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ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ УЧБОВО-
ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

Анотація. У даній статті розглядаються питання опти-
мального рухового режиму студентів факультету фізич-
ної культури в період літніх навчально-табірних зборів.
Ключові слова: рухова активність, фізична підготов-
леність, функціональний стан, оптимальний руховий
режим.
Аннотация. Ажиппо А.Ю. Оптимизация двигательной
активности студентов факультета физического воспи-
тания в процессе учебно-тренировочной деятельности.
В данной статье рассматриваются вопросы оптималь-
ного двигательного режима студентов факультета фи-
зической культуры в период летних учебно-лагерных
сборов.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая
подготовленность, функциональное состояние, опти-
мальный двигательный режим.
Annotation. Aghyppo A.U.  Optimization of impellent
activity of students of faculty of physical training during
educational training activity. In given clause questions of
optimum motive mode of students of faculty of physical
culture in the period of summer educational-camp
collections.
Key words: motive activity, physical preparedness,
functional being, and optimum motive mode.

Вступ.
Ефективній якісній підготовці фахівців на

факультеті фізичного виховання повинно відповіда-
ти і відповідний зміст, і організація учбово-тренуваль-
ного процесу. Однак у практиці роботи факультету
нерідко виникають протиріччя між рішенням задач,
обумовлених вимогами до фізичної підготовленості
студентів і забезпеченням високого рівня їхньої пра-
цездатності. Оптимізації рухової активності студентів
присвячена значна кількість робіт (М.Я. Виленский,
1976, 1982; Е.П. Ильин, 1976; М.Г. Мосиенко, 1984;
Магомедов О.М., 2002; Ищук В.В., 2003 і ін.), у тому
числі й у студентів факультету фізичного виховання
(Г.И. Мизан, Н.Б. Топоркова, 1976; Е.И. Рябцева, 1977
і ін.), у яких їхня рухова активність оцінюється як
підвищена за рахунок великої питомої ваги практич-
них дисциплін (особливо в період учбово-табірних
зборів), а це у свою чергу створює значні переванта-
ження студентів і може негативно позначитися на
їхньому здоров’ї, фізичній підготовленості, працез-
датності й академічній успішності.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
У задачу даного дослідження входило виз-

начення оптимального рухового режиму студентів
факультету фізичного виховання під час літніх уч-
бово-табірних зборів, виявлення їхньої розумової
працездатності, фізичної підготовленості і функці-
онального стану.

Організація дослідження. Для вивчення
психофізіологічних показників використовувалися:

1. Коректурний текст В.Я. Анфимова.
2. Швидкість протікання розумових про-

цесів (по різниці між часом складної (реакції вибо-
ру) і простій вербальних реакцій).

3. Гарвардський степ-тест.
4. Максимальне споживання кисню (по но-

мограмі П.О. Остранда).
5. Максимальна легенева вентиляція.
6. Пульсометрія (визначення ЧСС на прак-

тичних заняттях по легкій атлетиці, плаванню,
спортивним іграм і на тренувальних заняттях по
спортивному удосконалюванню).

Рухова активність на літніх учбово-табірних
зборах і під час тренувальних занять по спортивно-
му удосконалюванню й у повсякденному житті виз-
началася обсягом природних локомоцій (ходьба, біг,
стрибки й ін.) за допомогою серійних крокомірів і
хронокарт.

Фізична підготовленість студентів оцінюва-
лася за результатами іспитів у вправах на швидкість
(біг 100 м), швидкісну силу (стрибки в довжину з
місця і кидання ядра через голову двома руками:
чоловіки - 7,257 кг, жінки - 5 кг), витривалість (біг -
1000 м - чоловіки і 500 м - жінки).

Отримані дані оброблені методом матема-
тичної статистики дослідження і проводилися на базі
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди в 2005-06 р. Контин-
гент випробуваних - 75 студентів другого курсу фа-
культету фізичного виховання (45 чоловіків і 30
жінок) у віці 19-23 року.

Результати дослідження.
Аналіз даних крокомірів і хронокарт пока-

зав наступне:
1. Час, витрачений на виконання фізичних

вправ, становило в середньому за день 7,8 години в
чоловіків і 7,7 - у жінок.

2. Об’єм рухової активності при цьому до-
сягав у чоловіків 55, а в жінок - 28 тис. кроків у день.

Для визначення оптимального обсягу рухо-
вої активності усі студенти були розподілені на три
експериментальні групи по 25 чоловік у кожній (15
чоловіків, 10 жінок).

У першій групі заняття по легкій атлетиці,
плаванню і спортивним іграм на літніх учбово-таб-
ірних зборах і на заняттях по спортивному удоско-
налюванню характеризувалися високою руховою ак-
тивністю, Обсяг локомоцій складав у чоловіків 53-35
тис. кроків у добу і 1,0-1,5 км плавання, 26-28 тис.
кроків і 700-900 м плавання в жінок. Фізичне на-
вантаження великої інтенсивності (ЧСС - 160-190
уд/хв) - 50%, середньої (130-160 уд/хв) - 40% і неве-
ликої інтенсивності (110-130 уд/хв) - 10%.

В другій групі обсяг локомоцій складав у
чоловіків 24-26 тис. кроків і 800-1000 м плавання,
20-22 тис. кроків і 400-600 м плавання - у жінок.
Фізичне навантаження великої інтенсивності - 30%,
середньої - 50%, невеликої інтенсивності - 20%, У



4

третій групі обсяг локомоцій складав у чоловіків 20-
22 тис. кроків і 500-400 м плавання, у жінок - 16-18
тис. кроків і 300-400 м плавання. Фізичне наванта-
ження великої інтенсивності - 20%, середньої і не-
великий - відповідно по 40%.

Самостійні заняття фізичними вправами
студенти в цей час не проводили. Пересування по
місту складало приблизно 3-5 тис. кроків на добу.

У таблиці 1 представлені дані, що характе-
ризують зміни психофізіологічних показників під

впливом різних режимів рухової активності за пер-
іод літніх учбово-табірних зборів.

Найбільше підвищення (на 19,3-30,2%,
Р<0,01) стійкості уваги і швидкості розумових про-
цесів як у чоловіків, так і в жінок відзначено в другій
групі. Трохи менші позитивні зрушення (на 12,3-
25,6%, Р<0,01) спостерігалися також у третій групі.
Практично залишилися без зміни показники в
першій групі.

Аналіз змін індексу Гарвардського степу-

Показники  
Біг 100 м 

(сек.) 
Біг 500 м 

(сек.) 
Біг 1000 м 

(сек.) 
Стрибки в довжину з 

місця (см) 
Штовхання ядра 

(см) 

Група Стать  

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Ч 

0,13
1,13

 
24,0
18,0

 
  

5,202
3,208

 
8,1
1,3

 
6,235
3,228

 
3,4
3,8

 
2,634
6,558

 
3,21
5,18

 
І 

Ж 

3,15
8,15

 
34,0
32,0

 
5,112
3,117

 
1,2
4,3

 
  

6,218
3,198

 
2,6
3,5

 
6,565
2,495

 
6,15
6,13

 

Ч 

1,13
0,13

 
21,0
19,0

 
  

3,205
5,212

 
1,3
2,3

 
8,218
6,218

 
8,4
5,5

 
6,606
2,584

 
3,20
7,18

 
ІІ 

Ж 

9,15
0,16

 
23,0
21,0

 
4,113
2,116

 
5,1
5,2

 
  

3,202
3,200

 
2,2
3,4

 
8,545
7,534

 
5,21
6,19

 

Ч 

9,12
0,13

 
34,0
48,0

 
  

5,204
1,207

 
1,3
7,2

 
8,220
5,217

 
1,6
2,5

 
8,628
5,634

 
6,12
5,10

 
ІІІ 

Ж 

7,15
9,15

 
42,0
38,0

 
3,116
1,118

 
8,2
3,2

 
  

5,202
9,197

 
3,5
2,4

 
8,596
5,600

 
6,15
3,13

 

 

Примітка: дані зверху – початок експерименту, дані знизу – кінець експерименту.
Таблиця 2

Зміни фізичної підготовленості студентів факультету фізичної культури за експериментальний період.

Показники  
Стійкість 
уваги 

Швидкість розумових 
процесів 

ІГТС МПК Спірографія 
Група Стать  

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Х  
Мsх 

Ч 

0,5
9,4

 
32,0
21,0

 
6,81
2,83

 
8,4
5,5

 
6,118
6,115

 
4,2
6,2

 
5,3
5,3

 
18,0
21,0

 
4,98
2,169

 
2,4
5,3

 
І 

Ж 

3,5
8,4

 
28,0
23,0

 
4,79
6,78

 
8,4
4,3

 
6,101
9,96

 
2,3
3,5

 
5,2
5,2

 
12,0
11,0

 
5,73
0,92

 
8,2
8,3

 

Ч 

7,5
8,4

 
18,0
27,0

 
2,54
8,70

 
2,4
8,3

 
6,121
9,116

 
7,2
8,4

 
6,3
6,3

 
11,0
18,0

 
3,110
3,105

 
5,3
8,3

 
ІІ 

Ж 

8,5
9,4

 
21,0
17,0

 
3,68
5,84

 
8,2
3,4

 
8,106
5,94

 
9,4
5,6

 
5,2
4,2

 
13,0
12,0

 
5,95
3,90

 
2,6
3,5

 

Ч 

6,5
0,5

 
24,0
16,0

 
6,73
3,92

 
8,3
8,4

 
6,118
3,114

 
7,2
4,5

 
5,3
4,3

 
17,0
21,0

 
6,105
6,103

 
8,5
2,4

 
ІІІ 

Ж 

5,5
9,4

 
19,0
25,0

 
6,64
3,78

 
7,2
7,3

 
2,98
5,92

 
8,3
5,4

 
5,2
4,2

 
13,0
18,0

 
2,93
5,91

 
8,4
3,5

 

 

Таблиця 1
Зміни психофізіологічних показників у студентів факультету фізичної культури за експериментальний

період.

Примітка: дані зверху – початок експерименту, дані знизу – кінець експерименту.
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тесту показав, що висока рухова активність (I гру-
па) не забезпечує належного підвищення (на 2,9-
4,7% Р>0,1) даного показника, як у чоловіків, так і в
жінок. У даному випадку високі фізичні навантажен-
ня приводять до перевтоми студентів, а отже, і до
незначних позитивних зрушень у функціональному
стані і розумовій працездатності студентів. Найбільш
істотні зрушення відбулися в другій групі ( на 3,2-
11,5%, Р>0,1).

Максимальне споживання кисню, як інтег-
ральний показник який характеризує стан серцево-
судинної і дихальної систем в умовах напруженої
м’язової діяльності, має подібний характер з індек-
сом Гарвардського степ-тесту.

Необхідно також відзначити, що вихідний
рівень індексу Гарвардського степ-тесту і макси-
мального споживання кисню в студентів у всіх гру-
пах був досить високий і тому зрушення за експери-
ментальний період були незначні.

Великі фізичні навантаження в першій групі
негативно позначилися і на максимальній вентиляції
легень, що знизилася на 9,7-20,2% (Р<0,01) від вих-
ідного рівні. В другій і третій групах, навпаки,
відзначене деяке збільшення даного показника на
1,6-5,8% (Р>0,1).

Аналіз фізичної підготовки студентів (табл.
2) дає підставу стверджувати, що висока і помірна
(І й ІІ групи) рухова активність за експерименталь-
ний період сприяє збільшенню показників на 3,2-
8,0% (Р>0,1) у бігу на 100, 500 і 1000 метрів і стриб-
ках у довжину з місця, як у чоловіків, так і в жінок.

У першій групі відзначене і збільшення по-
казників у штовханні ядра на 13,5-14,2% (Р<0,01).
Практично залишилися без змін показники в третій
групі. У даному випадку незначна рухова активність
не сприяла поліпшенню фізичної підготовленості
студентів факультету фізичного виховання.

Висновки.
На основі результатів дослідження можна

зробити наступні висновки.
1. У студентів факультету фізичного вихо-

вання на літніх учбово-табірних зборах виявлений
значний рівень рухової активності, що досягає в
чоловіків 33-35, а в жінок -26-28 тисяч кроків на
добу.

2. У процесі експериментального дослід-
ження визначений оптимальний рівень рухової ак-
тивності (24-26 тис. кроків - у чоловіків і 20-22 тис.
кроків - у жінок), що надає найбільше сприятливий
ефект на розумову і фізичну працездатність і функ-
ціональний стан організму студентів.

3. Фізичні навантаження великого об’єму й
інтенсивності (I група) у визначеній мері обмежу-
ють можливості підвищення психофізіологічних по-
казників.

