,98 0,34 7,183 0,60 

ширина колена, см  (epl-epm) 9,82 0,45 9,533 -0,64 
диаметр предплечья, см 26,02 1,8 26,92 0,50 

m2  полноты 

диаметр голени, см 36,86 2,3 37,22 0,16 
m3 ожирения 

 толщина 3 кожно-жировых складок 33,4 14,3 24,1 -0,65 
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а также равномерен вклад показатели длины тела и
верхней конечности в фактор длины подтверждают
ранее выявленные адаптационные особенности на-
грузки в теннисе [17, 18, 23].

В результате проведенных исследований
можно отметить, что математический метод анали-

за внутренних пропорций строения тела с исполь-
зованием природных индексов [13] является перс-
пективным способом анализа и оценки этих аспек-
тов. В отличий от других методов оценки строения
тела имеет свои серьезные преимущества [10, 12,
13].

Нормируя антропометрические данные,

Факторы Длины Полноты 
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 0,02 -0,02 -1,24 -1,09 1,03 -0,21 0,93 0,58 

 

Факторы  Длины  
 m 1 Полноты  m 2 Ожирения 

 m3 

Показатель 
общей 

величины  M  
  0,43 -0,43 -0,65 -0,22 

 Таблица 3
Природные индексы факторов строения тела членов мужской сборной команды Польши по теннису

(n=6)

Природные  индексы  Длины  Полноты  Ожирения  
Показатель  

гармоничности  
строения  

 0,65  -0 ,21  -0 ,43  1 ,08 
 

Таблица 2
Факторы строения тела членов мужской сборной команды Польши по теннису (n=6)

Таблица 4
Природные индексы соматических показателей внутри факторов

Рис. 3. Природные индексы соматических показателей внутри факторов, членов мужской сборной ко-
манды Польши по теннису (n=6).

 0 0,5  1 1,5 2 -0,5   -1 -1,5 -2 
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можем принять среднюю арифметическую исследу-
емой группы или, как в нашем случае, среднюю
группы академической молодежи Польши. Таким
образом, получаем ответ на вопрос, в каких показа-
телях и на каком уровне наши спортсмены отлича-
ются од средней сравнительной группы – то есть,
оценить влияние спортивной подготовка.

Другие методы оценки строения тела рассчи-
таны обычно на одни биологическо-географические
и общественно-экономические условия жизни, напри-
мер американскую университетскую молодежь, как
это имеет место в соматотипирования Шельдона [15].
Эти так называемые эгзогамические факторы явля-
ются (вместе с эндогамическими) главными факто-
рами развития человека [16]. Таким образом, для оп-
ределения особенностей строения тела лучше
применят сравниваемую группу, отвечающую усло-
виям жизни исследуемого контингента.

Выводы
1. По общей величине тела теннисисты не отли-

чаются от студентов ,  не занимающихся
спортом. Однако теннисистов характеризирует
низкая величина ожирения и полноты при выс-
шем факторе длины.

2. Природные индексы факторов строения тела
однозначно указывают на внутренние пропор-
ции теннисистов (6-3-3), которых общая вели-
чина тела вызвана большими продольными раз-
мерами тела (6) и средними полноты (3), а также
ожирения (3).

3. Природные индексы показателей в диапазоне
фактора полноты четко характеризуют превос-
ходство ширины локтя и диаметра предплечья.
Непропорционально низкой к общей величине
этого фактора имеется ширина плеч и ширина
таза. Вклад показатели длины тела и верхней
конечности в фактор длины равномерен.
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OCENA ROZWOJU SOMATYCZNEGO I
SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIEWCZAT

W WIEKU DORASTANIA O ZRÓŻNICOWANEJ
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Tadeusz Jasiński1,2, Halina Cieślak 2 E. Budzis2

1 Polish Air Force Institute of Aviation Medicine in
Warsaw

2 Paweł Włodkowicz High School in Płock

Adnotacja. Tadeusz Jasiński, Halina Cieślak, Ewa Budzis.
Ocena rozwoju somatycznego i sprawności motorycznej
dziewcząt w wieku dorastania o zróżnicowanej aktywności
ruchowej. W pracy założono, iż poziom rozwoju cech
somatycznych i sprawności motorycznej dziewcząt w wieku
dorastania jest mało zróżnicowany ze względu na przeja-
wianą przez nich aktywność ruchową. Badaniami objęto
93 dziewczęta z klas VI Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie.
Wyodrębniono dwie grupy: pierwszą grupę (G1) stanowiły
dziewczęta realizujące na lekcjach WF, obowiązkowy
program wychowania fizycznego; drugą grupę (G2) ich
rówieśniczki, które uczestniczyły w dodatkowych zajęciach
ruchowych w ramach SKS. W ocenie rozwoju somatycznego
uwzględniono pomiary wysokości i masy ciała dziewcząt
oraz wskaźniki BMI i Braucka. Testy zdolności
motorycznych obejmowały próby: szybkości, mocy,
wytrzyma łości,  si ły, zwinności i gibkości.  Analiza
zebranych danych wykaza ła, że dziewczęta w okresie
dorastania zróżnicowane ze względu na przejawianą
aktywność ruchową nieznacznie różniły się poziomem
wysokości i masy ciała. Wskaźniki BMI oraz Braucka nie
różnicowały znamiennie badanych dziewcząt. Dziewczęta,
które uczestniczyły w zajęciach dodatkowych w ramach
SKS charakteryzowały się wyższym poziomem siły tułowia,
szybkości i gibkości. Natomiast u dziewcząt realizujących
obowiązkowy program wychowania  fizycznego
obserwowano wyższe wartości siły funkcjonalnej. Zaobser-
wowane różnice aczkolwiek widoczne okaza ły się nie
istotnie statystycznie.
Słowa kluczowe: rozwój somatyczny, zdolności motoryczne,
wskaźniki BMI i Braucka
Анотація. Ясінскі Т., Тесьлак Г., Будзіс Е. Оцінка сома-
тичного розвитку і рухової підготовленості дівчат у віку
біологічного дозрівання із різною руховою активністю.
В праці передбачалося, що рівень розвитку соматичних
якостей і рухової підготовленості у дівчат у період біо-
логічного дозрівання має мало різниць з точки зору про-
явлення їх рухової активності. У дослідженнях брали
участь 93 дівчинки 6 класу підготовчої школи № 6 в м.
Кутно. Створено дві групи: першу (G1) складали дівча-
та рухова активність яких включала уроки фізичної
культури у відповідності до обов’язкової програми з
фізичного виховання; друга (G2) включала їх ровесниць,
які брали участь у додаткових разових заняттях по про-
грамі SKS. При оцінці рівня соматичного розвитку ви-
користовувались росто-вагові показники і склад тіла
(BMI і Bracka). Тести рухових здібностей оцінювались
з допомогою проб на швидкість, потужність, витри-
валість, силу, гнучкість і спритність. Аналіз отриманих
даних показав, що дівчата на етапі біологічного розвит-
ку і які мають різниці з рухової  активності незначно
відрізняються рівнем довжини і маси тіла. Показники
BMI і Bracka не мали статистично ймовірної різниці у
досліджуваних дівчат. Дівчата, які брали участь в додат-
кових заняттях характеризувалися високім рівнем сили
м’язів тулуба, швидкості і гнучкості. У дівчат, які реал-
ізували обов’язкову програму фізичного виховання вста-
новлено високі показники  сили , але статистичної
різниці не було.
Ключеві слова: соматичний розвиток, рухові здібності,
показники BMI i Bracka.

Аннотация. Ясински Т., Тесьлак Г., Будзис Е. Оценка
соматического развития и двигательной подготовленно-
сти девочек в возрасте биологического созревания с
различной двигательной активностью. В работе пред-
полагалось, что уровень развития соматических качеств
и двигательной подготовленности у девочек в период
биологического созревания мало различается с точки
зрения проявления их двигательной активности. В ис-
следованиях принимали участие 93 девочки 6 класса
подготовительной школы № 6 в г. Кутно. Выделено две
группы: первую (G1) составляли девочки, двигательная
активность которых включала уроки физической куль-
туры в соответствии с обязательной программой физи-
ческого воспитания; вторая (G2) включала их ровесниц,
которые участвовали в дополнительных двигательных
занятиях в рамах SKS. При оценке уровня соматичес-
кого развития использовались росто-весовые показате-
ли и состав тела (BMI и Bracka). Тесты двигательных
способностей  оценивались с помощью проб на быст-
роту, мощность, выносливость, силу, гибкость и лов-
кость. Анализ полученных данных показал, что девоч-
ки  на  этапе биологического созревания  и
различающиеся по двигательной активности незначи-
тельно отличаются уровнем длины и массы тела. Пока-
затели BMI и Bracka имели статистически достоверные
различия у исследуемых девочек. Девочки, которые уча-
ствовали в дополнительных занятиях, характеризова-
лись высоким уровнем силы мышц туловища, скорости
и гибкости. Между тем, у девочек, реализующих обяза-
тельную программу физического воспитания, наблюда-
лись высокие показатели силы, однако статистическое
различие недостоверное.
Ключевые слова: соматическое развитие, двигательные
способности, показатели BMI i Bracka.
Annotation. Jasinski T., Cieslak H., Budzis E. The appraisal
of somatic development and motion capabilities of
adolescent girls of the diversified morion activity. It was
assumed in this research work that the level of the
development of somatic features as well as motion
capabilities of adolescent girls is not much diversified due
to the motion activity performed by them. The population
of 93 girls attending the sixth grade of Primary School No
6 in Kutno (Central Poland) were the subject to the research.
Two groups were selected: the first one (G1) consisted of
girls who implemented the obligatory program of physical
education during their P.E. lessons; the second group (G2)
comprised the girls of the same age who took part in
additional motion exercises within SKS (school sports club)
activities. The measurements of girls’ height and body mass
and the BMI and Brauck’s indices were taken into account
in this evaluation. The tests of motion capabilities included
the following trials: in speed, power, endurance, strength,
nimbleness and  suppleness. The analysis of the gathered
data showed that the girls in the period of adolescence,
although differentiated because of the motion activity
performed by them, only slightly differed from one another
as far as their height and body mass were concerned. The
BMI and Brauck’s indices did not differentiate the examined
girls in a considerable way. The girls who took part in
additional lessons within SKS activities demonstrated the
higher level of trunk strength, speed and suppleness.
Whereas the girls who implemented the obligatory program
of physical education demonstrated the higher values of
functional strength. The noticed differences, thought evi-
dent and visible, proved to be irrelevant statistically.
Key words: somatic development, motion capabilities, BMI
and Brauck’s indices.