4. Знижений рівень рухової активності в
третій групі (20-22 тисячі кроків - у чоловіків і 16-
18 тис. кроків - у жінок) веде до обмеження розвит-
ку в студентів рухових здібностей і малозначимий
для підвищення їхньої розумової працездатності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення проблеми оптимізації
рухової активності студентів факультету фізичного
виховання в процесі учбово-тренувальної діяльності.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ
ЗАОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ШАХМАТИСТОВ
Александрова Ольга

Харьковская государственная
академия физической культуры

Аннотация. Рассматриваются современные компьютер-
ные базы партий шахматных соревнований как источ-
ник исходных данных для статистической обработки.
Обосновывается состав и параметры системы поиска в
базе данных, обеспечивающие отбор партий для ана-
лиза и получения значений эмоциональной устойчиво-
сти. Вводится показатель эмоциональной устойчивос-
ти и указывается процедура его вычисления.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, мето-
ды оценивания, игровая деятельность шахматистов.
Анотація. Олександрова Ольга. Методи оцінювання
емоціональної стійкості висококваліфікованих шахістів.
Розглядаються сучасні комп’ютерні бази партій шахо-
вих змагань як джерело вихідних даних для статистич-
ної обробки. Обґрунтовується склад і параметри систе-
ми пошуку в базі даних, яки забезпечують відбір партій
для аналізу  і отримання  значень  емоціональної
стійкості. Вводиться показник емоціональної стійкості
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та надається процедура його обчислення.
Ключові слова: емоційна стійкість, методи оцінюван-
ня, ігрова діяльність шахістів.
Annotation. Alexandrova Olga. General positions of method
of extra-mural evaluation of emotional stability of highly
skilled chess-players. Modern computer bases are consid-
ered of parties of chess competitions as an initial data source
for the statistical treatment. Structure and parameters of the
system of database search is grounded which provide for
selection of parties for the analysis and receipt of values of
emotional stability. Index of emotional stability is entered
and the procedure of its calculation is indicated.
Keywords: emotional stability, evaluation methods, play-
ing activity of the chess-players.

Введение.
Эмоциональная устойчивость, являющаяся

составляющей психологической устойчивости, ока-
зывает существенное влияние на основные психо-
логические качества шахматиста. Эмоциональная
устойчивость понимается как способность противо-
стоять переживаниям, которые непосредственно не
связаны со специфической мыслительной деятель-
ностью шахматиста и отрицательно влияют на иг-
ровую деятельность. Существенное влияние эмоци-
онального состояния на качество игры отмечают
известные шахматисты и тренеры [1-3]. Особенно
заметно проявление эмоциональных воздействий в
условиях дефицита времени на обдумывание ходов.

В соревновательной деятельности высоко-
квалифицированных шахматистов в первую очередь
представляет интерес эмоциональная устойчивость
соперников. Однако эффективные бесконтактные
(заочные) методы получения ее количественных
оценок, без непосредственного участия шахматис-
тов, до настоящего времени не разработаны.

В [4] показано, что подавляющее большин-
ство известных методов оценивания эмоциональной
устойчивости [5-18] основаны на эксперименталь-
ных психологических исследованиях, которые пред-
полагают непосредственный контакт с испытуемы-
ми и их словесные отчеты о собственных
переживаниях. Преобладает изучение физиологи-
ческих составляющих, дающих представление о са-
мых различных реакциях и функциональных сдви-
гах в организме.

Основные недостатки рассмотренных мето-
дов оценивания эмоциональной устойчивости зак-
лючаются в следующем: эмоциональные раздражи-
тели в «лабораторных условиях» не эквивалентны
естественным (в процессе соревнований); интенсив-
ность вегетативных симптомов, используемая в ка-
честве количественного показателя, косвенно свя-
зана с эмоциональной устойчивостью и не всегда
объективно отражает эмоциональное состояние ис-
пытуемых; необходимы непосредственный контакт
с испытуемыми и их согласие на эксперименты (по
понятным причинам соперниками практически не
обеспечивается).

Известны методы заочного оценивания эмо-
циональной устойчивости, которые основаны на
наблюдении за игровой деятельностью спортсменов.
Особенно удачным можно считать использование

видеомагнитофонных записей. Однако в соревнова-
ниях высококвалифицированных шахматистов пра-
вила запрещают использование видео- и фотосъе-
мок за исключением нескольких первых минут игры.

В последнее время интенсивно развивают-
ся методы компьютерного анализа игровой деятель-
ности шахматистов, которые позволяют оценивать
их поведение на основе анализа ходов сыгранной
партии. В [4] отмечается, что это направление пред-
ставляется перспективным и при разработке и со-
вершенствовании методов заочного оценивания эмо-
циональной устойчивости.

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Харьковской государственной академии
физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель работы заключается в обосновании

методики заочного оценивания эмоциональной ус-
тойчивости высококвалифицированных шахматис-
тов на основе статистической обработки общедос-
тупных компьютерных баз партий шахматных
соревнований.

Результаты исследования.
Базы данных об игровых действиях спорт-

сменов создаются в различных видах спорта. Одна-
ко такие базы формируются, как правило, для соб-
ственного пользования,  доступ к ним имеет
ограниченный круг лиц. Большую часть объема та-
ких баз составляют данные о действиях «своих»
спортсменов.

Компьютерные базы партий шахматных
соревнований являются уникальным источником
исходных данных для статистической обработки. В
настоящее время наибольшую популярность завое-
вали две фактически равноценные базы, используе-
мые в профессиональных шахматных программах
CHESS BASE (Голландия-Германия) и CHESS
ASSISTENT (Россия). Они содержат более двух
миллионов партий и могут еженедельно обновлять-
ся партиями, которые сыграны в официальных со-
ревнованиях во всем мире. Причем, через сеть
INTERNET такое обновление общедоступно и осу-
ществляется в считанные минуты.

Шахматные программы обеспечивают воз-
можность поиска партий по разнообразным крите-
риям (год, рейтинг игроков, дебютный индекс, ре-
зультат, название турнира, место проведения,
фамилия игрока, цвет фигур, количество ходов в
партии и др.). Встроенные специализированные ана-
литические программы могут качественно и быст-
ро анализировать партии с количественной оценкой
позиции соперников после каждого хода. Количе-
ственная оценка позиции осуществляется в едини-
цах, эквивалентных пешкам: выигрыш пешки соот-
ветствует оценке «+1».

В качестве показателя эмоциональной ус-
тойчивости может быть выбрана частота соверше-
ния шахматистом так называемых «грубых прома-
хов» в партиях, определяемая отношением числа
«грубых промахов» к общему числу анализируемых
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партий. При этом необходимо учитывать только те
промахи, которые обусловлены воздействием эмо-
циональных раздражителей, среди которых дефицит
времени является одним из основных. Последнее
достигается рациональным выбором параметров
системы поиска в базах данных, в первую очередь
заданием интервала значений ЭЛО - рейтинга шах-
матиста (исключаются ошибки, обусловленные
«шахматной силой» игрока) и диапазона анализи-
руемых ходов в партии (ближе к концу). Ошибки
вначале партии обычно вызываются другими при-
чинами, чаще всего плохим самочувствием или
обычным волнением.

Показатель эмоциональной устойчивости
вычисляется следующим образом.

1. В системе поиска шахматной базы зада-
ются параметры поиска:

фамилия шахматиста;
интервал времени (месяцы, годы);
диапазон коэффициентов ЭЛО соперников.
2. Отобранные партии подвергаются анали-

зу с целью выявления «грубых промахов», совершен-
ных в условиях дефицита времени. Для этого ис-
пользуется встроенная программа (например, DEEP
JUNIOR). Ходы в партиях анализируются с середи-
ны партии и до конца. Время анализа каждого хода
устанавливается в зависимости от производитель-
ности используемого компьютера.

3. Фиксируются такие ходы, после которых
позиция исследуемого шахматиста ухудшается не
менее чем на три-четыре единицы (грубый промах).
После выявления первого промаха анализ прекра-
щается, так как последующие ошибки обычно «чи-
сто шахматные».

4. Подсчитывается число партий с грубым
промахом, общее число проанализированных партий
и вычисляется их отношение.

Очевидными элементами системы поиска
являются фамилия игрока и отрезок времени, в пре-
делах которого выбираются партии. Как уже отме-
чалось, необходимо также задавать интервал значе-
ний ЭЛО шахматиста и число ходов, сделанных в
партии (номер хода, начиная с которого выявляют-
ся «грубые промахи»).

Для оценки влияния различия квалификации
соперников на распределение грубых ошибок в тече-
ние игры были подвергнуты анализу более пятисот
партий с различной разностью рейтингов соперни-
ков. Использовалась база данных программы CHESS
BASE, рейтинг шахматистов от 2100 (малоопытные
мастера) до 2780 (гроссмейстерская элита).

Изменение характера распределения оши-
бок в зависимости от разности рейтингов соперни-
ков показано на рис. 1.

У квалифицированных шахматистов замет-
но отсутствие первого всплеска ошибок, характер-
ного для малоквалифицированных шахматистов
вследствие более высокой в среднем квалификации.
Они редко допускают промахи в начале партии. С
уменьшением разности рейтингов соперников мно-
гопиковая кривая распределения постепенно превра-
щается в однопиковую, причем, единственный мак-
симум ошибок смещается в диапазон ходов с 35 по
43 (условия дефицита времени). Характер и значе-
ния кривой распределения мало меняются при раз-
ности рейтингов соперников r<(150…100). Следо-
вательно, указанные значения целесообразно
использовать при задании диапазона рейтингов в

Рис. 1. Распределение ошибок по ходам в зависимости от разности рейтингов.
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системе поиска в базах шахматных партий.
Анализ распределения грубых промахов по

ходам шахматной партии для r=100…150 показы-
вает, что диапазон ходов в системе поиска целесо-
образно выбирать, начиная с тридцатых ходов и до
конца партии. Более короткие партии можно не рас-
сматривать.

Выводы.
1. Компьютерные базы партий шахматных

соревнований являются уникальным источником
исходных данных для статистической обработки.
Они общедоступны, постоянно обновляются, обес-
печивают эффективный поиск по разнообразным
критериям.

2. Процедура получения оценок эмоцио-
нальной устойчивости в предлагаемой методике
включает в себя простые в реализации операции,
часто используемые при работе с шахматными ба-
зами партий. Статистический количественный по-
казатель эмоциональной устойчивости – частота
совершения «грубых промахов» имеет ясный физи-
ческий смысл.

3. Обоснованными значениями параметров
системы поиска в компьютерных базах являются:
?r = ±100 относительно рейтинга исследуемого шах-
матиста - для диапазона ?r значений рейтинга; 30-й
ход - начало поиска ошибок в партии; (3…4) пункта
– для фиксации грубых промахов встроенной про-
граммой количественной оценки шахматных пози-
ций. Такой выбор обеспечивает отбор ошибок, со-
вершенных под воздействием эмоционального
раздражителя в виде дефицита времени.

4. Предлагаемая методика обеспечивает за-
очное оценивание эмоциональной устойчивости
высококвалифицированных шахматистов при сто-
процентном «качестве» эмоционального раздражи-
теля. Осуществляется анализ игровой деятельности
шахматистов в официальных соревнованиях, т.е. в
условиях «естественной лаборатории». Вызвать
адекватную соревнованиям реакцию с помощью
искусственных раздражителей в тестовых испыта-
ниях затруднительно. Методика проста в практичес-
кой реализации. Не требуется специальное тестовое
оборудование, доступное только группе исследова-
телей, а персональные компьютеры с шахматными
базами партий используются фактически всеми вы-
сококвалифицированными шахматистами. В каче-
стве элементов в методику включены процедуры,
часто применяемые при работе с шахматными ба-
зами данных.

Дальнейшие исследования предполагается
направить на изучение других проблем оценивания
эмоциональной устойчивости высококвалифициро-
ванных шахматистов.
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Введение.
Соревновательный объем техники, как пра-

вило, значительно меньше, чем общий ее объем.
Это связано с тем, что борцы на соревнованиях ре-
ализуют свои двигательные возможности  в усло-
виях  большого психологического и физического
напряжения [1].

Соревновательный объем техники также оп-
ределяется и тактическими действиями борцов. В
зависимости от ранга соревнований и ответственно-
сти, спортсмены применяют, как правило, только те
приемы, которые должны, по их мнению, давать сто-
процентный результат. С целью снижения риска и
достижение преимущества применяются те приемы,
которые в случае не реализации не служат причиной
поражения [2]. То есть, выбираются технические дей-
ствия, которые могут принести успех при минималь-
ном риске, а также выполняются красиво и эстетич-
но, что также оценивается судьями в данном виде
единоборств, принося дополнительные баллы.

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Харьковской государственной академии
физической культуры.

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования есть изучение

влияния тренировочных занятий технико-тактичес-
кой направленности на эффективность овладения
техникой дзюдо на этапе специализированной базо-
вой подготовки и этапе индивидуализации техники.

Объект исследования. Учебно-тренировоч-
ный процесс подготовки высококвалифицированных
дзюдоистов.

Предмет исследования. Технико-тактичес-
кая подготовка и соревновательная деятельность
высококвалифицированных спортсменов.