Wstęp
W psychologii wiek dorastania przypada na

okres od 12 do 18 lat życia i obejmuje zarówno
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dojrzewanie biologiczne, jak i ściśle z nim związany
rozwój psychiczny (Żebrowska 1979). W naukach
biologicznych wiek dorastania określa się przez
biologicznie granice rozwojowe takie jak skok
pokwitaniowy i ustabilizowanie się dojrzałości płciowej
(12-14 do 15-17 roku życia). Dojrzewanie, obejmujące
wiek pokwitania i młodzieńczy, charakteryzuje
przechodzenie jedna w drugą procesów hamowania i
pobudzania, dysharmonia rozwoju układów krążenia,
kostnego i mięśniowego. Za znacznym przyrostem
wielkości ciała nie nadążają m.in. serce, układ nerwowy.
Wzrastająca masa mięśni nie idzie w parze z ich
dojrzałością, po nagłym przyroście długości ciała
następuje znaczny przyrost masy nieaktywnej tkanki
tłuszczowej, zwłaszcza u dziewcząt. Zmusza to
organizm do częstych i szybkich procesów
adaptacyjnych do nowych warunków motorycznych. Nie
udaje się to jednak do końca, co może być przyczyną
wad postawy (Denisiuk L., Milcerowa H (red.) 1969;
Perkowski K., Śledziewski D. (red.) 1998). U
dziewczynek w tym okresie obserwuje się regres
wyników testów. W wielu przypadkach można mówić o
kryzysie motoryczności „pubertalnej niezręczności”
(Osiński 2000).

Jednym z podstawowych celów wychowania
fizycznego w szkole jest dążenie do zapewniania
prawidłowego rozwoju fizycznego i sprawności
motorycznej wychowanków. W literaturze przedmiotu
można spotkać różne stanowiska i poglądy na temat
sprawności motorycznej, która bywa utożsamiana z
pojęciem sprawności fizycznej. (Osiński 1991,
Przewęda 1985, Szopa 1992, Osiński 2000). Istnieje
także pogląd, że sprawność motoryczna pełniej oddaje
zjawiska biologiczne i społeczne stanowiące podstawę
czynności ruchowej człowieka (Skowroński 2002).
Znając rzeczywisty poziom sprawności motorycznych
można w sposób prawidłowy kierować procesem
wychowania fizycznego swych podopiecznych. Pomiar
zdolności motorycznych umożliwia wyodrębnienie grup
uczniów o zróżnicowanym poziomie sprawności i
ułatwia stosowanie indywidualizacji kształcenia i
wychowania fizycznego.
Cel pracy

Celem pracy była ocena rozwoju somatycznego
i motorycznego dziewcząt w wieku dorastania o
zróżnicowanej aktywności ruchowej. Cel pracy starano
się zrealizować poprzez próbę odpowiedzi na
następujące pytania:

1. Jakie zachodzą  różnice w rozwoju
somatycznym dziewcząt w wieku dorastania
o zróżnicowanej aktywności ruchowej?

2. Czy istnieją znamienne różnice w zakresie
sprawność motorycznej dziewcząt
zróżnicowanych ze względu na przejawianą
aktywność ruchową?

Materiał i metody badań
W badaniu brały udział 93 dziewczęta ze

Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie w wieku 13 lat.
Wśród badanych wyodrębniono dwie grupy. Pierwszą
grupę (G1) stanowi ły uczennice klas VI, które

uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego w
wymiarze trzech godzin tygodniowo, zgodnie z aktualnie
obowiązującym programem nauczania realizowanym
szkołach podstawowych. Natomiast dziewczęta z drugiej
grupy (G2) były uczennicami również klas VI, ale
dodatkowo uczęszczały w wymiarze 2 godz. tygodniowo
na zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu
Sportowego (SKS). Zajęcia prowadzone były zawsze
przez tych samych nauczycieli wychowania fizycznego.
Poddane badaniom dziewczęta stanowiły odrębne grupy,
niemniej jednorodne pod względem wieku
kalendarzowego.

Pomiarów biometrycznych oraz
poszczególnych prób sprawności motorycznej dokonano
w ramach lekcji wychowania fizycznego. Pod uwagę
brano osobników zdrowych, bez przeciwwskazań do
uprawiania ćwiczeń ruchowych. Wszystkim badanym
stworzono jednolite warunki wykonania prób testowych.
Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej
dzieci szczegółowo poinformowano o przebiegu i
celowości poszczególnych prób motorycznych.
Pomiar biometryczny

Ocenę poziomu rozwoju somatycznego
badanych dziewcząt oparto na wynikach pomiarów:
wysokości ciała, masy ciała oraz wskaźników
wzrostowo-wagowych BMI i Broucka. Pomiar
wysokości i masy ciała przeprowadzono według
powszechnie stosowanych metod:
- Wysokość ciała - mierzono w pozycji stojącej na

boso, przy pomocy wzrostomierza. Pomiaru
dokonano z dokładnością do 0,1 centymetra.

- Masę ciała - mierzono za pomocą wagi lekarskiej z
dokładnością do 0,1 kilograma. Badane dziewczęta
były w stroju gimnastycznym bez obuwia.

Dodatkowo obliczono wskaźnik BMI (Boby
Mass Index) oraz wskaźnik (index) Broucka według
następujących wzorów:
Wzór I  Wskaźnik BMI
Wzór II Wskaźnik Broucka

BMI = 
( )
( )( )2mwc
kgmc

WB = 10
mcwc −

Objaśnienia: Explanations:
mc -  masa ciała, mc -  body mass
wc -  wysokość ciała wc -  body height
Test sprawności fizycznej „ Eurofit”

Ocenę zdolności motorycznych dziewcząt
dokonano w oparciu o Europejski Test Sprawności
Fizycznej (Eurofit) (1991). Test -  zawiera dziewięć
prób, które przeprowadzono w stosownej kolejności
zgodnie z zaleceniami testu (Drabik (1992, 1997), (ryc.
1):

Badane dziewczęta wszystkie próby
wykonywały w stroju sportowym. Podczas testów
postawy równoważnej na jednej nodze i zwisu na
ramionach ugiętych ćwiczące były bez obuwia.
Zwrócono uwagę na to, aby próby biegu i skoku w dal
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nie odbywały się na śliskiej powierzchni. Przed
przystąpieniem do baterii testu badane nie wykonywa ły
rozgrzewki oraz nie podejmowały się wcześniejszego
wykonywania ćwiczeń testowych.
Wyniki badań

Wyniki pomiarów morfologicznych badanych
grup dziewcząt zostały przedstawione w tabeli 1. W
wyniku analizy tych danych zaobserwowano, że w
grupie dziewcząt z grupy G1 wartość przeciętna
wysokości ciała wyniosła x =160,70 ±5,81cm. Średnia
arytmetyczna wartość tej samej cechy w zespole
dziewcząt z grupy G2 wyniosła x =160,80 ±6,97cm.
Różnica bezwzględna między średnimi wartościami
badanych cech wynosiła D=0,10 cm i okazała się
nieistotna statystycznie. W grupie dziewcząt z grupy G1,
zaobserwowano nieco niższe wartości masy ciała
x =49,58 ±8,47 niż w grupie G2 gdzie x =51,46 ±5,90
kg. W tym przypadku różnica między ich średnimi
(D=1,88) aczkolwiek widoczna również okazała się
nieistotna statystycznie. Zatem można stwierdzić, że
badane dziewczęta charakteryzowały się prawie
identycznym poziomem wysokości i masy ciała.

Pomiar BMI jest bardzo łatwy do
przeprowadzenia i szybko daje ogólną przybliżoną
informację o proporcjach budowy ciała, a w
szczególności o występowaniu nadwagi. Oszacowano,
że wartość BMI = 19 - 24 u kobiet i 20 - 25 u mężczyzn
wiąże się z najdłuższym oczekiwanym przeżyciem
odległym.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 wykazała,
że wartość średnia BMI u dziewcząt z grupy G1

wyniosła x =19,17 ±2,78, natomiast u dziewcząt z grupy

G2 x =19,79 ±2,12. Porównując wartości średnie

wskaźnika BMI u badanych zaobserwowano
stosunkowo małą różnicę bezwzględną, która wyniosła
D = 0,62 i okazała się nieistotna statystycznie.

Podobne zależności zaobserwowano analizując
wskaźnik Broucka (tab. 2). Okazało się, że w grupie
dziewcząt z grupy G1 wartość tego wskaźnika wynosiła

x =11,11 ±0,74, a w grupie G2 niewiele mniej x =10,94
± 0,59. Różnica między średnimi jego wartościami była
stosunkowo mała (D= 0,17) i okazała się nieistotna
statystycznie.

Analiza danych zawartych w tabeli 3 wykazała,
że w próbie równowagi wśród uczennic z dwóch
badanych grup nieco lepsze rezultaty uzyskały
dziewczęta z grupy G2, dodatkowo uczestniczące w
zajęciach sportowych w ramach SKS. Średnia wartość
ocen tej zdolności motorycznej w omawianej grupie

dziewcząt wyniosła x =4,90 ±3,49. Natomiast w grupie
ich rówieśniczek (G1), średnia ocen dla tej cechy była

wyższa ( x =6,24 ±4,31). Różnica między tymi
wartościami wyniosła D=1,34 i okazała się nieistotna
statystycznie.