Методы исследований. Исследование осно-
вываются на анализе специальной литературы и
документов, обобщение опыта передовой спортив-
ной практики, педагогический эксперимент.

Результаты исследования.
На современном этапе технический арсенал

дзюдо очень богатый и разнообразный. Но на со-
ревнованиях одни приемы выполняются более час-
то, чем другие, одни технические действия более
эффективные, другие нет.

Весь арсенал технических действий было
разделено на группы: технические действия в стой-
ке и технические действия лежа.

Экcпepимeнт проводился  в oтдeлeнии дзю-
до, paспoлoжeннoй нa бaзe СК Слобожанец, пpи
нeпoсpeдствeннoм yчaстии заслуженных тpeнepов
Г.И.  Маханькова, М.А. Наливайченко - ЗТУ;
тpeнepoв B.B. Величко, Э.М. Строга – тренера выс-
шей категории.

B xoдe пeдaгoгичeскoгo экспepимeнтa
исслeдoвaлись двe гpyппы бopцoв:
экспepимeнтaльнaя и кoнтpoльнaя (десять чeлoвeк

в кaждoй).  Экспepимeнт пpoвoдился с сeнтябpя 2002
пo июнь 2005 г, изyчались физичeские, псиxичeскиx
и мopфoлoгичeскиx oсoбeннoстeй бopцoв пyтeм
paзнoстopoннeгo тeстиpoвaния и,  выявления
спeцифичeскиx oсoбeннoстeй тexникo -
тaктичeскoгo   мaстepствa  спopтсмeнoв вo вpeмя
сopeвнoвaний.

Контрольная группа дзюдоистов тренирова-
лась по общепринятой методике. В этой группе в
тренировочном процессе придерживались комплек-
сной направленности в отличие от эксперименталь-
ной группы, в которой на тренировках преобладал
дифференцированный подход спортивной подготов-
ки, с использованием модели соревновательной де-
ятельности. Спортсмены тренировались 10 раз в
неделю. По средам проводились восстановительные
мероприятия сауна и бассейн. В воскресенье пре-
дусматривался отдых. По пятницам проводились
соревновательные схватки, по программе «день
борьбы». Продолжительность эксперимента соста-
вила 5 месяцев. В течение тренировочных занятий
была разработана программа со специальными за-
даниями, а так же задания по совершенствованию
броска подхватом из разных захватов (после захва-
та двух рукавов противника), а так же основных тех-
нико-тактических действий выполняемых в финаль-
ной части олимпийских игр. Броски выполнялись
как контр прием, так и в комбинации.

Замечено что, на практике, что борец в
схватке выполняет, в основном, конкретные и изве-
стные его сопернику и тренеру приемы и, естествен-
но, с определенных захватов. Очень мало борцов,
которые владеют всем многообразием техники дзю-
до, могут неожиданно преподносить своему сопер-
нику различные технические сюрпризы. В связи с
этим в процессе совершенствования способствую-
щих действий в захватах каждому борцу необходи-
мо нарабатывать свою схему выбора захвата против
конкретных типов борцов [4; 5].

Так же использовались задания:
1. Нарабатывались захваты для борьбы, как

с борцами правой стойке, так и с борцами левой
стойке.

2. Подготавливались комбинации, которые
позволяют борцу атаковать в разных направлениях,
из разных захватов.

3. Разнообразить технику перемещений по
татами, более эффективно использовать борьбу за
захват.

Нами предложена тренировочная програм-
ма для тренеров и спортсменов. Этап специализи-
рованной базовой подготовки, проводимый в под-
готовительном и соревновательном периоде. На
протяжении 5 месяцев (20 недельных микроциклов).

В утренней и вечерней части тренировоч-
ного процессе были внедрены специальные задания:
Режим работы:

1.Разминка - 20 мин;
2. Преследование после бросков из стойки

в партер  (по заданию) - 1 мин, 3-5 заданий.
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3. Отработка в партере, по заданию (по оче-
реди)  -  3-5 заданий;

4. Удержание с разных позиций (3 позиции)-
30 сек., 1-3 смены партнера;

5. Борьба в борьбе лежа, по заданию   (3-5
заданий) – 30 сек.,1-3 партнера

- выполнение переворотов; - выполнение
болевого приема, удушающих;

6. УТИКОМИ (в две стороны), 19+1 бро-
сок (по очереди) 4-5 технических действий – 5-10
мин.

7. Броски без сопротивления: - 1 мин; в 3-4
серии;

- в комбинации;
- при различных зaxвaтax;
8. Отработка контр атакующих действий в

стойке – 4 задания х 30 сек.
9. Контр атакующие действия, с сопротив-

лением – 4 задания х 30 сек.
- контр атакующие действия от известного

броска - определенным контр приемом;
- контр атакующие действия от известного

захвата - определенным контр приемом;
10. Борьба за захват -1,5 мин., 1-3 партнера.
- разные варианты захватов;
- модели разных типов борцов (игрового,

силового, технического)
11. Захват - атака (провести реальную ата-

ку, сбить в пapтep) – 20 сек; с 1-5 партнерами
12. Борьба в oбоюднoм  зaxвaтe - 1 мин; 1-3

партнера - при paзличныx зaxвaтax;
13. Учебно-тренировочная схватка - 5 мин.;
14. Специальные упражнения, упражнения

на расслабление, упражнения на растягивания – 20
– 30 мин.;

В конце месяца, по пятницам в вечерней
части тренировки проводился день борьбы.

Разминка 30 мин;
Борьба лежа 2 х 5 мин =10 мин;
Отдых 10 мин;

Борьба в стойке и лежа 5 х 5 мин =25 мин;
Упражнения на растягивание 25 мин.
Итого:               100 мин
Основными средствами является технико-

тактическая подготовка, учебно-тренировочные
схватки с различными заданиями и с различными
партнерами, соревновательными и контрольные
схватки.

Интенсивность нагрузки увеличивалась за
счет увеличения темпа ведения схваток и выполне-
ния упражнений, а так же в результате повышения
плотности занятий за счет уменьшения перерывов
между упражнениями.

Максимальные нагрузки, моделирующие
соревновательные, выполнялись не позже, чем за 12
дней до старта, поскольку полноценное восстанов-
ление после них наблюдается лишь за этот период.

Спортивный разряд спортсменов обеих
групп повысился после эксперимента. Спортсмены
экспериментальной группы выполнили нормативы
КМС - 3, МС - 6, МСМК - 1, в контрольной группе
выполнили норматив КМС - 4 дзюдоиста, МС - 6,
норматив МСМК - не был выполнен (рис. 1).

В результате проведенных  исследований
было установлено, что в соревновательном составе
техники преобладают атакующие действия. По дан-
ным сравнительного анализа контрольной и экспе-
риментальной группы, наиболее эффективные оцен-
ки, в выигранных поединках, применяемые в
соревновательных схватках дзюдоистами является
чистая победа, «иппон».

Так, из рисунка 2 видно, что дзюдоисты
обеих групп показали высокие результаты, как на
соревнованиях, так и в соревновательных схватках,
по программе «день борьбы». Однако в эксперимен-
тальной группе эффективность выполнения приемов
выше 7 против 5, что свидетельствует о более каче-
ственном выполнении бросков (рис. 2).

При анализе времени продолжительности
поединка Олимпийские игры 2004 г. установлено,

Рис. 1. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по показателям квалификации спортсменов.

Кандидаты в
мастера
спорта

Мастера
спорта

Мастера
спорта
международн
ого класса

1

2

Экспериментальная группа Спортивный разряд Контрольная группа 
3 Кандидаты в мастера спорта 4 
6 Мастера спорта 6 
1 Мастера спорта международного класса - 
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что дзюдоисты ведут поединок от начала и до конца
встречи, как правило, наибольшую эффективность
выполнения приема они показывают в первые 3
минуты [1].

Для удобства анализа время схватки (5 мин.)
было разбито на три периода, продолжительностью
1 мин. 40 сек. каждый. В результате, были получе-
ны данные, характеризующие показатели соревно-
вательной деятельности борцов в начале, середине
и конце схваток.

Анализ соревновательных поединков спорт-
сменов экспериментальной и контрольной групп
(рис. 3) показал: в первой трети схватки пять дзю-
доистов экспериментальной и 2 контрольной груп-
пы сразу же выполнили бросок на «иппон», что при-
несло чистую победу.

Во второй трети схватки добились успеха 2
дзюдоиста экспериментальной и 3 контрольной
группы, выполнили бросок на «иппон».

Таким образом, из 20 человек эксперимен-

тальной и контрольной групп, 7 и 5 схваток завер-
шились досрочно. Полное время в третьей трети
схватки - 5 мин - боролись соответственно 3 и 5 дзю-
доиста, добились успеха («кока», «юка», «ваз-ари»),
(рис. 3).

Это свидетельствует о высокой функцио-
нальной и технико-тактической подготовленности
участников эксперимента, а так же о возросшем ка-
честве выполнения бросков.

Во время тренировочного процесса было
подсчитано количество выполняемых технико-так-
тических действий на тренировке, максимальное
количество технико-тактических действий (8-10),
выполняют 7 и 4 дзюдоиста, экспериментальной и
контрольной группы (соответственно) (рис. 4).

Увеличился технический арсенал, дзюдои-
сты стали выполнять большее количество приемов
в положении борьбы стоя.  Максимальное количе-
ство выполняемых технико-тактических действий на
соревнованиях экспериментальной и контрольной

1-я треть

2-я треть

3-я треть

1-я треть

2-я треть

3-я треть

Рис. 3. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по временным показателям ведения финально-
го поединка.

Экспериментальная группа Время финального поединка Контрольная группа 
5 1-я треть 2 
2 2-я треть 3 
3 3-я треть 5 

 

Рис. 2. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по показателям эффективности выполне-
ния приемов.
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Юко

Ваза-ари

Иппон
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Кока

Юко

Ваза-ари

Иппон

наказания

Экспериментальная группа Наиболее эффективные оценки Контрольная группа 
1 Кока 2 
2 Юко 2 
- Ваза-ари 1 
7 Иппон 5 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по количественному показателю выполнения
технико-тактических действий на тренировке.

Минимальн
ое (3-5)

Среднее (6-
8)

Максималь
ное (8-10)

Минимальное
(3-5)

Среднее (6-8)

Максимально
е (8-10)

Экспериментальная группа Количество технико-тактических действий на тренировке Контрольная группа 

1 Минимальное (3-5) 2 
2 Среднее (6-8) 4 
7 Максимальное (8-10) 4 

 

Рис. 5. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по количественному показателю выполнения
технико-тактических действий на соревнованиях.

2 броска

3 броска

4 броска

5 броска

2 броска

3 броска
4 броска

5 броска

Экспериментальная группа Количество технико-тактических  
действий на соревнованиях 

Контрольная группа 

2 2 броска 3 
2 3 броска 3 
3 4 броска 3 
3 5 броска 1 

 

Рис. 6. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по времени борьбы за захват в соревнова-
тельном поединке.

Экспериментальная группа Время борьбы за захват (в %) Контрольная группа 
1 20 % времени 4 
1 30 % времени 3 
4 40 % времени 3 
4 50 % времени - 

 

20 %
времени

30 %
времени

40 %
времени

50 %
времени

20 % времени

30 % времени

40 % времени

50 % времени



13

группы равняется 5 броскам, 3 дзюдоиста экспери-
ментальной и 1 дзюдоист контрольной выполняли
5 технико-тактических действий (рис. 5).

В тренировочном процессе ставилась зада-
ча с возможным преодолением защиты без срыва
захвата соперника и со срывом. Помимо умения за-
воевать нужный захват борец должен владеть раз-
личными способами освобождения от захвата. Борь-
бой за захват называют процесс освобождение от
захвата и завоевание его. Современный соревнова-
тельный поединок на 80% времени представляет
собой борьбу соперников за захват [3].

Выводы.
Согласно анализу видео материала и анкет

участников эксперимента замечено значительное
превосходство экспериментальной группы над  кон-
трольной группой в борьбе за захват. Значительную
часть поединка 40-50% времени, 8 дзюдоистов про-
тив 3 дзюдоистов уделяют времени борьбы за зах-
ват (рис. 6).

Чем выше уровень подготовки борца, тем
больше не стандартных спортсменов. Одним из ос-
новополагающих моментов ведущих к победе явля-
ется асимметрия спортсмена, способность выпол-
нять приемы в две стороны, либо в не удобную
сторону. В экспериментальной группе 5 дзюдоистов
выполняют приемы в две стороны, а в  контрольной
группе 2 (рис. 7).

Дальнейшие исследования будут
направлены на  изучение других проблем
соревновательной и тренировочной деятельности
дзюдоистов высокой квалификации на этапе
специализированной базовой подготовки.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-
ФІЗИЧНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА
СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ
Бабенко В.Г.