Rezultaty (tab. 3) charakteryzujące zdolności
szybkościowe ruchów ręki u badanych dziewcząt
również okazały się mało zróżnicowane. Wśród
badanych dziewcząt z grupy G1 uzyskane wartości
zawierały się w przedziale od 91,0 do 141,0; a średnia

tej cechy wyniosła x =115,72 ±12,51. W grupie drugiej
(G2) były one nieznacznie wyższe i zawierały się

w przedziale od 109,0 do 158,0; średnia - x =127,67
±13,01. Różnica bezwzględna między porównywanymi

Ryc. 1. Kolejność prób testu sprawności fizycznej „Eurofit” (1991)

Objaśnienia jw.
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średnimi wyniosła D = 11,95, zatem według interpretacji
Guilforda (za, Arska-Kotlińska, Bartz 1993) okazała się
nieistotna statystycznie.

Kolejną z badanych zdolności motorycznych

była gibkość, która w małym stopniu różnicowała
badane grupy dziewcząt. W tym przypadku analiza
zebranych danych (tab. 2) wykaza ła, że wyniki
dziewcząt grupy G1 zawierały się w przedziale od 4 do

B a d a n i /  
Z m i e n n e  

m i n - m a x  x  δ  m  ( x )  m  ( δ )  D  Z  

W s k a ź n i k  w a g o w o  -  w z r o s t o w y  ( h e i g h t - w e i g h t  i n d e x )  B M I  
G r u p a  1  1 4 , 4 - 3 0 , 5  1 9 , 1 7  2 , 7 8  0 , 3 1  0 , 2 2  
G r u p a  2  1 6 , 9 - 2 5 , 3 8  1 9 , 7 9  2 , 1 2  0 , 3 8  0 , 2 7  

0 , 6 2  0 , 1 2  

W s k a ź n i k  ( i n d e x )  B r o u c k a   
G r u p a  1  8 , 1 - 1 2 , 5  1 1 , 1 1  0 , 7 4  0 , 0 8  0 , 0 5  
G r u p a  2  9 , 5 - 1 2 , 0  1 0 , 9 4  0 , 5 9  0 , 1 0  0 , 0 7  

0 , 1 7  0 , 1 2  

 

Tabela 1.
Wskaźniki somatyczne badanych

Z m i e n n e  
B a d a n i  

m i n - m a x  x  δ  m  ( x )  m  ( δ )  D  Z  

W y s o k o ś ć  c i a ła  d z i e w c z ą t  ( b o d y  h e i g h t )  
G r u p a  1  1 4 8 ,0 - 1 7 7 ,0  1 6 0 ,7 0  5 ,8 1  0 , 6 5  0 , 4 6  
G r u p a  2  1 4 6 ,0 - 1 7 6 ,0  1 6 0 ,8 0  6 ,9 7  1 , 2 7  0 , 9 0  

 
0 , 1 0  

 
0 , 0 0 7  

 M a s a  c i a ła  d z ie w c z ą t  ( b o d y  m a s s )  
G r u p a  1  3 6 , 0 - 8 1 ,0  4 9 ,5 8  8 ,4 7  0 , 9 5  0 , 6 7  
G r u p a  2  4 0 , 0 - 6 5 ,0  5 1 ,4 6  5 ,9 0  1 , 0 7  0 , 7 6  

 
1 , 8 8  

 
0 ,1 3  

 

Tabela 2.
Wskaźniki wagowo - wzrostowe badanych dziewcząt

Tabela 3.
Porównanie zdolności motorycznych badanych dziewcząt

B a d a n i /  
Z m i e n n e  

m i n - m a x  x  δ  m  ( x )  m  ( δ )  D  Z  

R ó w n o w a g a  
G r u p a  1  0 - 2 0  6 ,2 4  4 ,3 1  0 , 4 8  0 ,4 4  
G r u p a  2  0 - 1 3  4 ,9 0  3 ,4 9  0 , 6 3  0 ,4 5  

1 ,4 4  0 ,0 3  

S z y b k o ś ć  r u c h ó w  r ę k i  
G r u p a  1  9 1 ,0 - 1 4 1 ,0  1 1 5 , 7 2  1 2 , 5 1  1 , 4 0  0 ,9 9  
G r u p a  2  1 0 9 ,0 - 1 5 8 ,0  1 2 7 , 6 7  1 3 , 0 1  2 , 3 7  1 ,6 8  

1 1 ,9 5  0 ,6 6  

G ib k o ś ć  
G r u p a  1  4 - 3 2  2 0 , 5 6  6 ,0 3  0 , 6 7  0 ,4 8  
G r u p a  2  1 5 - 3 7  2 4 , 7 7  5 ,5 6  1 , 0 1  0 ,7 1  

4 ,2 1  0 ,5 1  

S i ła  e k s p lo z y w n a  
G r u p a  1  1 2 8 ,0 - 1 9 8 ,0  1 6 6 , 7 9  1 6 , 0 9  1 , 8 1  1 ,2 8  
G r u p a  2  1 3 0 ,0 - 2 0 1 ,0  1 6 6 , 0 6  2 1 , 2 0  3 , 8 7  2 ,7 3  

0 ,7 3  0 ,0 2  

W y t r z y m a ło ś ć  
G r u p a  1  1 4 - 2 8  2 0 , 8 4  2 ,6 5  0 , 2 9  0 ,2 1  
G r u p a  2  2 2 - 3 1  2 5 , 6 4  2 ,4 5  0 , 4 4  0 ,3 1  

4 ,8 0  1 ,3 3  

S i ła  f u n k c j o n a l n a  
G r u p a  1  3 5 ,0 - 6 9 1 ,0  2 3 5 , 7 5  1 5 7 ,8 5  1 7 , 7 6  1 2 ,5 5  
G r u p a  2  1 0 1 ,0 - 4 7 5 ,0  2 0 6 ,0  8 8 , 4 1  1 1 , 4 2  1 1 ,4 2  

2 9 ,7 5  0 ,1 9  

S z y b k o ś ć  i  z w i n n o ś ć  
G r u p a  1  1 7 5 ,0 - 2 5 1 ,0  2 0 7 , 5 3  1 8 , 4 1  2 , 0 8  1 ,4 7  
G r u p a  2  1 9 8 ,0 - 2 4 1 ,0  2 1 8 , 9 0  2 ,4 5  2 , 4 3  1 ,7 1  

1 1 ,3 7  0 ,4 9  

 

Objaśnienia jw.

Objaśnienia:
Min-max – wynik minimalny i maksymalny

x  -  średnia arytmetyczna

δ  – odchylenie standardowe

m (x) - błąd średniej arytmetycznej
m (δ ) -  błąd odchylenia standardowego
D -  różnica bezwzględna
Z - ocena istotności różnic

Objaśnienia jw.
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32 ( x =20,56 ±6,03). W grupie G2 uzyskane wartości
zawierały się w granicy od 15 do 37, a średnia
arytmetyczna tych ocen okazała się nieco wyższa

( x =24,77 ±5,56). Różnica ocen gibkości badanych
dziewcząt wyniosła D=4.21 i okazała się różnicą
nieistotną.

Skoczność u badanych dziewcząt, czyli pomiar
siły eksplozywnej to kolejna z badanych cech zdolności
motorycznych. W tym przypadku okazało się, że
dziewczęta z grupy G1, uzyskiwały pomiary w
przedziale pomiędzy 128 a 198cm i średniej

arytmetycznej  x = 166,79 ±16,09. U dziewcząt z klas
usportowionych grupa G2 uzyskane pomiary mieściły
się w granicach od 130 do 201 cm, a wynik średni był
niemal identyczny jak u ich rówieśniczek i wynosił

x =166,06 ±21,20cm. Różnica poziomu skoczności
u dziewcząt z wyżej wymienionych klas wyniosła
D=0,73 i okazała się różnicą nieistotną.

Rozwój siły mięśni brzucha określono ilością
skłonów w przód. Z zestawienia wyników w tabeli 2
wynika, że wartości siły tułowia u dziewcząt z grupy
G1 mieściły się w przedziale od 14 do 28 skłonów

( x =20,84 ±2,65). Natomiast u uczennic z grupy G2
uzyskane wartości były nieco wyższe i mieściły się w

granicach od 22 do 31 skłonów ( x =25,64 ±2,45).
Efektem porównania omawianych wyników dla dwóch
grup dziewcząt jest różnica D = 4,80, która okazała się
różnicą słabo istotną.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika także,
iż w grupie dziewcząt z grupy G1 wartości siły
funkcjonalnej mieściły się w przedziale od 35,0 do 691,0

( x = 235,75 ± 157,85). Natomiast w grupie dziewcząt
z grupy G2 uzyskane wartości liczbowe kształtowały
się od 101,0 do 478,0, a średnia była minimalnie niższa

x =206,0 ±88,41. Porównanie wskaźników różnic
między grupami (D=29,75) wykazało, że są one
nieistotne statystycznie.

„Zwinność” to ostatnia z badanych zdolności
motorycznych u uczennic z klas VI, zróżnicowanych ze
względu na przejawianą aktywność fizyczną. W
pierwszej grupie (G1) uzyskane wyniki mieściły się w

przedziale od 175,0 do 251,0 ( x =207,53 ±18,47).
Wartości pomiarów tej zdolności u dziewcząt grupy G2

wahały się w granicach od 198,0 do 241,0 ( x =218,90
±2.45). Natomiast różnica poziomu zwinności między
obiema grupami wyniosła D = 11,37 i okazała się różnicą
nieistotną statystycznie. Zatem podobnie jak w
odniesieniu do poprzednio przedstawionych rezultatów
pomiarów zdolności motorycznych okazało się, że
różnice aczkolwiek widoczne nie są istotne statystycznie.
Pomimo, że stosunkowo lepszą  zwinnością
legitymowa ły się dziewczęta grupy G2, które
uczestniczyły w dodatkowych zajęciach sportowych w

ramach SKS.