Академія управління МВС (м. Київ)

Анотація. Підвищення вимог всебічної підготовленості
персоналу диктується інноваційним розвитком усіх сфер
виробництва й суспільного життя. Воно ставить завдан-
ня щодо реалізації гармонійного професійно-фізично-
го вдосконалення людини в різних галузях сучасної
діяльності.
Ключові слова: персонал, гармонійний розвиток, про-
фесійно-фізичне вдосконалення.
Аннотация. Бабенко В.Г. Общие основы профессиональ-
но-физического отбора кандидатов на службу в орга-
нах внутренних дел Украины. Повышение требований
всесторонней подготовленности персонала диктуется
инновационным развитием всех сфер производства и
общественной жизни. Оно ставит задание относитель-
но реализации гармоничного профессионально-физи-
ческого совершенствования человека в разных отрас-
лях современной деятельности.
Ключевые слова: персонал, гармоническое развитие,
профессионально-физическое совершенствование.
Annotation. Babenko V.G. The general bases of professional
physical selection of candidates for service in law-
enforcement bodies of Ukraine. The rise of requirements
of comprehensive preparedness of personnel is dictated by
innovative development of all spheres of production and
public life. It puts the task in relation to realization of
harmonious professional-physical perfection of man in
different industries of modern activity.
Keywords: personnel, harmonic development, professional-
physical perfection.

Рис. 7. Сравнение экспериментальной и контрольной группы по асимметрии выполнения приемов.
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2 Левая стойка 3 
5 В две стороны 2 
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Вступ.
Питання загального й приватного профес-

ійного визначення, самовизначення, вдосконалення
й самовдосконалення набуває надзвичайно цікавого
психолого-педагогічного аспекту, який має тісну ко-
реляцію з встановленням меж фізичної підготовле-
ності людини й придатності до пристосування чи
існування в сучасному соціальному середовищі.

Екологічні негаразди,  ситуаційна  не-
стабільність, криміногенна напруженість, відсутність
абсолютної впевненості у власних діях навіть при
стовідсотковій правоті примушує суттєво перегляну-
ти існуючі погляди на всі чинні системи відбору кан-
дидатів на службу й підготовки персоналу органів
внутрішніх справ (далі – ОВС).

Нормативними документами МВС України
визначено багатоступеневу систему професійно-
фізичної підготовки персоналу, яка має базуватися
на попередньому належному рівні підготовки кан-
дидатів на службу в ОВС [1].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Академії управління МВС.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – загальне обґрунтуван-

ня індивідуальних, кадрових і психолого-педагогіч-
них підходів щодо покращення професійно-фізичної
підготовленості кандидатів на службу та їх мотивац-
ійного спрямування до специфіки оперативно-служ-
бової діяльності персоналу ОВС.

Методи дослідження. Аналіз нормативних
документів, літературних джерел, практичне тесту-
вання з фізичної підготовки кандидатів на службу в
ОВС, узагальнення передового досвіду шляхом ано-
німного опитування, психолого-педагогічних спос-
тережень за організацією процесу їх попередньої
підготовки.

Результати дослідження.
У праці [5] зазначено, що «чем больше люди

заинтересованы в выполняемой ими работе, тем луч-
ше будут результаты их труда» [5, с.428]. Індивіду-
альна придатність кожної особистості або окремого
індивідуума щодо заздалегідь обраної професійної
діяльності викликає певні спонуки, які, на перший
погляд, занадто легко визначаються усіма загально-
відомими методами професійної орієнтації й відбо-
ру. Але, власні дослідження, які основуються на ано-
німно-теоретичних опитуваннях персоналу органів
і підрозділів внутрішніх справ України, військовос-
лужбовців внутрішніх військ, працівників цивільних
навчальних закладів, установ і підприємств свідчать
про те, що, у переважній більшості випадків, люди,
насамперед, думають про те, яку реальну матеріаль-
ну винагороду вони отримуватимуть саме за резуль-
тати своєї діяльності. На сьогоднішній день це є один
з найважливіших компонентів специфіки обрання
певного фаху в структурах з авторитарно-статутним
стилем управління.

Пройшовши через призматичні системи те-
оретичних заходів, спрямованих на виявлення осо-
бистісних особливостей, якостей, поглядів та інте-

ресів, поступово з’являється початкова, поетапна
характеристика кандидата, яка відображає лише ча-
стину його реальних можливостей щодо оволодіння
азами певної професійної діяльності (на нашу дум-
ку, тут не повинні, також, виключатися можливості
застосування поліграфа). Ми вважаємо, що посту-
повість – це супутниця поетапності.

 Таким чином, можна сміливо зазначити, що
процес професійного відбору персоналу умовно
може складатися з чотирьох взаємопов’язаних між
собою етапів. На першому етапі йде процес особис-
тісно-індивідуального вибору. Кандидат свідомо оби-
рає напрямок майбутньої діяльності. Він це робить
проводячи певний моніторинг на підставі наявності
інформації щодо майбутньої професійної діяльності.
Це з’ясовується з різних джерел: розповідей друзів,
колег, батьків, виступів фахівців, професійно-реклам-
них акцій, власного спостереження, описових ста-
тей у засобах масової інформації тощо.

Особливо велику роль на даному етапі
відіграють батьки. На нашу думку, чим вищий
освітній рівень матері  й батька ,  тим  більша
вірогідність того, що індивідуальна думка батьків і
дітей з приводу обрання професії буде значною мірою
співпадати. Крім того, не можна не приділити уваги
і фаху батьків. Як правило, більшість батьків при-
тримується думки щодо спадковості обрання про-
фесії. Покоління.  Спадковість. Династія. Ди-
настійність. Здебільшого, так і буває: прадід був, дід
був, батько – є, і ти будь. Але набагато кращим, ніж
твої попередники. Це дуже важливий фактор.

Другий етап характеризується тим, що за-
ходи, які проводяться по відношенню до кандидата,
напряму залежать від нього самого. Саме після за-
вершення першого етапу, підсумком якого є рапорт
або заява з проханням прийняти на службу або на
навчання, розпочинається другий етап: етап медич-
ного контролю. На цьому етапі відповідно уповно-
важеним медичним персоналом, за допомогою існу-
ючих методик виявлення протипоказань та
психодіагностичних тестів з’ясовуються медичні
показники здоров’я кандидата, його психічні влас-
тивості і якості, що мають забезпечувати ефек-
тивність майбутньої професійної діяльності.

Після успішного проходження медичного і
психодіагностичного обстеження наступає третій
етап, який характеризується обов’язковим виконан-
ням норм, спрямованих на з’ясування загальної й
спеціальної фізичної підготовленості кандидата.
Виконання спеціальних нормативів чи тестів дає ре-
альну картину фізичних можливостей і є одним з
основних показників результатів майбутньої профес-
ійної діяльності. У реаліях сучасного сьогодення
недостатність рухової активності призводить до руй-
нування внутрішніх механізмів забезпечення висо-
кого рівня життєдіяльності людського організму. Зни-
ження інтересу до будь-яких психоемоційних
навантажень, фізичної праці та регулярного виконан-
ня фізичних вправ призводить до зростання й поши-
рення різноманітної захворюваності серед більшості
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кандидатів.
Активна рухова діяльність людини у сучас-

ному середовищі та її конкретно-спрямоване вико-
ристання забезпечують, насамперед, високу ефек-
тивність роботи всіх систем організму і створюють
найбільш оптимальні умови для подальшого про-
фесійно-фізичного вдосконалення і самовдоскона-
лення. У навчальному посібнику [3] зазначено, що
завдання фізичного вдосконалення вирішуються в
рамках фізичного виховання [3, с.18]. На нашу дум-
ку сьогодні цього явно недостатньо. Адаптація й де-
задаптація, стрес, прогрес і регрес – ось реальні по-
казники односторонньої спрямованості підготовки.
Тільки комплексний підхід, інновації та всебічне
професійно-фізичне вдосконалення й самовдоско-
налення здатні сприяти зростанню індивідуальних
кондицій персоналу.

Заключний, тобто четвертий етап професій-
ного відбору передбачає теоретичне, а іноді й прак-
тичне, діагностичне обстеження кандидата щодо ус-
пішності засвоєння ним навчального матеріалу за
місцем його попереднього навчання. Метою даного
тестування є ретельний відбір чи пошук осіб з висо-
ким рівнем розвитку інтелектуальних та психофізич-
них якостей, як найбільш важливих для досягнення
успіху у майбутньому навчанні чи повсякденній про-
фесійній діяльності.

Здатність і вміння приймати рішення, знан-
ня специфіки майбутньої діяльності, інтерес, стимул,
зовнішня та внутрішня мотивація поступово визна-
чають професійно-фізичний успіх персоналу, який
базується й закріплюється відповідними методика-
ми навчання [1].

Висновки.
Ретельний індивідуальний професійний

відбір, що здійснюється на науковій основі, поетап-
но, за допомогою сучасних методик і технологій,
дозволяє забезпечити прогнозування, надійність і
безпеку діяльності майбутнього персоналу органів
внутрішніх справ як у повсякденному житті, так і під
час виконання ним оперативно-службових завдань.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення проблем психофізіологі-
чного переходу від кандидата на службу – до праців-
ника ОВС та їх поступового професійно-фізичного
вдосконалення.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПІДЛІТКАМ У ВІДВОЛІКАННІ ВІД

СУІЇЦИДНИХ ДІЙ
Бєлих С.І.

Донецький національний університет

Анотація. У статті викладене питання про смерть, що є
неминучим фактом нашого життя і його необхідно прий-
няти як дорослим, так і дітям. Щоб зменшити страх і
тривогу підлітків стосовно смерті, і забезпечити проф-
ілактику суіїцидного поводження в даному віці, необх-
ідне створення спеціальної системи навчання відноси-
ни до смерті.
Ключові слова: підлітковий вік, дорослі, відношення до
смерті.
Аннотация. Белых С.И. Роль психологической помощи
подросткам в отвлечении от суицидных действий.  В
статье изложен вопрос о смерти, являющейся неизбеж-
ным фактом нашей жизни и его необходимо принять
как взрослым, так и детям. Чтобы уменьшить страх и
тревогу подростков по отношению к смерти, и обеспе-
чить профилактику суицидального поведения в данном
возрасте, необходимо создание специальной системы
обучения отношения к смерти.
Ключевые слова: подростковый возраст, взрослые, от-
ношение к смерти.
Annotation. Belykh S.I. The role of the psychological help
to teenagers in derivation from suicidal actions. In clause
the question on death of our life being the inevitable fact is
stated and he is necessary for accepting both adult and
children. To reduce fear and alarm of the teenagers in
relation to death and to supply preventive maintenance of
dangerous behaviour in the given age the creation of special
system of training of the relation to death is necessary.
Key words: teenage age, adults, relation to death.

Вступ.
Розуміння людьми смерті мінялося разом зі

світоглядом протягом ходу всієї історії людства.
Відношення до смерті будувалося на основі розумі-
ння смерті як природного продовження й завершен-
ня життя до повного їхнього розриву у свідомості
людини, розведення їх як двох різних сутностей, їх
взаємозаперечення. Остаточна ж зміна відносин до
смерті відбулася в XX с, у якому, на думку багатьох
істориків, відношення до життя й смерті повністю
деформувалося, змістилися позитивні й негативні
акценти в оцінці цих явищ. Тенденція до витиснен-
ня смерті з колективної свідомості, поступово на-
ростає, досягає апогею в наш час, коли все суспіль-
ство поводиться так, немов ніхто не вмирає, і начебто
смерть окремої людини не пробиває ніякого проло-
му в структурі суспільства [1]. Причини такої зне-
ваги стосовно смерті різні, але їхня наявність відчу-
вається, насамперед, у суттєвожиттєвих і ціннісних
орієнтаціях суспільства.

Аналіз спеціальної літератури показав, що в
сучасних дослідженнях і публікаціях приділяється
недостатня увага опису смерті, щоб зменшити страх
і тривогу підлітків стосовно неї й забезпечити проф-
ілактику суіцидального поводження в даному віці.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Донецького національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Вивчити й досліджувати відношення
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підлітків до смерті для забезпечення профілактики
суіцидального поводження в даному віці.

Методи й організація дослідження. Трива-
лий час суспільна думка в нашій країні формувало-
ся посиленою ідеологічною пропагандою, суть якої
полягала в насадженні в масовій свідомості «пра-
вильного» розуміння сенсу людського існування,
«подія смерті витіснялася, блокувалася, тема смерті
була під негласною забороною» [3; 5]. У західному
суспільстві також не прийнято було говорити відкри-
то про смерті, як, втім, і вести міркування про сенс
життя. Більше того, подібні міркування вважалися
ознакою дурного тону, поганого смаку. Усе, що тор-
калося теми смерті, ретельно камуфлювалося, виті-
снялося із простору життя.

 Разом з тим історичний досвід свідчить, що
особливу значимість проблеми життя й смерті здо-
бувають переломні епохи, коли в суспільстві відбу-
ваються грандіозні зміни, що охоплюють всі сфери
людського існування. Такий переломний і багато в
чому критичний характер носить епоха, у якій ми
живемо. Негативні наслідки кризи (такі як ріст нар-
команії, збільшення числа самогубств, алкоголізм
населення й т.д.) формують специфічне відношен-
ня до цінності життя й проблем смерті в нашій країні.

 І навіть якщо ми (дорослі) погоджуємося з
тим фактом, що події, що відбуваються у світі (війни,
катастрофи, злочини, стихійні лиха, терористичні
акти й т.д.), мають до нас відношення й так чи іна-
кше впливають на наші суттєво життєві й ціннісні
орієнтації, то ми твердо переконані, що все, що по-
в’язане з темою смерті, не має ніякого відношення
до наших дітей. Важливо усвідомлювати, що «жит-
тя, в яке включається дитина, дуже складне, супе-
речливе й динамічне» [2; 30], і поняття «смерть» є
однією з його складових частин. Це поняття так чи
інакше є присутнім в іграх, у яких грають діти, в
історіях, які вони чують, у книгах, які вони чита-
ють, у телевізійних програмах і фільмах, які вони
дивляться. Смерть може трапитися з улюбленою
твариною дитини, з родичами, друзями, батьками,
братами й сестрами або з ним самим [7].

 Дитина в процесі виховання інтуїтивно ос-
воює погляди, точки зору батька й матері, одержує
оцінку свого поводження, що так необхідно для роз-
витку самосвідомості й адекватного ситуації повод-
ження. Втрата дитиною в дитячому віці матері або
батька приводить до порушення формування емоц-
ійного ядра особистості. У цій ситуації через немож-
ливість ідентифікації себе з померлим батьком з’яв-
ляються ознаки розладу особистості, оскільки
втрачається не тільки провідник соціального впли-
ву, але й модель поводження, що міг би створювати
померлий батько. Перешкоди нормальному дозрі-
ванню можуть викликати почуття відкинутості й
внаслідок цього збідніння Я і в результаті хвороб-
лива ідентифікація, порушення розвитку інтуїції й
почуттів, недостатність умов для групової ідентиф-
ікації, соціалізації й організації захисту. Виникнуть
почуття занедбаності й малоцінності, з’являться

труднощі у встановленні прихильності. У пубер-
татному періоді з’являться перешкоди у формуванні
статевої ідентичності. Шанси дитини в цих умовах
залишитися психічно здоровим залежать, на дум-
ку А. Фрейда, від того, наскільки його Я здатне ви-
нести позбавлення, тобто перебороти труднощі й
невдоволення [4]. Автором даної статті досліджу-
валася роль втрати матері у виникненні психічних
розладів в 54 дітей [6]. Безпосередня реакція дітей
на цю втрату проявляється в основному в тривозі.
Віддалені наслідки проявляються в саморуйную-
чому поводженні (75%), у розладах потягів (87%),
а також в усіх виявляються психосоматичні симп-
томи, що відбиває незрілість і дисгармонію фор-
мування особистості дітей, що втратили матір. У
перші десять років у хлопчиків, що втратили матір,
в 75 % випадків з’являються порушення поводжен-
ня й невротичні розлади, а в дівчинок - в 50%, при-
чому в 40 % з них - це порушення сексуального
поводження [6].

 Особливо важливої тема смерті стає в
підлітковому віці. На цьому етапі розвитку й форму-
вання особистості розширюються уявлення про на-
вколишній світ, підліток починає усвідомлювати свою
«зрілість, що наступила,». Час і простір сприймаються
інакше: підліток розуміє обмеженість і тимчасовість
свого існування. У зв’язку із цим він боїться, що його
планам і мріям не призначено буде збутися через не-
минучу й, як йому здається, близьку смерть. У цьому
змісті майбутня доля й власна кончина стають для
підлітка очевидними, і виникає потреба формування
власного відношення до даних фактів.

 Тому для того, щоб з’ясувати яке ж сприй-
няття поняття «смерть» у підлітків і наскільки
збігається їхнє відношення до смерті з думкою до-
рослих про те, що підлітки думають й як ставляться
до даного поняття, було проведено дослідження, у
якому взяли участь учні VIII класу загальноосвітньої
школи м. Донецька. Щоб зрозуміти відношення до-
рослих до проблеми смерті і її значимості для
підлітків, була вивчена думка батьків і вчителів. У
дослідженні прийняли участь 30 підлітків (15 хлоп-
чиків й 15 дівчинок у віці 13-14 років), 24 батька й 16
педагогів, що ведуть заняття в цих підлітків (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика людей, що приймали участь у

дослідженні

Групи Число людей З  них : 
Середній 
вік,  
років 

 
 

 
 Чоловіки Жінки 

 
 

 
Підлітки 
 
Батьки  
 
Вчителі 

 
30  
 

24  
 

16 

 
15  
 

10 
 
3 

 
15  
 

14 
 

13 

 
13 
 

37  
 

43 
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 Експериментальна робота з підлітками про-
водилася по заздалегідь розробленому плану й місти-
ла в собі чотири етапи:
1.  Підготовчий — бесіда з підлітками, спрямо-
вана на встановлення довірчих відносин між дослі-
дником і випробуваними з метою формування пози-
тивної мотивації участі в експерименті.
2. Використання «Семантичного диференціа-
лу» [5] з метою ознаки відносини до поняття
«смерть».3. Заповнення анкети «Питальник для
підлітків, спрямований на вияснення відносини до
смерті».
4. Заключний етап, на якому підлітки могли
висловитися із приводу проробленої ними роботи,
задати їхні питання, що цікавлять, тим самим
звільнитися від можливих негативних емоцій, що
виникли по ходу експерименту.

 Для з’ясування відносини підлітків до
смерті й думки батьків про те, як діти ставляться до
цього поняття, був використаний питальник, що
складається з 12 питань для підлітків і з 10 - для
батьків і вчителів. В основу питальника був покла-
дений тест Дж.Д. Рейнольдса [8], призначений для
попереднього тестування американських шкіл і ко-
леджів перед початком занять за курсом навчання
відношенню до смерті (death-education) з метою з’я-
сування ступеня їх інформованості про дану пробле-
му й ступінь емоційної захопленості (тобто визна-
чення значимості для підлітків даної теми).

 Питальник пристосований як для групово-
го, так і для індивідуального застосування. Час ви-
конання завдання не обмежується. Після заповнен-
ня питальника  можливе обговорення з
експериментатором тих питань, які з якоїсь причи-
ни виявилися значимими або незрозумілими випро-
буваному (випробуваним).

 Обробка  результатів  питальника
здійснюється методом контент-аналізу при групово-
му способі проведення. При індивідуальній роботі
з даною методикою аналіз результатів здійснюється
в контексті інших знань і уявлень про особливості
особистості, життєві ситуації випробуваного.

 Опираючись на отримані результати, мож-
на говорити про те, що 70,7 % дорослих думають,
що смерть сприймається підлітками тільки як траг-
ічне явище, у той час як 67% самих підлітків розг-
лядають смерть як позитивне явище, у випадку якщо
людині набридло життя, або коли смерть виступає
як рятування від мучень. Можливо, що це пов’язане
з тим, що вже при визначенні поняття «смерть» до-
рослі й підлітки виходять із різних установок. Якщо
батьки й учителі визначають смерть, насамперед як
втрату близьких і родичів (43%), тобто як трагічну
подію, то для підлітків смерть як явище - це продов-
ження існування в іншій якості або в іншому світі
(57%), можливо, кращому, чим наш світ. Тому забо-
рона, що накладає на все, що пов’язане з темою
смерті, скоріше є відбиттям переживань і тривог, що
виникають у дорослих, але аж ніяк не свідчить про
реальні уявлення підлітків про смерть як явище й

не пов’язана з готовністю хлопців сприймати інфор-
мацію й справлятися з емоціями, що виникають під
час обговорення цієї теми.

Важливо також відзначити, що існує деяке
розходження тим часом, яке особистісне значення
надають підлітки поняттю смерті, і тим, як вони
визначають це поняття. У цьому випадку мова йде
про розходження сприйняття смерті як явища, що
закономірно відбуває з усіма, і як події, що має й/
або може мати значення саме для конкретного
підлітка. Саме визначення має на увазі деяку фор-
мальність відповіді, тому очевидним стає факт, що,
відповідаючи на питання, пов’язані із з’ясуванням
значення смерті для самого підлітка, учні дали
більшу кількість відповідей й їхні відповіді були
більш різноманітні, ніж при визначенні поняття
«смерть» як закономірного явища.

На відміну від оцінки смерті як явища відно-
шення до смерті як до події, значимій особисто для
підлітка, полягає в тім, що підлітки більшою мірою
вірять, що смерть - це припинення життєдіяльності
організму (37 % із всіх опитаних підлітків), ніж існу-
вання в якійсь іншій якості після смерті (мал.). Це
може бути пояснене в такий спосіб: єдине, що вияв-
ляється доступно після смерті людини почуттєвому
сприйняттю, - це вид мертвого тіла. Осмислюючи
смерть у контексті особистісного значення, підліток
переживає, що після нього залишиться лише порох,
тлінні останки. Така перспектива лякає його, оск-
ільки підривається внутрішня віра в безсмертя, а
образ себе як особистості, індивідуальності вклю-
чає для підлітка також і фізичну складову. Тому мож-
на припустити, що руйнування тіла після смерті оз-
начає для підлітка абсолютне зникнення його самого.

Говорячи про особистісне значення смерті,
підлітки заперечують той факт, що це явище відбу-
вається з усіма (жоден з підлітків, пояснюючи зна-
чення смерті для нього особисто, не дав такого вар-
іанта відповіді, незважаючи на те, що при визначенні
смерті як явища 12% говорили, що смерть - це те,
що відбувається з усіма. Це теж одна з особливос-
тей підліткового віку. Дуже часто підліткові здаєть-
ся, що тільки він один дійсно гостро переживає,
почуває, думає або побоюється чого-небудь. Смерть
саме таке поняття, що, будучи осмислено не як якесь
абстрактне явище, а як подія, що має особистісне
значення, викликає сильні емоції в підлітка.

Поява таких відповідей, як: «Смерть - це
втрата близьких, родичів», свідчить про те, що
підлітки відчувають себе не настільки самостійни-
ми, щоб не переживати цього факту. У результаті
проведення кореляційного аналізу, спрямованого на
виявлення взаємозв’язку між особистісною значи-
містю смерті для підлітків і значеннями по основ-
них факторах семантичного диференціалу, удало-
ся встановити значимі кореляції між показниками
по факторі «оцінка» й особистісною значимістю
смерті, що відбиває наступне відношення підлітків
до даного поняття: «Для мене смерть - це втрата
близьких, родичів» (-0,42).
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Таким чином, можна зробити висновок, що
підліткам, що сприймають смерть як втрату близь-
ких, родичів, властиво ставитися до смерті як до
негативного явища. Це, можливо, пов’язане з тим,
що при такому особистому значенні смерті підліток
випробовує сильні негативні емоції, які, можливо,
пов’язані з відчуттям безпорадності, страхом зали-
шитися одному, тому що він усвідомлює, що ще ба-
гато в чому не самостійний і залежить від батьків,
тому боїться виявитися без цієї підтримки.

Варіанти відповіді особистісного значен-
ня смерті:
1- перехід з одного стану в інше (життя після жит-
тя),
2- припинення життєдіяльності організму,
3- це те, що відбувається з усіма,
4- найстрашніше явище,
5- втрата близьких, родичів,
6- нічого не значить.

Формування відношення до смерті залежить
від взаємовпливу декількох факторів, таких, як жит-
тєвий досвід, особистісні особливості, культурний
контекст, вік, система вірувань і цінностей, а також
рівень реальної погрози смерті. При проведенні дос-
лідження спеціально не ставилась мета з’ясувати ці
взаємні впливи. Проте вдалося виявити ряд цікавих
фактів. Так, у тих випадках, коли батькам доводило-
ся пояснювати дитині, що таке смерть ( це було в
ситуаціях втрати родиною близької людини), їхня
відповідь в 21 % випадків полягала у тім, що смерть
- всього лише продовження життя, тільки в іншому
світі, де померлій людині добре, а в 41% випадків
батьки говорили, що померла людина не може прий-
ти в наш світ, але мали на увазі, що ця людина десь
існує. Ці відповіді батьків відповідають найбільш
частому (57%) визначенню підлітками смерті як яко-
гось загробного існування. Батьки, пояснюючи ди-
тині, що таке смерть, виходять із бажання якнаймен-
ше травмувати його (себе?), тому неусвідомлено
вселяють дітям думку про те, що смерть - це не так
погано, раз в інший світі людині дуже добре. Под-
ібне поводження батьків не стільки сприяє зменшен-
ню страхів, тривог і переживань підлітка, пов’яза-
них з питаннями, що стосуються смерті, скільки,
навпаки, створює якийсь конфлікт між наявними
внутрішніми переживаннями підлітка й зовнішнім
табу, що накладається дорослими: «Не можна дума-
ти про те, що буде після смерті, але людині в інший
світі буде добре».