Dyskusja
Wiek dorastania jest okresem dynamicznego

rozwoju, w którym dokonuje się wiele zmian w
ontogenezie dziecka, dotyczących zarówno jej strony
fizycznej, jak i psychicznej (Osiński 1994). Rozwój
fizyczny w tym okresie jest efektem działania zarówno
czynników genetycznych jak i środowiskowych, wśród
których na pierwsze miejsce wysuwa się aktywność
ruchowa, wpływ ruchu jako czynnika pobudzającego.
Rozwój fizyczny uzależniony jest od systematyczności
ćwiczeń i dostosowanej odpowiednio intensywności
(Denisiuk 1969).

W pracy założono, iż poziom rozwoju cech
somatycznych i zdolności motorycznych dziewcząt w
wieku dorastania jest mało zróżnicowany ze względu
na przejawianą przez nich aktywność ruchową.
Badaniami objęto 93 dziewczęta z klas VI. Dziewczęta
zróżnicowano ze względu na przejawianą aktywność
ruchową. Grupę pierwszą (G1) stanowiły dziewczęta
realizujące obowiązkowy program wychowania
fizycznego. Grupę drugą G2 - dziewczęta, które
uczestniczyły w zajęciach dodatkowych w ramach SKS
szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie. Przy ocenie rozwoju
fizycznego mierzono wysokość i masę ciała. Oceny
poziomu rozwoju poszczególnych zdolności
motorycznych dokonano na podstawie prób
sprawnościowych Europejskiego Testu Sprawności
Fizycznej (1991). Testy sprawności motorycznej
obejmowały próby: szybkości, mocy, wytrzymałości,
siły, zwinności i gibkości. W pracy przyjęto pogląd za,
Szopa, Mleczko, Żak (1996), że wyniki testów
sprawności fizycznej są efektami motorycznymi,
odzwierciedlającymi aktualny poziom zdolności
motorycznych i umiejętności ruchowych. Zdolności
motoryczne określają aktualny stan organizmu do
wykonania różnego rodzaju zadań ruchowych.

Rezultaty pomiarów morfologicznych
wykazały brak znamiennych różnic dotyczących
rozwoju somatycznego między dziewczętami grupy G1
realizujących obowiązkowy program zajęć z
wychowania fizycznego i ich rówieśniczkami z grupy
G2 uczestniczących w dodatkowych zajęciach
sportowych w ramach SKS. Zaobserwowane różnice
utrzymywały się bowiem na tym samym poziomie. Z
analizy uzyskanych wartości bezwzględnych
dokonanych pomiarów wynika, iż dziewczęta w
omawianych grupach tylko nieznacznie różniły się
poziomem wysokości i masy ciała. Podobne rezultaty
uzyskano analizując ich wskaźniki wagowo - wzrostowe,
BMI oraz Broucka (Szopa 1998), które również okazały
się mało zróżnicowane.

Analiza danych uzyskanych w próbie
równowagi pozwoliła zaob-ser-wo-wać nieznacznie
lepsze rezultaty u dziewcząt z grupy G2. Równowaga
jest jedną  z wielu zdolności koordynacyjnych
organizmu. Oparta jest na doskonałości układu
nerwowego (organy czuciowe, ośrodkowy układ
nerwowy) i układu ruchu. Rozwijanie zdolności
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koordynacyjnych wpływa na poprawę zwinności,
zręczności, pamięci ruchowej. W procesie ontogenezy,
okres kiedy następuje zwiększenie dynamiki naturalnego
rozwoju równowagi (okres sensytywny) przypada na
okres od 9 do 14 roku życia. Równowaga rozwija się
dynamicznie do około 14 roku życia, a więc do okresu
pokwitaniowego, kiedy to - najwcześniej z cech
koordynacyjnych - osiąga maksimum. Dynamika tego
rozwoju jest duża: na przestrzeni 7 lat wynosi u
chłopców ponad 50 %, u dziewcząt zaś ponad 40%
wielkości maksymalnej, przy czym u dziewcząt zaznacza
się stabilizacja wyników między 10 a 13 rokiem życia,
wywołana niewątpliwie skokiem pokwitaniowym i
związanymi z nim zaburzeniami statyki. Po 14 roku
życia następuje regres poczucia równowagi, trwający
dwa lata, krótki okres względnej stabilizacji i ciągły już
proces inwolucji (Perkowski K., Śledziewski D. 1998,
Raczek i wsp. 2002).

Rezultaty charakteryzujące zdolności
szybkościowe ruchów ręki u badanych dziewcząt
okazały się mało zróżnicowane. Rozwój szybkości
ruchów ręki określono za pomocą stukania w krążki.
Różnica wartości średnich okazała się ona nieistotna
statystycznie. Szybkość jako cecha motoryczności jest
określana w jednostkach czasu (s). Mieści w sobie trzy
składowe: czas reakcji (utajony czas reakcji ruchowej),
czas ruchu prostego (prędkość pojedynczego ruchu),
częstotliwość ruchu (liczba cykli ruchowych). (Gilewicz
1964). Szybkość ruchów rozwija się bardzo dynamicznie
u obojga płci od 7 do 13 roku życia i nie wykazuje w
tym okresie dymorfizmu. Od 14 roku życia przyrosty są
szybsze u chłopców, aczkolwiek dynamika rozwoju
ulega zmniejszeniu. U obojga płci maksimum szybkości
ruchów przypada na 19 rok życia, a całkowity przyrost
między 7 a 19 rokiem życia wynosi około 50% (Królak
1998, Sozański (red) 1999, Raczek i wsp. 2002).

W wyniku przeprowadzonych pomiarów
zdolności szybkościowych wykazano, że badane
dziewczęta charakteryzowały się podobnym poziomem
koordynacji i szybkości, chociaż zarysowała się
niewielka przewaga w obrębie badanych cech w grupie
dziewcząt z grupy G2 - dodatkowo uczestniczących w
zajęciach SKS. Zdolności szybkościowe w okresie
progresywnego rozwoju wykazują bardzo szybkie tempo
rozwoju, wynikające z analogicznej dynamiki rozwoju
szybkości ruchów. W wieku 15-19 lat obserwuje się
szybszy niż w poprzednim okresie ich rozwój u
chłopców, podczas gdy u dziewcząt przyrosty stają się
wolniejsze (Sozański i wsp. 1999). Ogólna dynamika
rozwoju zdolności szybkościowych u dziewcząt jest
znacznie mniejsza (między 7 a 19 rokiem życia niecałe
50%) niż u chłopców (w analogicznym okresie do 64%),
(Perkowski, Śledziewski1998). Przyjmuje się,
że u dziewcząt w omawianym okresie szybkość nie
ulega jakimś wydatnym zakłóceniom a nawet obserwuje
się w niektórych testach tendencje do stabilizacji
wyników, co może mieć związek z kształtowaniem się
typowej sylwetki kobiecej (Przewęda 1982 za, Osiński
2000).

Podobnie kolejna z badanych zdolności

motorycznych, którą była gibkość, w małym stopniu
różnicowała badane grupy dziewcząt. Gibkość jest
definiowana jako właściwość układu ruchowego
człowieka umożliwiająca osiąganie dużej amplitudy w
wykonywanych ćwiczeniach, uzależniona jest od
elastyczności mięśni, ścięgien, torebek stawowych
i budowy anatomicznej stawu. Największą ruchomość
w stawach obserwuje się u dzieci 10 -12 letnich. Praca
nad kształtowaniem gibkości jest w tym okresie
najbardziej efektywna. Poziom gibkości zależny jest od
płci jak i od pory dnia. Pracując nad gibkością należy
pracować nad optymalnym, a nie maksymalnym jej
rozwojem. Optimum to zależy od rodzaju uprawianej
dyscypliny (Szopa, Mleczko, Żak 1996; Osiński 2000).

Skoczność, czyli pomiar siły eksplozywnej, u
badanych również utrzymywała się na podobnym
poziomie wśród wyodrębnionych grup dziewcząt.
Przyjmuje się, że zewnętrznym wyrazem pracy mięśni
jest rozwijana przez nas siła, która w myśl drugiej zasady
dynamiki jest iloczynem masy i przyspieszenia. Zatem,
zwiększenie siły może nastąpić przez wzrost jej
składowych. Siła eksplozywna to poziom siły
dynamicznej uzyskanej (zazwyczaj w trakcie ruchu
związanego z pokonywaniem niewielkiego oporu
zewnętrznego) na drodze maksymalnego przyspieszenia.
U dziewcząt okres wzrostu siły kończy się około 12 -
16 roku życia. Potem następuje stabilizacja lub nawet
obniżenie poziomu cechy (Perkowski, Śledziewski
1998). Zdaniem Ljacha (2003) …”pomimo
występowania okresów sensytywnych (najbardziej
sprzyjających) w rozwoju zdolności siłowych, są
podstawy by twierdzić, iż w dowolnym okresie nauki w
szkole istnieją dobre warunki dla ich kształtowania” (s.
25).

Siła absolutna dziewcząt rozwija się
dynamicznie wieku między 7-19 rokiem życia,
z wyraźnym przyspieszeniem w okresie
pokwitaniowym, a u chłopców popokwitaniowym. U
dziewcząt przyrosty są wolniejsze niż u chłopców,
wcześniej też osiągają one możliwości maksymalne (ok.
19-20 roku życia, chłopcy między 21 a 25 rokiem
życia.). Po tym okresie występuje stabilizacja trwająca
u obojga płci do wieku 31-35 lat, po czym rozpoczyna
się powolna inwolucja, wyraźniejsza po 55 roku życia.
Warto zwrócić uwagę na dość długi okres utrzymania
się wysokiego poziomu zdolności siłowych: gdyby za
taki uznać 90% wielkości maksymalnej, trwa on u kobiet
od 16 do 55, u mężczyzn zaś od 19 do 50 roku życia
(Przewęda 1985, Perkowski, Śledziewski 1998; Osiński
1988, 2000).