Результати дослідження і їхнє обговорен-
ня.

Тема смерті в підлітків так чи інакше зв’я-
зується з усвідомленням того, що в остаточному
підсумку вони, як і всі, припинять існування в цьо-
му світі (84% із всіх опитаних). При цьому, усвідом-
люючи кінцівку свого існування, 30 % із всіх опита-
них підлітків бояться смерті, тому що не знають, що
буде після неї, тобто для них страхаючою виявляєть-
ся невідомість того, що стоїть за смертю. 24 % відчу-
вають страх перед смертю, тому що для них вона

виступає як втрата близьких людей, і підлітки бо-
яться залишитися одні, виявитися не захищеними
перед життям. Крім того, значна група тих підлітків
(27%), для яких смерть страшна, тому що їм просто
хочеться жити далі.

Щоб зменшити страх і тривогу підлітків сто-
совно смерті, з одного боку, для зм’якшення траге-
дійності переживання при зіткненні з даним явищем
у випадку відходу з життя близьких і дорогих лю-
дей, а з іншого боку - для профілактики суіцидного
поводження в даному віці, представляється важли-
вою організація певної системи ознайомлення
підлітків з усіма обставинами, що стосуються по-
няття «смерть» і відходу людини з життя.

Слід зазначити, що в нашій країні не тільки
відсутня подібна практика, але й у літературі фак-
тично нічого не сказано про таке поняття, як «на-
вчання розумінню й прийняттю смерті» (death-
education). Наявні ж статті присвячені необхідності
навчання прийняття смерті невиліковно хворими
дітьми, при цьому особливий акцент робиться на
дітях, що страждають онкологічними захворюван-
нями. Поряд із цим зовсім відсутня література рос-
ійською,  українською мовою,  що описує не-
обхідність навчання здорових підлітків розумінню
даного поняття.

У багатьох європейських країнах питання
прийняття й відносин до смерті обговорюється в
рамках спеціального курсу. Найбільший розвиток ця
система одержала в США, де подібне навчання про-
водиться й у загальноосвітніх школах, і в коледжах.
У більшості європейських країн це питання обгово-
рюється головним чином у рамках підготовки ме-
дичного персоналу.

Дане дослідження показало, що відношення
дорослих до необхідності даного навчання й ство-
ренню системи підготовки до прийняття даного по-
няття неоднозначне. З одного боку, вони думають,
що в цьому немає необхідності, оскільки протягом
життя дитина зможе сам з’ясувати все, що їй незро-
зуміло й сформувати своє відношення до даного
поняття (58,75% з опитаних дорослих). З іншого
боку, частина батьків і вчителів уважають, що под-
ібне навчання необхідне (41,25 % з опитаних дорос-
лих), тому що поняття «життя» й «смерть» взаємно
доповнюють один одного (відношення до одного із
цих феноменів є мірилом відносини до іншого), од-
нак відповідальність за це навчання дорослі із себе
знімають й в 12,5% випадків перекладають на церк-
ву; при цьому вчителі перекладають відповідальність
на батьків (43,75 %), а батьки - на вчителів (45%).

Важливо також відзначити, що підготовка
підростаючого покоління до прийняття смерті має
на увазі особисту готовність дорослих здійснювати
дане навчання. Готовність до обговорення даної теми
полягає насамперед у тім, як дорослі (учителі й бать-
ки) визначають смерть, і те, яке значення для них
має дане поняття. Смерть у контексті особистого
значення сприймається батьками, як втрата близь-
ких, родичів (58% відповідей), що зв’язано, можли-
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во, з уявлення про кінець власного існування. У групі
вчителів також одною з найбільш часто зустрічаю-
чою відповіддю, що відбиває особисте значення
смерті для цієї групи, є сприйняття поняття «смерть»
як втрати близьких і родичів (близько 32% відпові-
дей). Таким чином, проведене нами дослідження
дозволяє говорити про те, що дорослі не готові об-
говорювати з дитиною тему смерті.

Крім того, при встановленні залежності між
показниками, отриманими по основних факторах
семантичного диференціала, і відповідями дорослих
(батьків і вчителів) на питання про особистісне зна-
чення смерті (на рівні статистичної значимості
p<0,05), можна виділити наступні кореляційні взає-
мозв’язки.

Між фактором «Оцінка» й особистісним зна-
ченням смерті як явища, що відбувається з усіма,
існує пряма залежність (0,48), тобто чим більшою
мірою людина ставиться до смерті як до законо-
мірного, що відбувається з усіма явища, тим адек-
ватніше вона оцінює це поняття, тим менше смерть
представляється якоюсь несправедливістю по відно-
шенню до людства.

Поряд із цим існує пряма залежність між под-
ібним відношенням до смерті й фактором семантич-
ного диференціала «Активність» (0,44). Ця за-
лежність може бути проінтерпретована в такий
спосіб: чим більшою мірою людина ставиться до
поняття «смерть» як до явища, що відбувається з
усіма, тим більше значимим стає дане поняття, тим
більше залученим виявляється людина в переживан-
ня, пов’язані із цим поняттям.

Таким чином, отримані результати дозволя-
ють зробити висновок про те, що відношення до
смерті як до явища закономірного, необоротного й
такого, що відбувається з усіма, сприяє прийняттю
даного явища як невідворотного й соціально необх-
ідного, але разом з тим сприяє концентрації людини
на переживаннях, що виникають при думках про
кінець власного існування. Це може бути пов’язане
з тим, що є якесь протиріччя: з одного боку, смерть
сприймається як позитивне (нейтральне) явище, але,
з іншого боку - існує тривога стосовно власної
смерті, що не вписується в картину прийняття смерті
як явища, що закономірно відбуває з усіма.

Висновки.
Проведене дослідження показало, що при

розмові про завершення життя важливо враховува-
ти не тільки психологічні особливості підлітків, але
й особисту готовність дорослих до обговорення
даної теми, багато в чому залежну від їхнього віку й
досвіду. При цьому самі дорослі, перш ніж говори-
ти з підлітками, повинні позбутися від своїх страхів,
примиритися зі своїми почуттями стосовно поняття
«смерть» й усвідомити, наскільки їхні власні почут-
тя заважають їм вільно спілкуватися на дану тему.
На підтвердження цього висновку можна привести
наступні дані. Так, з 16 педагогів, що приймали
участь у дослідженні, тільки двоє сказали, що мог-
ли б вести курс підготовки підростаючого поколін-

ня до розуміння проблем життя й смерті. При цьому
один з педагогів викладає біологію, а другий - істо-
рію, тобто свою готовність до обговорення з дітьми
теми смерті виразили ті вчителі, предмети яких до-
сить тісно пов’язані з питаннями життя й смерті.
Батьки ж в 55 % випадків відзначають свою него-
товність до обговорення даної теми.

Підготовка підростаючого покоління до ро-
зуміння смерті повинна бути комплексною. Мова йде
насамперед про створення системи поглядів, в ос-
нові якої із самого слова «смерть» буде знято табу, і
діти відчують, що вони можуть без страху й зніяко-
вілості говорити про цьому, і зможуть вірити в те,
що батьки дійсно цікавляться їхніми поглядами.
Подібна підготовка має на увазі під собою організа-
цію й участь у бесідах про те, що таке смерть в істо-
ричних, філософському, культурному, релігійному
аспектах. Підготовкою до прийняття даного понят-
тя можуть виступати читання книг, перегляд фільмів,
які містять у собі ідеї й питання про зміст буття й
небуття, описують сюжети, зв’язані зі смертю, війна-
ми, катастрофами, невиліковними захворюваннями,
і наступне їхнє обговорення.

Вихованню відносини підлітків до поняття
«смерть» може сприяти організація й проведення
навчального курсу, спрямованого на одержання
знань і навичок поводження в кризових ситуаціях.
Це представляється дуже важливим, тому що прий-
няття смерті не означає тільки переживання спокій-
них, справедливих почуттів із приводу кінцівки влас-
ного існування й неминучості завершення життєвого
шляху близькими й дорогими людьми, але й уміння
в ситуації, коли практично стираються границі між
життям і смертю, надати допомогу людям, які мо-
жуть виявитися на «краю» життя. У систему підго-
товки до прийняття поняття «смерть» входить і про-
ведення консультацій з родинами, що переживають
втрату близької людини, що необхідно для більше
сприятливого подолання родиною кризової ситуації,
зв’язаної зі смертю одного з її членів або близьких
друзів; для надання допомоги родині в продовженні
життя без померлої людини.

Важливо пам’ятати, що підлітковий вік - це
той етап розвитку, невід’ємною частиною якого є
зміни. Психологічні й фізіологічні особливості й
зміни, що відбуваються в цьому віці, природно впли-
вають і на формування відносини підлітків до смерті.
Проведене нами дослідження дає уявлення про те,
що існує невідповідність думки дорослих про те, як
підлітки ставляться до смерті, з реальним відношен-
ням останніх до даного поняття, що дорослі недо-
оцінюють значимість для підростаючого покоління
цієї теми. Більшості дорослих говорити з дітьми про
смерть не так легко, однак тільки так можна з’ясу-
вати, що вони знають або не знають про неї, є чи в
них страхи й занепокоєння.

Говорячи про підготовку підростаючого по-
коління до розуміння й прийняття життя й смерті,
важливо знати, що відношення до смерті - це одне з
тих питань, які повинні бути обговорені перш, ніж
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людина безпосередньо зштовхнеться із цією подією
й буде залучений у нього емоційно.

 Подальші дослідження припускаємо напра-
вити на розробку методик по диференційованому
усуненню психотравмуючих компонентів відносно
підлітків до смерті з метою ефективного забезпе-
чення корекції й профілактики суіцидального повод-
ження в підлітковому віці.
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фізичної культури

Анотація. В статті поданий аналіз сучасних методів
дослідження функціонального стану осіб другого зріло-
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Вступ.
Реабілітація – активний процес, в резуль-

таті якого після інвалідного пошкодження чи хво-
роби досягається повне відновлення або коли повне
відновлення неможливо, досягається оптимальний
фізичний, розумовий і соціальний потенціал та хворі
інтегрують в оточуюче їх соціальне середовище.
Якщо коротко, реабілітацію можна визначити, як
комплекс заходів, направлених на відновлення (по-
вне або часткове) порушених функцій.

Поряд з основним завданням реабілітації:
відновлення порушених функцій, соціальна і пси-
хологічна реадаптація – вона також повинна вклю-
чати: профілактику постінсультних ускладнень та
профілактику повторних інсультів.

Основними принципами реабілітації є:
ранній початок реабілітаційних заходів, система-
тичність і тривалість, що можливе при добре орган-
ізованій поетапній побудові реабілітаційного втру-
чання [3,4,5].

Будь-який рух, як відомо, це послідовна
зміна поз. Неправильне уявлення про організацію
руху і ролі пози в стратегії руху приводить до стійко-
го закріплення патологічного стереотипу руху в хво-
рого і різко знижує його реабілітаційний потенціал.

Згідно запропонованого алгоритму
клінічної діяльності фахівця фізичної реабілітації [1]
процес реабілітації включає наступні складові:

1. обстеження для визначення функціональ-
них порушень та обмежень;

2. прогнозування результатів реабілітацій-
ного втручання;

3. планування реабілітаційного втручання;
4. реабілітаційне втручання;
5. оцінювання результатів втручання.
Для вирішення завдань, які стоять перед

фахівцем фізичної реабілітації, кожен пацієнт який
проходить лікування має обов’язково пройти функ-
ціональне обстеження

Обстеження хворих з захворювання нерво-
вої системи та ураженням опорно-рухового апара-
ту, базується на загальних принципах, які є прий-
няті в медицині: збір анамнезу, огляд, пальпація,
визначення характеру та ступеню порушення рухо-
вих функцій.

Перед початком занять фізичною реабіліта-
цією фахівець з фізичної реабілітації має провести
ретельне обстеження функціонального стану хворо-
го. При цьому слід пам’ятати про цілісність органі-
зму, як в фізіологічному, так і в біомеханічному ро-
зумінні – порушення функції одного з органів, може
призвести до порушення функцій цілого локомотор-
ного апарату [5].

З урахуванням того, що система фізичного
відновлення хворих з гострим порушенням мозко-
вого кровообігу є недосконалою для розвитку фун-
кціональних можливостей та навичок самообслуго-
вування.  Передбачається,  що використання
запропонованої методики обстеження пацієнтів
після мозкового ішемічного інсульту зможе дати
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повну інформацію про ступінь ураження та рівень
оволодіння руховими навичками особами, які пере-
несли мозковий ішемічний інсульт [5].

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Львівського державного універ-
ситету фізичної культури.

Формулювання цілей статті.
Метою нашого дослідження було проанал-

ізувати аналіз сучасних методів дослідження функ-
ціонального стану осіб другого зрілого віку після
мозкового ішемічного інсульту в процесі фізичної
реабілітації.

Результати дослідження.
Нами були вивчені та проаналізовані мето-

ди педагогічних і медико-біологічний випробувань
(тестувань). Рівень і динаміку рухової функції не-
повносправних ми визначали за спеціальними тес-
тами, які підбиралися таким чином, щоб можна було
всебічно охарактеризувати структуру рухової
функції осіб після перенесеного мозкового ішеміч-
ного інсульту.

Функціональний стан неповносправних
визначався за традиційною методикою. Визначали-
ся такі показники серцево-судинної системи: за ме-
тодом Короткова: частота серцевих скорочень (ЧСС,
уд/хв) та артеріальний тиск крові (систолічний і діа-
столічний, мм.рт.ст.).

Стан здоров’я неповносправних оцінював-
ся за допомогою канадської методики SHEDOKE,
яка передбачає визначення функціонального стану
пацієнтів, що перенесли інсульт [6].

Такі дослідники, як Твіччелл і Бруннстрон
[6] помітили, що пацієнти з судинно-мозковими ура-
женнями схильні проходити типовий перебіг віднов-
лення рухової функції, що Бруннстром назвав “ста-
діями одужання”. У Чедоук-МакМастерській лікарні
було видозмінено обстеження Бруннстрома. Стадії
одужання служать схемою для опису рухового кон-
тролю після інсультного пацієнта. Чедоук-МакМас-
терське обстеження геміплегіків (Chedoke-McMaster
Physiotherapy Hemiplegia Assessment) [6] включає
чисельне вимірювання порушення і неповносправ-
ності. Облік порушення охоплює контроль постави
і контроль рухів кінцівок.

Оцінка функціонального стану, проводи-
лось за допомогою карти обстеження функціональ-
ної мобільності пацієнта, яка включає загальні дані
про пацієнта, такі як: прізвище та ім’я пацієнта, дата
народження, домашня адреса, телефон, дата поступ-
лення, виписки, обстеження, кількість днів у стаці-
онарі, кількість сеансів фізичної реабілітації, осо-
бисті цілі пацієнта, щодо реабілітації, медичний
діагноз, супутні захворювання, протипокази до
фізичного навантаження.

Анкета ушкоджень складається з таких рухо-
вих тестів:
1. Біль в плечі;
2. Постуральний контроль;
3. Ступінь відновлення руки;
4. Ступінь відновлення кисті;

5. Ступінь відновлення ноги;
6. Ступінь відновлення стопи.

Кожен ступінь відновлення включає в себе
групу рухових тестів, які виконуються з наступних
вихідних положень: лежачи калачиком, лежачи на
спині, лежачи на боці, сидячи та стоячи, і оціню-
ються по семибальній шкалі, кожен бал відповідає
трьом руховим тестам, крім першого балу.

Анкета неповносправних включає 15 рухо-
вих тестів, кожен з яких оцінюється по семибальній
шкалі і використовується для оцінки побутової ру-
хової активності хворого.

Опрацювавши данні обстеження, виводи-
лися загальний ступінь відновлення хворих з гемі-
парезом. І визначали стадію одужання. Ці стадії ба-
зувалися на основі виникнення постінсультної
синергії. (Синергія – це просторово-часова по-
слідовність роботи м’язів, які змушені працювати
разом).

Стадії одужання визначалися:
1. Наявністю атрофічного паралічу. (часово-фа-

зові рефлекси відсутні або понижені. Активний
рух не викликається ні рефлекторно на інстру-
ментальні подразники, ні внаслідок вольового
зусилля).

2. Наявністю спастичності. (коли відчувається
опір пасивному рухові. Свідомі рухи відсутні,
але інструментальні подразники викликають
рефлекторно синергії (подібні як в робота рухи)
кінцівок. Ці синергії кінцівок полягають в сте-
реотипних згинаннях і розгинаннях).

3. Проявом спастичності. (синергічні рухи можуть
викликатися свідомо, але виконуються вимуше-
но. В більшості випадків синергія згинання до-
мінує в руці, синергія розгинання - в нозі. Кож-
на синергія має сильні і слабі компоненти).

4. Зменшенням спастичності. (характер синергії
може помінятись на зворотний, якщо рух почи-
нається зі слабшої компоненти. Рухи, які по-
єднують протилежні синергії, можуть викону-
ватися,  якщо головним  рушієм  є сильні
компоненти синергії).

5. Незначна спастичність. (вона проявляється при
різких рухах та на межі діапазону рухливості.
Характер синергії може змінюватись на зворот-
ний, навіть якщо рух починається з сильнішої
компоненти. Можуть виконуватись рухи, в яких
якості головного рушія використовуються слабі
компоненти двох синергій. Більшість рухів стає
цілеспрямована).

6. Координацією і характером рухів близькі до
нормальних. (спастичність, як проявлення опо-
ру до пасивного руху - відсутня. Можлива ве-
лика різноманітність видів цілеспрямованих
рухів. На вимогу виконати різкі або складні рухи
проявляється їх неузгодженість).

7. Нормою виконання різноманітних видів рухів.
(«нормальна» різноманітність різких, відпові-
дної до віку складності видів рухів нормальної
узгодженості, координації, сили і витривалості.
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Немає ознак функціональних ушкоджень по-
рівняно зі здоровою стороною. «Нормальна»
сенсорно-перцептуально-моторна система. По-
вне одужання [5,6].

Мануальний м’язовий тест (ММТ)
ММТ – дозволяє встановити величину

участі м’яза у русі і силу м’язового скорочення. При
мануальному м’язовому тестуванні для кожного м’я-
зу або групи м’язів використовувався специфічний
тестовий рух, який виконувався в певному специфі-
чному вихідному положенні. Відомо, що критерієм
оцінки м’язового зусилля є долання сили тяжіння
частини тіла під час виконання тестованого руху або
долання мануальної протидії, яку чинить особа, що
тестує м’язи кінцівки.

Основні принципи ММТ використовували-
ся нами в оцінці сили м’язів верхніх та нижніх
кінцівок. Для того щоб застосувати ММТ у вирішенні
завдань нашого дослідження, для кожної м’язової
групи, яка бере участь у загальному русі, нами були
попередньо апробовані вихідні тестові положення, які
дозволяють виключити силу тяжіння частини тіла і
виявити максимальну силу м’язів при виражених сту-
пенях парезів верхніх і нижніх кінцівок.

Найбільш розповсюдженою для оцінки сили
м’язів при ММТ є шестибальна шкала Ловвета:

0 балів – відсутнє видиме чи свідоме ско-
рочення м’яза, немає руху;

1 бал – є видиме або пальповане скорочен-
ня м’язу, але недостатнє для виконання активного
руху;

2 бали – рух сегментом по повній амплітуді
без сили тяжіння (1/3 сили здорового м’яза);

3 бали – є рух сегментом по повній амплі-
туді проти сили тяжіння (1/2 сили здорового м’яза);

4 бали – пацієнт виконує рух сегментом по
повній амплітуді з середнім опором (3/4 сили здо-
рового м’яза);

5 балів – рух сегментом по повній амплі-
туді з великим навантаженням в кінці амплітуди руху
(здоровий м’яз) [2,3].

Ми враховували, якщо оцінка 3 бали для
верхніх кінцівок дозволяє м’язам без зайвих зусиль
порівняно задовільно виконувати рухи руками, то
для м’язових груп нижніх кінцівок вона може бути
недостатньою для фіксації суглобів і зберіганні
рівноваги при переміщенні [2,3].

Визначення амплітуди руху в суглобах
(гоніометрія).

Здатність обстежити пацієнта і адекватно
оцінити рухові порушення – це одна з основних
особливостей роботи реабілітолога. Обстеження
повинно бути детальним і послідовним. Одним з
перших і найважливіших моментів в обстеженні є
вимірювання амплітуди руху у суглобі.

Вимірювання амплітуди руху в суглобах
виконують з допомогою гоніометра, який складаєть-
ся з двох частин – рухомої і нерухомої, яку з’єднані
з вимірювальною шкалою градуйованою від 0 до
3600 або до 1800. найчастіше використовують 180 –

градусну систему оцінки об’єму рухів, при цьому
анатомічне положення суглобу приймається за 0.
Відхилення від анатомічного положення в будь-якій
осі вимірювання (сагітальній, фронтальній, попе-
речній) описуються позитивним значенням градусів
в діапазоні від 0 до 1800. Кутомір прикладають до
суглоба таким чином, щоб його вісь відповідала осі
руху суглобу, який обстежується. Нерухоме плече
гоніометра розташовується відповідно повздовжній
осі проксимальної (нерухомої) частини кінцівки, а
рухоме плече – вздовж повздовжньої осі дистальної
частини, яка виконує рух. Дуже важливо є забезпе-
чити достатню фіксацію проксимального сегменту,
щоб виключити передачу виконуваного руху
сусіднім суглобам. Під час обстеження, на зміну осі
суглоба впливають компоненти суглобового руху,
тому потрібно орієнтуватися на паралельність пле-
чей гоніометра, скеровуючи їх на віддалені ана-
томічні виступи.

Під час обстеження пацієнт повинен знахо-
дитися у зручному положенні, а проксимальний сег-
мент кінцівки чи тулуба повинен бути стабілізова-
ний. Після обстеження треба порівняти дані на
здоровій та ураженій стороні. Якщо уражені обидві
сторони, або немає можливості виміряти здорову
сторону, то результат потрібно порівняти зі стандар-
тними (середніми) показниками [3,5].

Обстеження амплітуди розпочинається з
вимірювання активного руху. Активний рух може
дати інформацію про діапазон самостійного руху і
силу м’язів, в межах трійки за Ловеттом [3,4,5].

Висновок.
Дана методика обстеження функціонально-

го стану лягла в основу розробки авторської мето-
дики фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку
після мозкового ішемічного інсульту засобами фізич-
ного виховання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем визна-
чення функціонального стану осіб другого зрілого
віку після мозкового ішемічного інсульту в процесі
фізичної реабілітації.
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Анотація. Обговорено основні теоретичні положення
формування технічної майстерності легкоатлетів-стри-
бунів високої кваліфікації.
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вестибуломоторна система, швидкісно-силова підготов-
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технического мастерства легкоатлетов-прыгунов высо-
кой квалификации. Обсуждены основные теоретичес-
кие положения формирования технического мастерства
легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации.
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Вступ.
У швидкісно-силових видах спорту на при-

кладі легкоатлетичних стрибків фахівцями різних
країн було проведено численні дослідження. Вони
стосувалися різних аспектів підготовки спортсменів
[8]. Дослідження вітчизняних фахівців, в основно-
му, були спрямовані на вивчення побудови трену-
вального процесу на різних етапах багаторічного
вдосконалення [3]. Принципове ставлення до нау-
кових проблем дало можливість в 1960-ті роки до-
битися фантастичних успіхів вітчизняним спортсме-
нам на спортивній арені, школа легкоатлетичних
стрибків стала ведучою в світі. Знання і досвід про-
відних фахівців СРСР був оцінений за кордоном, а
підготовка зарубіжних спортсменів будувалася на
основі їх знань, практичних розробок [4].

Під впливом ідей кібернетики у 1970-х ро-
ках позначився кількісний підхід у рішенні педагог-
ічних питань, головним чином у напрямі інформації
по каналах зворотного зв’язку. Загальні положення
з основних питань управління тренувальним проце-
сом охоплювали і процес вдосконалення технічної
майстерності, що дозволило запропонувати і сфор-
мулювати принципи: регульованої взаємодії, відпо-
відності, компенсації, провідних чинників і ритму,
спрямованого сполучення [4].

На цих принципах базувався процес вдос-
коналення технічної майстерності також у в 1980-ті
роки.  На початку 1990-х років дослідження з про-
блеми формування технічної майстерності, накопи-
чені впродовж багатьох десятиліть, було практично
втрачено. Соціально-політичні зміни, на жаль, не
сприяли розвитку провідних вітчизняних шкіл зі
стрибків. Після розпаду СРСР і здобуття Україною
незалежності успіхи легкоатлетів-стрибунів на

світовій спортивній арені досягалися більшою
мірою за інерцією, а не внаслідок раціональної сис-
теми підготовки. Виникла гостра необхідність виз-
начення нових закономірностей, переосмислення
існуючих та формулювання нових.

Дослідження виконувалося відповідно до
Зведеного плану НДР у сфері фізичного виховання
і спорту на 2001–2005 рр. за темою «Удосконалення
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів у
процесі багаторічної підготовки».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вдосконалення систе-

ми спортивної підготовки легкоатлетів-стрибунів
високої кваліфікації шляхом підвищення ефектив-
ності формування технічної майстерності.