W zakresie siły względnej tzn. stosunku siły
bezwzględnej do masy ciała (Osiński 2000 s. 68), którą
uważamy za lepszą  miarę zdolności siłowych
(wyłączony jest tu wpływ masy mięśni), u dziewcząt
wielkości maksymalne osiągane są w wieku 8 lat, po
czym ulegają zmniejszeniu - szczególnie wyraźnemu w
okresie pokwitania. W 15 i 16 roku życia siła względna
wzrasta utrzymując się na zbliżonym poziomie (ok.87%
wielkości max), zaś po 20 roku życia rozpoczyna się jej
systematyczny regres (Haywood 1988, Perkowski,
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Śledziewski,1998).
Wytrzymałość - siłę mięśni brzucha określono

ilością  skłonów w przód. Jedynie w tej próbie
dziewczęta uczestniczące w dodatkowych zajęciach w
ramach SKS wykazały lepsze wartości tej cechy niż ich
rówieśniczki realizujące obowiązkowy program
wychowania fizycznego. Porównanie ocen siły mięśni
brzucha wykazało różnicą słabo istotną na korzyść
dziewcząt dodatkowo uczestniczących w zajęciach SKS.

Porównanie ocen zwinności u badanych
dziewcząt wykazało, że zaobserwowane różnice są
nieistotne statystycznie, pomimo, że lepsze rezultaty
uzyskiwały dziewczęta uczestniczące w dodatkowych
zajęciach fizycznych w ramach SKS. Poziom tej cechy
oceniono za pomocą biegu wahadłowego 10 x 5 metrów.
Zwinność przejawia się w postaci skoordynowanych,
precyzyjnych ruchów w zmieniających się warunkach.
W tym sensie może być rozumiana jako koordynacja
całego ciała. U jej podłoża leżą niewątpliwie procesy
sterowania poprzez centralny i obwodowy układ
nerwowy, ale i procesy energetyczne niezbędne do
wykonywania ruchów szybkich. Miernikiem zwinności
są: 1) koordynacja złożonego zadania, 2) dokładność
jego wykonania (Drozdowski Z (1998).

Podsumowując należy stwierdzić, że poziom
rozwoju somatycznego oraz wybranych zdolności
motorycznych badanych dziewcząt okazał się podobny
dla tej grupy wiekowej stwierdzony w badaniach innych
autorów. Minimalne zróżnicowanie w obrębie badanych
cech obu grup dziewcząt pozwala przy-Pu-szczać, że
stosowane środki i metody kształtowania zdolności
motorycznych na lekcjach wychowania fizycznego oraz
na dodatkowych zajęć fizycznych rea-li-zowanych w
ramach SKS charakteryzowały się podobnym zakresem
oddział-ływania.
Wnioski

Uzyskane rezultaty pozwoli ły na
sformułowanie następujących wniosków:

1. Dziewczęta w okresie dorastania zróżnicowane
ze względu na przejawianą aktywność ruchową
nieznacznie różniły się poziomem wysokości i
masy ciała. Wskaźniki, BMI oraz Braucka nie
różnicowały znamiennie badanych grup
dziewcząt.

2. Dziewczęta, które uczestniczyły w zajęciach
dodatkowych w ramach SKS charakteryzowały
się wyższym poziomem siły tułowia, szybkości
i gibkości. Natomiast u dziewcząt realizujących
obowiązkowy program wychowania
fizycznego obserwowano wyższe wartości siły
funkcjonalnej.  Zaobserwowane różnice
aczkolwiek widoczne okazały się nieistotnie
statystycznie.
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MODEL POLSKIEGO NAUCZYCIELA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

THE MODEL OF POLISH TEACHER OF
PHYSICAL EDUCATION
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*Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Polska
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Streszczenie. Pedeutolodzy, pedagodzy, psychologowie i
dydaktycy od wielu lat poszukują modelowego wzoru
nauczyciela, w tym wychowania fizycznego. Mając na
uwadze współczesne wyzwania stojące przed nauczycielami
na różnych etapach edukacyjnych oraz różnorodność badań
prowadzonych w tym zakresie nie można obecnie takiego
modelu wskazać. Można i trzeba zwracać uwagę na
znaczące i istotne uwarunkowania związane z działalnością
i osobowością nauczyciela w polskiej szkole. Praca ta
ukazuje wybrane aspekty
Słowa kluczowe: nauczyciel wychowania fizycznego, role
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i zadania nauczyciela, wyzwania edukacyjne
Annotation. Muszkieta Radoslaw, Olesniewicz Piotr,
Prystupa Yevheniy. The model of polish teacher of physical
education. Pedagogues, psychologists and didactics have
been searching for a model of teacher including teacher of
physical education. Considering current challenges for
teachers at different levels of education and diversity of
research in this area we can hardly show such a model. We
can take note of conditions of teachers’ practice and
teachers’ personality at Polish schools. This paper presents
chosen aspects.
Keywords: teacher of physical education, parts and task
teacher educational challenges
Анотація. Мусзкиета Р, Олеснієвич П., Приступа Є. Мо-
дель польського викладача фізкультури. Педагоги, пси-
хологи й дидакти шукали модель викладача, включаючи
вчителя фізкультури. Розглянуто сучасні передові погля-
ди викладачів на різних рівнях освіти й розмаїтості дос-
лідження в цій області. Ми можемо ледь показати таку
модель. Ми можемо взяти до уваги стан практики викла-
дачів і індивідуальність викладачів у польських школах.
Ця стаття представляє обрані аспекти.
Ключові слова: викладач фізкультури, частин і викла-
дача завдання освітні виклики
Аннотация. Мусзкиета Р., Олесниевич П., Приступа Е.
Модель польского преподавателя физкультуры. Педаго-
ги, психологи и дидакты искали модель преподавателя,
включая учителя физкультуры. Рассмотрены современ-
ные передовые взгляды преподавателей на различных
уровнях образования и разнообразия исследования в
этой области. Мы можем едва показать такую модель.
Мы можем принять во внимание состояние практики
преподавателей  и индивидуальность  преподавателей  в
польских школах. Эта статья представляет выбранные
аспекты.
Ключевые слова: преподаватель физкультуры, частей и
преподавателя задачи образовательные вызовы

Nauczyciel jest tym podmiotem edukacji, od
którego może i zależy najwięcej. Często zadziwiające
sukcesy odnoszą ludzie mający sprecyzowane cele i
konsekwentnie dążący do ich urzeczywistnienia.
Wychowanie fizyczne i sport dostarczają  wielu
przykładów osiągania sukcesów sportowych,
szkoleniowych, wychowawczych oraz organizacyjnych
przez pasjonatów, potrafiących czasami wbrew
wszelkim przeciwnościom uzyskiwać efekty, które wielu
wydawałyby się niemożliwe do osiągnięcia (Jezierski,
Chobocka 1999).

Nauczyciel wychowania fizycznego jest
jednym z najbardziej kompetentnych specjalistów
prowadzących i koordynujących działania w zakresie:
1) planowania – nakreślania ogólnego programu i planu
pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego, sportu,
rekreacji i turystyki; 2) organizacji pracy uczniów na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 3)
współdzia łania z dyrekcją  szkoły i gronem
pedagogicznym w dążeniu do stworzenia optymalnych
warunków dla wychowania fizycznego i zachowań
prozdrowotnych uczniów; 4) współpracy z rodzicami,
ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi,
klubami sportowymi, ośrodkami rekreacji i turystyki
oraz innymi organizacjami dzia łającymi na danym
terenie; 5) dbałości o stan obiektów, sprzętu sportowego
i pomocy dydaktycznych (Jezierski, Chobocka 1999).

Tak funkcjonujący nauczyciel może urzeczywistnić

nakreśloną przez M.Demela (1973) wizję nauczyciela
wychowania fizycznego, który „będzie uczył jak żyć
zgodnie z normami higieny, jak dzieli ć czas między
pracę i wypoczynek, jak kształtować ciało, doskonalić
zdrowie i pielęgnować urodę. Będzie to więc światły
doradca i przyjaciel młodzieży, taki za którym młodzież
chodzi, do którego zwraca się z wielkimi kłopotami
małych ludzi”.

Nauczyciel wychowania fizycznego był, jest,
będzie, a na pewno powinien być - promotorem
zdrowego stylu życia. Z.Cendrowski (1996) stwierdza,
iż liderem może być praktycznie każdy, o ile swym
postępowaniem i zachowaniem zachęca innych do
przestrzegania określonych zasad składających się na
ów zdrowy styl życia. Rolę taką w polskiej szkole może,
a raczej powinien spełniać każdy nauczyciel, przede
wszystkim jednak nauczyciel wychowania fizycznego.
Nauczyciel pełni przecież różne funkcje zawodowe i
społeczne, spotyka się systematycznie z innymi ludźmi
(uczniami, rodzicami, nauczycielami innych
przedmiotów, itd.); przekazuje im wiedzę i pomaga
rozwiązywać różne problemy życiowe. Pamiętać jednak
należy, iż pierwotnym liderem stylu życia dla każdego
dziecka są rodzice.

W świetle następujących zmian w systemie
funkcjonowania oświaty w Polsce, zmienia się także rola
i spełnianie zadań przez nauczyciela w edukacji i
wychowywaniu dzieci i młodzieży. Nauczyciel był, jest
i powinien być przykładem, idolem, autorytetem, a
przede wszystkim liderem we wskazywaniu swoim
wychowankom właściwej ścieżki życiowej, związanej
ze zdrowym stylem życia, pełnym radości, życzliwości,
miłości, poszanowania, odporności i dążenia do własnej
indywidualnej doskonałości.

W standardach nauczania na kierunku
wychowanie fizyczne przygotowanych i wdrożonych
przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
opracowano sylwetkę absolwenta wychowania
fizycznego (Rozp. MENiS 2003). Stwierdzono, że
„dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu
nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu
umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała
absolwent powinien posiadać kwalifikacje
umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami
fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na
osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb
wychowanków w zakresie somatyczno-motorycznego
rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie,
sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu
edukacji. Wymaga to, poza gruntowną znajomością
metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego
i psychicznego, umiejętności programowania środków
kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury
i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną
realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie
wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki
młodzieży szkolnej”.

W oparciu o analizę cech charakterystycznych
nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy Z.Żukowska
(1993) dokonała typologii współczesnego nauczyciela
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wychowania fizycznego w Polsce. Wyodrębniła trzy
typy: nauczyciel wf - nowator, nauczyciel wf -
tradycjonalista, nauczyciel wf - improwizator.

R.Cieśliński (1988) w swoich rozważaniach
empirycznych nad modelem nauczyciela wychowania
fizycznego doszedł do wniosku, że nauczyciela należy
rozpatrywać z punktu widzenia jego kompetencji w
różnej dzia łalności: dydaktyczno-metodycznej,
opiekuńczo-wychowawczej, organizacyjno-sportowej,
społecznej w szkole i poza szkołą , w zakresie
samokształcenia i doskonalenia własnej pracy. Powyższy
model w dużej mierze pokrywa się z modelem
wypracowanym przez Z.Żukowską (1993).

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien
i spełnia różnorodne role w systemie kształcenia i
wychowania (Koszczyc 1997) m.in.: „ogrodnika”
(uprawia, opiekuje się, pielęgnuje, zasiewa, reżyseruje);
„rzemieślnika” (buduje, lepi, kształtuje, wytwarza,
wpływa na rozwój); „lekarza” (udziela pomocy, zbiera
plony, chroni); „zaopatrzeniowca” (przekazuje
informacje, dostawca); „artysty” (poszukuje czegoś
nowego, jest twórczy, nowatorski, występuje przed
widownią - dziećmi, rodzicami, nauczycielami).

Nauczyciel musi chcieć nauczyć i  być
przejętym tematem lekcji tak, jakby się z nim miało po
raz pierwszy do czynienia, jakby się go odkrywało z
uczniami po raz pierwszy (a nie po raz setny czy
tysięczny). Nauczyciel na lekcji powinien zachowywać
się jak na pierwszych randkach z dopiero co poznaną
osobą, którą chce za wszelką cenę zainteresować sobą
(tworząc autorytet) oraz problemami, o których mówi
(rozmawia, dyskutuje). Musi też pamiętać o poznaniu
partnera, co wie, o czym myśli, co go interesuje, itd.
Uczeń musi być w czasie lekcji zajęty a nauczyciel –
przejęty. To jest najbardziej lapidarna recepta na
zrealizowanie wszystkich lub prawie wszystkich
postulatów, zasad i zaleceń dla nauczyciela, który jest
człowiekiem odpowiedzialnym za to, co robi i chce mieć
trochę satysfakcji ze swojej ciężkiej pracy (Czabański
1995, Dindorf 1995). Współczesny nauczyciel
wychowania fizycznego potrafi pięknie ćwiczyć i
mądrze mówić, lecz przede wszystkim umie z uwagą
słuchać i pozwala wypowiadać się uczniom (Czabański
1996).

Nauczyciel wychowania fizycznego jako
doradca młodzieży od spraw zdrowia, sprawności i
estetyki cia ła, a zarazem wzór osobowy do
naśladowania, musi być wiarygodny i atrakcyjny.
Wychowanie, jako przygotowanie młodych pokoleń do
wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne wybory,
powinno polegać również, a nawet przede wszystkim,
na osobistym doświadczaniu ich skutków. Dlatego
stawianie zadań ,  wymagających od uczniów
samodzielnych rozstrzygnięć i rokujących pomyślne
rozwiązywanie, można uznać za najbardziej skuteczną
metodę wychowania. Zwłaszcza wychowania do
dbałości o ciało (Grabowski 2000).

S.Wołoszyn (1978) zwrócił uwagę, iż istotnym
problemem są cechy osobowości nauczyciela, ponieważ
w różnym stopniu wychowuje się przez to, kim się jest,

jak i przez to, co się wie i potrafi. Wartości osobiste
nie mają jednak charakteru statycznego, gdyż nauczyciel
musi sam czuć potrzebę i umieć ustawicznie doskonalić
się wielostronnie, jeżeli tak wiele ciągle ma dawać
innym.

Istotą edukacji, jak twierdzi H.Grabowski
(2000) wbrew potocznemu mniemaniu, nie jest
przekazywanie wiedzy i umiejętności, lecz
motywowanie uczniów do aktywnego udziału w ich
przyswajaniu. Podstawowym warunkiem powodzenia w
tym procesie jest stosunek łączący nauczyciela z
uczniami zwany stosunkiem wychowawczym.
Elementami stosunku wychowawczego są: nauczyciel
jako nadawca przekazu dydaktyczno-wychowawczego
i uczeń jako odbiorca. Nauczyciel i uczeń muszą być
wobec siebie nastawieni przychylnie i muszą
współdziałać ze sobą na zasadzie dobrowolności.
Stosunek wychowawczy to oparty na wzajemnym
zaufaniu i życzliwości stosunek społeczny, jaki zachodzi
między nauczycielem i uczniem.

Efekty kształcenia i wychowania zależą
zarówno od kwalifikacji nauczyciela, jak i od aktywności
uczniów, a także w znacznej mierze od tego, kim jest
nauczyciel w ich subiektywnym odczuciu. Istotne
znaczenie ma także posiadanie przez nauczyciela tzw.
talentu pedagogicznego. Atrakcyjność nauczyciela, jako
wzoru osobowego dla uczniów, może mieć swoje źródło
w jego błyskotliwej inteligencji, imponującej
sprawności, poczuciu humoru, uroku osobistym lub też
stanowić zlepek wszystkich tych cech.

Z najnowszych badań wynika, że niedostatek
jednych cech przydatnych w pracy nauczycielskiej
można skutecznie rekompensować tzw. nadmiarowością
innych. Jest to korzystna sytuacja, ponieważ umożliwia
ona różnym ludziom wykonywanie z powodzeniem tego
zawodu, co, wobec dużych i stale rosnących potrzeb
kadrowych na usługi oświatowe, nie jest bez znaczenia.
Równocześnie nastręcza ona znacznie większe niż w
innych zawodach trudności w racjonalnym doborze
kandydatów na studia, kształceniu studentów i
prognozowaniu osiągnięć zawodowych absolwentów
uczelni pedagogicznych.

W pracy nauczycielskiej, której istota polega
na motywowaniu uczniów (studentów) do nauki
wyróżnia się przede wszystkim, a niekiedy wyłącznie,
za postępy i osiągnięcia uczniów umysłowo, artystycznie
lub sportowo uzdolnionych, a więc takich, których do
nauki nie trzeba specjalnie motywować. W każdym
innym zawodzie miarą sukcesu jest umiejętność radzenia
sobie z trudnymi przypadkami (np. medycyna). Żeby
czegoś nauczyć uczniów (studentów) zaniedbanych
ruchowo lub umysłowo, trzeba mieć wysokie
kwalifikacje (kompetencje) zawodowe. Przyszły
nauczyciel powinien być najpierw pedagogiem, a
dopiero wtórnie specjalistą od matematyki, biologii,
wychowania fizycznego (Grabowski 2000).

Nauczyciel kultury fizycznej nie będzie chciał
widzieć siebie jako zwykłego nauczyciela szkoły, lecz
– ze względu na swoje powołanie do roli kulturowego
tłumacza – przyjmie na siebie rolę przewodnika po

http://www.pdffactory.com


155

całym świecie wartości. Jeżeli nie uczyni tego, jego
uczeń nie dostrzeże prawdopodobnie nigdy zależności
między światem wartości ciała w sobie, a wartościami,
które tłumaczą ostatecznie sens życia człowieka w
kulturze. Nauczyciel kultury fizycznej będzie przebywał
ze swoim uczniem w dwóch przestrzeniach:
antykulturowego chaosu i kulturowego ładu. Odkryje
w sobie nie tylko – jako aksjonauczyciel – powołanie
tłumacza różnych znaczeń wartości ciała, ale także
wykaże przed uczniem – dzięki gotowości do
krytycznego oglądu zagrożeń  dla ciała – moc
przekształcania jego władz poznawczych. Będzie musiał
wtedy podołać wymaganiom roli intelektualisty
(Pawłucki 1996).

Skuteczność procesu kształcenia i wychowania
zależy od wielu czynników, które należy brać pod uwagę
przy ewaluacji, jako niezmiernie istotnym ogniwie
spirali edukacyjnej. Każdy nauczyciel zastanawia się
nad skutecznością swojej pracy, podejmowanych
zabiegów dydaktyczno-wychowawczych. Chcąc mieć
jasny obraz skuteczności procesu kształcenia i
wychowania, nauczyciel powinien poszukiwać
odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: 1) czy proces
kształcenia przynosi efekty dydaktyczne (intelektualne,
zdrowotne, poznawcze), wychowawcze (emocjonalne),
organizacyjne; 2) jakie są to efekty; 3) czy są to wyniki
zgodne z założeniami (celami); 4) czy obrane cele i
zadania zapewniły uczniom wszechstronny rozwój
psychofizyczny, społeczny i kulturowy; 5) czy w pełni
wykorzystane zostały posiadane warunki i środki oraz
trafnie dobrane formy, sposoby i metody nauczania.

Wydaje się, że już samo zastanowienie się nad
sformułowanymi pytaniami nasuwa pewne refleksje i
krytyczne spojrzenie na samego siebie i na w łasne
postępowanie, w myśl maksymy: „nikt nie jest tak dobry
jak sam o sobie myśli, ani tak zły jak inni o nim sądzą”
(Jezierski, Chobocka 1999).
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PORÓWNANIE SPRAWNOŚCI
PSYCHOFIZYCZNEJ UCZNIÓW Z KLAS III –

V SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PROFILU
TENISOWYM I OGÓLNYM

Maciej Toboła
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Piłsudskiego w Warszawie

Annotation. Tobola Maciej. Comparison of psychophysical
opportunities of pupils III-V class of initial and tennis
school. In this article the author compare the abilities of
students in tennis-profiled school. It is show the possible
ways of studing motive abilities of children 10-12 years
old.
Key words: tennis, Self-test, Primary school.
Анотація. Тобола Мацей. Порівняння психофізичних
можливостей учнів III-V класу початкової й тенісної
школи. Наведено порівняльні можливості учнів III-V
класу школи тенісу. Показано можливі шляхи навчання
руховим навичкам дітей 10-12 років.
Ключові слова: теніс, самоперевірка, початкова школа.
Аннотация. Тобола Мацей. Сравнение психофизичес-
ких возможностей учеников  III-V класса начальной и
теннисной школы. Приведены сравнительные возмож-
ности учащихся III-V класса школы тенниса. Показаны
возможные пути обучения двигательным навыкам де-
тей 10-12 лет.
Ключевые слова: теннис, самопроверка , начальная
школа.

Stan problemu
Młodzi tenisiści objęci byli szeroko

zakrojonym programem treningowym o charakterze
perspektywicznym, czyli szkolenia dla przysz łości. Jest
to zgodne z trendami szkoleniowymi na świecie i
sygnalizowane było przez światowych teoretyków tenisa
jak Crespo Migiel i Miley Dave, a także w polskiej
literaturze tenisowej. U Królaka, możemy znaleźć
podobne wnioski i wskazówki do planowania
wieloletniego treningu. Jednak realizacja takiego
programu jest pionierskim przedsięwzięciem w naszym
kraju. Planowanie obejmuje zajęcia w szkole, które są
prowadzone przez osoby związane z klubem i
realizujące program pod kątem szkolenia tenisowego w
klubie. Wykorzystuje się zajęcia w szkole na lepsze
przygotowanie wszechstronne młodych zawodników,
gdyż w klasach ogólnych nie ma tak mocnego akcentu
na sport i wysokich wymagań względem uczniów, jak i
wysokiego poziomu umiejętności ich samych. Ze
względu na fakt, że jest to pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w kraju, nie mamy skali porównawczej
w postaci innych szkol i programów szkoleniowych.

Badani byli w wieku 10-12 lat. W tym wieku
organizm bardzo łatwo przyswaja sobie nowe nawyki
ruchowe i następuje szybki wzrost sprawności ogólnej
organizmu. W wieku 12 lat badani wchodzili w wiek
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skoku pokwitaniowego, który pociąga za sobą, jak pisze
Osiński naturalne, okresowe pogorszenie motoryczności
dzieci. Zwłaszcza u dziewcząt występuje pogorszenie
jakościowe, ze względu na brak akceptacji własnego
ciała, zmianę zainteresowań, a co za tym idzie mniejszą
aktywność fizyczną. Możemy się spodziewać, że u
badanych zmiany te ujawnią się w tym wieku, ponieważ
są to osoby z dużej aglomeracji miejskiej. Jak wykazują
wyniki badań antropologów [J. Charzewski 19…],
dojrzewanie dzieci z dużych miast może zaczynać się o
prawie 2 lata wcześniej niż u mieszkańców małych wsi.

Materiał i metody badań
Przeprowadzone przeze mnie badania miały na

celu wykazanie zróżnicowania poziomu sprawności
psychofizycznej w klasach III-V, u osób trenujących
tenis w klubie tenisowym i objętych rozszerzonym
programem WF w szkole, a osobami uczęszczającymi
do klas ogólnych. Badania przeprowadzone zostały w
Szkole Podstawowej nr  319 im. Marii Kann w
Warszawie. Objęły one 184 dzieci. Klasy C są to klasy
sportowe, do których uczęszcza 60 dzieci spośród
badanych.

Moim narzędziem badawczym był program
komputerowy „Selftest”, stworzony w Centrum
Naukowo Badawczym FK „Dynamo” (Kijów). Do
celów porównania sprawności fizycznej tych grup
wybrałem 4 testy: reakcja na poruszający się obiekt,
prosta reakcja ruchowa, propriorecepcja (koordynacja),
tapping-test. Na podstawie tych testów uzyskałem
informacje o: sile szybkości i pobudliwości układu
nerwowego, wytrzymałości aerobowej (test 40
sekundowy) i anaerobowej (test 5 sekundowy) w teście
tappingu, głębokości zmęczenia, poziomie dokładności
ruchu, szybkości reakcji wzrokowo-ruchowej oraz
koordynacji, rozumianej jako sumie dwóch składowych,

wyczucia czasu i przestrzeni. Badani wykonywali 2 serie
testów. Pierwsza traktowana była jako zapoznanie z
testem. Na podstawie drugiej serii dokonywałem analizy
porównawczej. Wyniki zapisywane są w systemie od 0
do 1, gdzie 1 najlepiej, a 0 najgorzej wykonany test.
Wyjątkiem jest głębokości zmęczenia, która oceniana
jest procentowo, gdzie im wyższy procent tym większe
zmęczenie w teście.

Wyniki badań własnych
W klasach III lepsze wyniki (tab. 1) uzyskuje

klasa sportowa oznaczona jako C. Na jej korzyść
przemawiają  wyniki pobudliwości nerwowo-
mięśniowej, wytrzymałości aerobowej, poziom
dokładności wykonywanego ruchu, reakcja wzrokowo-
ruchowa. Zdecydowanie słabsze wyniki klasa sportowa
osiąga w teście koordynacji. Natomiast wytrzyma łość
anaerobowa i głębokość zmęczenia jest na niższym
poziomie w klasie tenisowej, ale badani wykonali
większą prace w tym samym czasie (ryc. 1). Okupione
zostało to większymi wahaniami ilości ruchów w trakcie
całego testu.

Dyskusyjnym może być fakt czy lepiej
wykonać większą pracę, z większą głębokością
zmęczenia, czy mniejsza prace z mniejszym
zmęczeniem. Uważam, że wyżej cenić należy większą
prace, bo średnio o 3 ruchy więcej w teście 40
sekundowym oraz pół ruchu w teście 5 sekundowym,
wykonali badani w klasie tenisowej. Jeżeli spojrzymy
na to z szerszej perspektywy, aniżeli na pojedynczy
rezultat, to wynik wytrzymałości anaerobowej i
głębokości zmęczenia wcale nie

Na wykresie kolejne numery oznaczają wyniki
testu:

1. Ogólna Ocena Sprawności.
2. Siła, Szybkość, Pobudliwość.
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0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

1 2 3 4 5 6 7 8

klasa III C
Klasa III B

Ryc. 1. Porównanie klasy III B z III C
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3. Wytrzymałość Aerobowa.
4. Głębokość zmęczenia – jednostka % / 100.
5. Wytrzymałość Anaerobowa.
6. Reakcja na Poruszający się Obiekt.
7. Reakcja Wzrokowo – Ruchowa.
8. Koordynacja.

stawiają klasy sportowej na przegranej pozycji. W
klasach tenisowych ± SD w większości testów było
niższe co świadczy o bardziej wyrównanym poziomie
w tej klasie.

W klasach IV lepsze wyniki we wszystkich
testach uzyskała klasa sportowa IV C (ryc. 2). Co
bardziej znamienne, występują tu znaczne różnice (tab.
2). Jedynie wyniki głębokości zmęczenia i
wytrzymałości anaerobowej są zbliżone. Pozostałe są
dominacją klas sportowych.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że
wyniki klas IV są wyraźnie lepsze od młodszej, III klasy.
Może to świadczyć o prawidłowym procesie szkolenia,
które owocuje lepszym poziomem przygotowania
psychomotorycznego dzieci. Także IV klasa ogólna
osiąga lepsze wyniki niż III, jednak różnice nie są aż
tak duże jak przy porównaniu kolejnych klas tenisowych.

Możemy wnioskować, że ma to związek z
rozszerzonym programem WF w szkole i treningiem

tenisowym w klubie.
W klasach V tak samo jak w III, klasy tenisowe

ustępują  miejsca klasom ogólnym w testach
oceniających głębokość zmęczenia i wytrzymałość
anaerobową (ryc. 3). W klasach trzecich i piątych
głębokość zmęczenia była niższa, a wytrzymałość
anaerobowa wyższa w klasie ogólnej.

Jednak by móc całościowo ocenić ten wynik
musimy powiązać go także z wytrzymałością aerobową,
rozumianą jako ogólną zdolnością do pracy. Jeżeli
przeanalizujemy te czynniki jako ca łość (tab. 3), to
dojdziemy do wniosku, że stało się tak, ze względu na
prace jaką wykonali uczniowie klasy tenisowej. Jest ona
znacznie większa od tej jaką wykonali uczniowie klasy
ogólnej, a wynik  ten okupiono większymi wahaniami
w trakcie wykonywania testu, czyli głębokością
zmęczenia. Żeby uzyskać lepszy wynik wykonywali
większą pracę średnio o ponad 3 ruchy więcej w badaniu
dla klas III i ponad 7 dla klas V. W klasie ogólnej badani
byli w stanie utrzymać pracę dłużej na podobnym
poziomie, ale niższym od w klas tenisowych.
Dyskusyjnym faktem będzie czy klasa, która była w
stanie wykonać większą pracę jest lepsza, czy ta, która
potrafiła utrzymać ją dłużej na tym samym poziomie.
Skłonny jestem przyznać pierwszeństwo grupie
tenisowej, za większą pracę, gdyż wytrzymałość jest

Tabela 1
Porównanie wyników klas III

   Klasa III B Klasa III C 
Średnia 0,31 0,33 

± SD 0,04 0,05 
MIN 0,27 0,23 

Pobudliwość nerwowo-
mięśniowa (szybkość, siła) 

MAX 0,42 0,42 
Średnia 0,24 0,25 

± SD 0,05 0,06 
MIN 0,14 0,18 

W ytrzymałość aerobowa 
(ogólna zdolność do pracy) 

MAX 0,38 0,41 
Średnia 25,89 27,42 

± SD 5,66 5,18 
MIN 16,45 19,38 

G łębokość zmęczenia 
podczas wykonywania pracy 
w procentach 

MAX 35,02 37,5 
Średnia 0,31 0,28 

± SD 0,09 0,06 
MIN 0,17 0,19 

W ytrzymałość anaerobowa 

MAX 0,46 0,42 
Średnia 0,25 0,29 

± SD 0,06 0,04 
MIN 0,09 0,23 

Poziom dokładności ruchu 

MAX 0,37 0,4 
Średnia 0,49 0,52 

± SD 0,07 0,04 
MIN 0,38 0,45 

Reakcja wzrokowo - 
ruchowa 

MAX 0,67 0,61 
Średnia 0,17 0,13 

± SD 0,09 0,06 
MIN 0,03 0,01 

Koordynacja 

MAX 0,34 0,26 
Liczba osób badanych 23 16 
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cechą która jest plastyczna w treningu, a si ła, szybkość
i pobudzenie są to cechy, które trudno kształtować w
późniejszym wieku, a są uwarunkowane w dużym
stopniu genetycznie. Trudniej jest też utrzymać prace

na najwyższym możliwym poziomie. Uczniowie klasy
C zaznaczyli swoja przewagę także tym, że różnice w
wykonywanej pracy były znaczne, a mała w głębokości
zmęczenia. Ciekawie kształtują się różnice w teście
reakcji wzrokowo-ruchowej. Klasa ogólna B osiągnęła

Ryc. 2. Porównanie klasy IV C z klasami IV A i B
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Tabela 2
Porównanie wyników klas IV

  Klasa IV A Klasa IV B Klasa IV C 
Średnia 0,37 0,34 0,40 

± SD 0,07 0,06 0,04 
MIN 0,23 0,23 0,34 

Pobudliwość  
nerwowo-mięśniowa 
(szybkość, siła) 

MAX 0,55 0,55 0,51 
Średnia 0,31 0,27 0,35 

± SD 0,06 0,06 0,04 
MIN 0,19 0,13 0,24 

Wytrzymałość aerobowa 
(ogólna zdolność do pracy) 

MAX 0,42 0,39 0,43 
Średnia 26,70 25,45 25,26 

± SD 5,41 6,20 5,76 
MIN 18,18 15,41 13,86 

Głębokość zmęczenia 
podczas wykonywania pracy 
w procentach 

MAX 37,87 39,66 34,74 
Średnia 0,31 0,31 0,33 

± SD 0,07 0,08 0,09 
MIN 0,19 0,17 0,2 

Wytrzymałość anaerobowa 

MAX 0,47 0,5 0,53 
Średnia 0,31 0,29 0,37 

± SD 0,05 0,08 0,08 
MIN 0,21 0,14 0,21 

Poziom dokładności ruchu 

MAX 0,41 0,44 0,54 
Średnia 0,46 0,47 0,49 

± SD 0,10 0,09 0,07 
MIN 0,24 0,33 0,39 

Reakcja wzrokowo - 
ruchowa 

MAX 0,61 0,65 0,68 
Średnia 0,17 0,19 0,24 

± SD 0,10 0,10 0,11 
MIN 0,01 0,03 0,07 

Koordynacja 

MAX 0,37 0,5 0,48 
Liczba osób badanych 27 29 22 
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bardzo dobre wyniki. Są one na bardzo zbliżonym
poziomie u kolejnych badanych. Osiągnęli podobne
wyniki najlepszej próby oraz średniej. W klasie
sportowej c oraz ogólnej A występowały czasem spore

różnice pomiędzy najlepszym i średnim wynikiem
badanego, co świadczy o mniejszym stopniu
powtarzalności tego wyniku.

Ryc. 3. Porównanie klasy V C z V A i B
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Tabela 3
Porównanie wyników klas V

  Klasa V A Klasa V B Klasa V C 
Średnia 0,39 0,39 0,41 

± SD 0,07 0,04 0,06 
MIN 0,27 0,3 0,34 

Pobudliwość  
nerwowo-mięśniowa 
(szybkość, siła) 

MAX 0,6 0,46 0,55 
Średnia 0,33 0,33 0,35 

± SD 0,09 0,057 0,04 
MIN 0,17 0,24 0,27 

Wytrzymałość aerobowa 
(ogólna zdolność do pracy) 

MAX 0,61 0,46 0,44 
Średnia 25,72 25,65 26,25 

± SD 7,76 4,92 6,10 
MIN 13,29 17,65 16,17 

Głębokość zmęczenia 
podczas wykonywania pracy 
w procentach 

MAX 45,23 36,93 36,84 
Średnia 0,32 0,31 0,31 

± SD 0,10 0,073 0,07 
MIN 0,16 0,2 0,21 

Wytrzymałość anaerobowa 

MAX 0,5 0,46 0,49 
Średnia 0,30 0,33 0,37 

± SD 0,05 0,06 0,07 
MIN 0,19 0,22 0,26 

Poziom dokładności ruchu 

MAX 0,42 0,45 0,55 
Średnia 0,52 0,55 0,48 

± SD 0,12 0,05 0,09 
MIN 0,32 0,44 0,32 

Reakcja wzrokowo - 
ruchowa 

MAX 0,79 0,65 0,72 
Średnia 0,19 0,18 0,21 

± SD 0,13 0,10 0,11 
MIN 0 0,01 0,06 

Koordynacja 

MAX 0,51 0,39 0,58 
Liczba osób badanych 22 23 22 
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Dyskusja
Wyniki moich badań potwierdzają słuszność

twierdzeń o potrzebie kształtowania cech sportowca od
najmłodszych lat,  a wykorzystanie zajęć WF i
Rozszerzenie jego programu daje dobre rezultaty w
testach. Zgadzam się zatem, z teoretykami tenisa, o
potrzebie wdrażania takich programów do szkolenia w
polskim tenisie. Przykłady możemy czerpać z krajów
europy zachodniej. We Francji istnieje wyraźny podział
na etapy rozwoju i treningu sportowego. W Polsce w
dalszym ciągu w miejscu przedszkola tenisowego
chcemy już wprowadzać etap mistrzostwa sportowego.
Jest on jednak zazwyczaj krótki i mistrzowski jedynie
w polskich realiach. Nie przekłada się na sukcesy na
arenie miedzy narodowej. Należy więcej uwagi
poświecić perspektywicznemu planowaniu treningu, a
nie jedynie skupiać się na doraźnych działaniach które
najczęściej polegają na intensyfikacji treningu dla
osiągnięcia lepszych wyników sportowych w krótkim
czasie. Rezultaty takiego działania to kontuzje
zawodników, wypalenie w młodym wieku i odwrócenie
się od sportu.

Fizjologowie wskazują na potrzebę aktywności
ruchowej u młodzieży i o hamowaniu przez szkołę tych
naturalnych odruchów. Rozszerzenie i rozbudowanie
zajęć w szkole daje szanse na pełniejszy rozwój
możliwości psychofizycznych. Klasy tenisowe osiągają
lepsze wyniki od ogólnych. Natomiast Innym
zagadnieniem jest to , że w klasach V ma miejsce
zatrzymanie wzrostu wyników na poziomie niewiele
wyższym od klas IV, a w niektórych testach nawet
osiąganie niewiele słabszych wyników. Sytuacja ta jest
odzwierciedleniem okresowego pogorszenia
motoryczności związanego z okresem pokwitaniowego,
o którym piszą fizjologowie i antropolodzy. Moje wyniki
są potwierdzeniem tej tezy. Dla procesu szkolenia
sportowego jest to trudny okres, ale można go
wykorzystać by spadek poziomu sprawności
psychofizycznej nie był głęboki i by po zakończeniu
tego okresu rozwijać sprawność młodej  osoby. Zgadzam
się z opinia Osińskiego, że jest to naturalny proces i nie
możemy go zahamować, a jedynie mając świadomość,
że jest to okres dla wielu cech sensytywny kształtować

swoich podopiecznych by po zakończeniu tego okresu
byli w pełni ukształtowanymi jednostkami.

Wnioski
Analizując wyniki badań zauważamy, że klasy

sportowe osiągały lepsze wyniki w testach od
rówieśników z klas ogólnych. Widać progresję wyników
uczniów klasy sportowej IV względem III, a także
zahamowanie progresji wyników w klasie V.
Zatrzymanie wzrostu wyników w testach
psychofizycznych spowodowane jest
najprawdopodobniej wchodzeniem w trudny wiek
dojrzewania. Trening sportowy nie przezwyciężył
skutków tego procesu. Możemy jednak zauważyć, że
progresywne zwiększanie objętości godzinowej zajęć
daje dobre rezultaty i jest dobrze obranym kierunkiem
w szkoleniu młodzieży dla przyszłego mistrzostwa
sportowego.
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СТРУКТУРА СТАТТІ.
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.
- текст анотацій;
- 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 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».

Витяг з Постанови 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.)

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати
до друку у виданнях,  що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки,  лише наукові статті,  які мають  такі  необхідні
елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями;
- аналіз   останніх   досліджень   і публікацій,  в  яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які  спирається

автор,  виділення   невирішених   раніше   частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  статті,   подані   до   друку,
починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
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