Методи дослідження: аналіз науково-мето-
дичної літератури, вивчення і узагальнення досвіту
передової спортивної практики, педагогічні спосте-
реження, антропометрія, відеозйомка, міотономет-
рія, стабілографія, електротензодинамографія, мо-
делювання, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Вивчення науково-методичної літератури,
передового практичного досвіду, власні досліджен-
ня дозволили розробити методологію формування
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів ви-
сокої кваліфікації в системі спортивної підготовки
[1]. Формування технічної майстерності в легкоат-
летичних змагальних стрибках здійснюється на ос-
нові визначених передумов, від яких залежить до-
сягнення високих спортивних результатів:
раціональної системи організації рухів, функціо-
нального стану пружнов’язких властивостей скелет-
них м’язів, вестибуломоторної системи, швидкісно-
силової  підготовленості ,  закономірностей
тренувальної і змагальної діяльності в структурі
олімпійських чотирилітніх циклів підготовки [1].
Формування передумов, від яких залежить технічна
майстерність, відбувається на основі об’єктивних
критеріїв і закономірностей. Раніше процес техніч-
ного вдосконалення здійснювався на основі суб-
’єктивних відчуттів спортсмена і візуального спос-
тереження тренера  за технікою,  що не дало
відчутних результатів тренувальної діяльності. Це
був тривалий процес, тому що відчуття виконання
спортсменом рухової дії не завжди співпадали з дум-
кою тренера щодо раціональної структури руху, що
створювало неправильне уявлення про подальше
формування технічної майстерності.

Перевага розробленої методології полягає
в тому, що ця проблема вже не виникає. Управління
технічними параметрами здійснюється на основі
кількісних критеріїв і вимагає менших витрат часу.
Використання апаратурних інструментальних ком-
плексів, електронно-обчислювальних машин (ЕОМ)
дозволяє одночасно реєструвати значну кількість не
тільки біокінематичних, а й біодинамічних характе-
ристик [6]. Раніше інформація щодо структури рухів
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стрибунів в умовах змагальної діяльності була об-
межена, але слід зазначити, що у ряді сучасних дос-
ліджень було розкрито об’єктивні закономірності
взаємозв’язку різних характеристик зі спортивним
результатом [10]. Наші дослідження збігаються з
думкою фахівців про біомеханічні характеристики
в легкоатлетичних змагальних стрибках, що впли-
вають на досягнення високих спортивних резуль-
татів. Водночас ми розширили наукові уявлення про
їх вплив на результативність залежно від фізіологі-
чних особливостей організму чоловіків і жінок та
специфіки стрибкової дисципліни.

У результаті проведених експерименталь-
них досліджень розроблено багатофункціональні
біомеханічні моделі рухових дій, що забезпечують
досягнення заданих спортивних результатів у лег-
коатлетичних змагальних стрибках. Відмінність роз-
роблених моделей рухових дій від тих, що існували
раніше, полягає в тому, що це широкий діапазон біо-
механічних характеристик змагальної діяльності для
досягнення заданих спортивних результатів від нор-
мативу майстра спорту до встановлення світового
рекорду і вище. Всі орієнтири цієї моделі відобра-
жають закономірності раціональної організації рухів
у стрибку у висоту, у довжину і потрійному у чо-
ловіків і жінок. Розроблені моделі виконують бага-
то функцій: контроль, прогнозування, формування
технічної майстерності залежно від значення вне-
ску показників в досягнення високих спортивних
результатів і дозволяють одержати системну цілісну
картину єдності всіх елементів, де основним кри-
терієм, що визначає системність і єдність елементів
легкоатлетичних стрибків, є їх загальна цільова спря-
мованість, підпорядкування єдиній цілі.

При побудові складної координаційної ру-
хової дії спортсмен свідомо реалізує тільки ціль, яка
може бути виражена біомеханічними кількісними
характеристиками. Решта елементів біомеханічної
структури реалізується автоматично: одні під дією
м’язових сил, інші – гравітації, інерції, реактивних
та інших сил. Тому легкоатлетичні стрибки графіч-
но зображено у вигляді своєрідної піраміди, на вер-
шині якої розташовується головна (генеральна) ціль,
до якої спрямовано всі інформативні біокінематичні
й біодинамічні характеристики змагальної діяль-
ності. Розроблена система цілей орієнтує тренера і
спортсмена на  розвиток у першу чергу тих біоме-
ханічних показників, які роблять найбільший вне-
сок у досягнення високих спортивних результатів.
Залежно від специфіки стрибкової дисципліни і статі
спортсмена, їх реалізація може бути різною.

Завдяки широкому розповсюдженню протя-
гом останніх 10–15 років відеоаналізуючих систем
виникла гостра необхідність використання методів
комп’ютерного програмування і моделювання рухів
людини і фізичних вправ [5, 9]. У зв’язку з цим нео-
дноразово приділялась увага якісному біомеханіч-
ному аналізу просторових форм побудови рухів на
основі застосування засобів машинної графіки;
кількісному біомеханічному аналізу кінематичної і

динамічної структури спортивних вправ; імітацій-
ному моделюванню рухів на персональному комп’-
ютері (ПК); евристичному пошуку раціональної тех-
ніки вправи, побудові оптимального управління
рухом за допомогою ПК [5]. Таким чином, для уп-
равління технічними параметрами рухів необхідна
гнучка система їх застосування з урахуванням інди-
відуальних особливостей виконання змагальної
вправи конкретним спортсменом. Таку технологію,
засновану на знаннях про раціональну організацію
рухів розроблено за допомогою сучасних технічних
засобів комп’ютерного забезпечення. Умовно вона
одержала назву «Технологія оперативного біомеха-
нічного моделювання» [2], що базується на здатності
швидко змінювати величини біомеханічних показ-
ників у структурі рухів. Після оцінки техніки, якою
володіє стрибун, починається процес її вдосконален-
ня. Тренер, фахівець і спортсмен, обговорюючи той
або інший варіант, вирішують, що і як слід змінити.
У комп’ютер, наприклад, можуть бути введені дані
про бажану швидкість рухів, а далі на основі ко-
лишніх параметрів техніки даного спортсмена про-
грама розраховує ті нові величини кількісних харак-
теристик, що увійшли до моделі, які забезпечили б
досягнення заданого спортивного результату. Окрім
цифр тренер і спортсмен мають можливість пере-
глядати на екрані монітора змінену кінематичну
модель, яка покадрово переміщується по колишній
відеограмі й може бути зупинена у будь-який момент
для обговорення. Далі вибирається бажаний варіант
удосконалення параметрів техніки і тренувальний
процес проводиться з постійним контролем. Проте
складність полягає у виборі правильного варіанту,
тому тренер повинен враховувати ряд чинників, які
впливають на вибір варіанту, оскільки від цього за-
лежить вибір засобів, їх співвідношення у часі, виз-
наченому стратегією підготовки кожного конкрет-
ного спортсмена . Доцільно орієнтуватися на
індивідуальні особливості – сильні сторони стрибу-
на, рівень його спеціальної підготовленості, біоме-
ханічні показники, які не лімітовані генетично.

Важливим положенням розробленої мето-
дології формування технічної майстерності легко-
атлетів-стрибунів високої кваліфікації є орієнтація
на індивідуальні модельні характеристики змагаль-
ної діяльності, що є підставою для індивідуалізації
тренувальних програм [1]. На цій основі відбуваєть-
ся вдосконалення технічної майстерності, розподіл
індивідуальних оптимальних обсягів навантаження
за основними засобами спеціальної підготовки.

Встановлено, що формування технічної
майстерності легкоатлетів-стрибунів високої квалі-
фікації знаходиться в тісному взаємозв’язку з підви-
щенням рівня спеціальної підготовленості: функці-
ональним станом пружнов’язких властивостей
скелетних м’язів, вестибуломоторної системи, швид-
кісно-силової підготовленості.

Аналізуючи публікації останніх років [7],
присвячені вивченню скелетних м’язів, треба
відмітити міцний біологічний фундамент цих уяв-
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лень. Сьогодні зібрано і систематизовано повну
інформацію про структуру і розвиток скелетних
м’язів, роботу, адаптаційні можливості нервово-м’я-
зової системи як єдиного цілого. Не дивлячись на
великий обсяг знань про скелетні м’язи, вона при-
вернула нашу увагу перш за все з позицій досягнен-
ня максимально можливого ефекту стрибкових
рухів. Відомо, що запаси гравітаційної пружної
енергії накопичуються в сухожиллях, зв’язках і фас-
ціях м’язів. У цілому, стан сухожильно-зв’язкового
апарату як акумулятора гравітаційної енергії у спорт-
смена багато в чому визначає ефективність його
стрибків. На жаль, нераціональне тренування при-
водить до погіршення стану скелетних м’язів, травм
сухожильно-зв’язкового апарату. Слід зазначити, що
відштовхування в усіх легкоатлетичних стрибках
здійснюється однією ногою, отже навантаження на
поштовхову ногу значно збільшується, особливо при
виконанні стрибків у максимальній зоні інтенсив-
ності. Багаторічні дослідження підтвердили, що м’я-
зи поштовхової ноги спортсменів високої кваліфі-
кації поступаються за  станом  пружнов’язких
властивостей м’язам махової ноги. Для вирішення
цієї суперечності нами запропоновано методику ди-
ференційованої дії основних тренувальних засобів
для поштовхової і махової ніг. Такий методичний
підхід дав позитивні результати, його ефективність
була підтверджена експериментально.

Удосконалення  технічної майстерності лег-
коатлетів-стрибунів високої кваліфікації пов’язане
з використанням групи тренувальних засобів, спря-
мованих на перетворення рухового потенціалу в за-
даний спортивний результат. Її основу становлять
вправи, спрямовані на формування високого рівня
функціонального стану вестибуломоторної системи.
Правомірність включення в тренувальний процес
цих вправ обумовлена новими дослідженнями ролі
вестибуломоторної системи, що бере участь в уп-
равлінні рухами. Сучасні наукові уявлення про роль
вестибулярного аналізатора в реалізації рухової
діяльності вказують на можливість розширення його
функціонального робочого діапазону як чинника, що
забезпечує підвищення результативності спортивних
досягнень у видах спорту і дисциплінах, структура
рухів яких пов’язана зі зміною положення тіла в
просторі, лінійними і кутовими прискореннями [1].
Легкоатлетичні стрибки характеризуються значною
зміною положення тіла в просторі, лінійним і куто-
вим прискореннями. Фізіологічною основою цього
феномена є здатність вестибулярного аналізатора
розширювати рамки функціонування під впливом
дій, по силі і тривалості адекватних спеціально
підібраним фізичним вправам.

Нами розроблено методику застосування
вправ, спрямованих на формування високого рівня
функціонального стану вестибуломоторної системи.
Отримані результати дають підставу вважати, що в
результаті її використання у спортсменів формуєть-
ся здібність до творчого мислення, аналізу викону-
ваних рухів, удосконалюються спеціалізовані сприй-

няття, здатність об’єднувати прості рухи в більш
складні рухові дії. Раціональна методика їх застосу-
вання, співвідношення в річному циклі, розподіл в
олімпійському чотирилітньому циклі підготовки
сприяють вдосконаленню технічної майстерності
легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації, що
підтверджено експериментально.

Процес технічного вдосконалення пов’яза-
ний з підвищенням рівня спеціальної фізичної підго-
товленості, що дозволяє стрибуну вийти на рівень
запланованих біокінематичних і біодинамічних ха-
рактеристик змагальної діяльності. У зв’язку з цим
розроблено методику застосування вправ швидкіс-
ної, швидкісно-силової і силової спрямованості, що
сприяють закріпленню адекватних змагальній діяль-
ності координаційних зв’язків. Основним принци-
пом при виборі засобів цієї групи є адекватність
вправ за кінематико-динамічними характеристика-
ми основній змагальній вправі. Аналогічним чином
можна удосконалювати технічну майстерність і в
інших видах спорту, дотримуючись основних поло-
жень розробленої методології.

Висновки
1. Проведені багаторічні дослідження, уза-

гальнення даних вітчизняної і зарубіжної літерату-
ри дозволили сформулювати основні теоретичні
положення формування технічної майстерності лег-
коатлетів-стрибунів високої кваліфікації у системі
спортивної підготовки і розробити методологію, що
базується на: закономірностях організації раціональ-
ної біомеханічної структури основних системоутво-
рюючих елементів техніки легкоатлетичних змагаль-
них стрибків; урахуванні функціонального стану
пружнов’язких властивостей скелетних м’язів, вес-
тибуломоторної системи, швидкісно-силової підго-
товленості; індивідуальних і статевих особливостях
виконання змагальних вправ.

2. У результаті проведеного дослідження
розроблено: багатофункціональні біомеханічні мо-
делі рухових дій, що забезпечують досягнення за-
даних спортивних результатів у всіх легкоатлетич-
них змагальних стрибках у чоловіків і жінок від
майстра спорту до світових рекордів і спортивних
результатів майбутнього, котрі виконують функції
контролю, прогнозування, ефективного формуван-
ня технічної майстерності; систему цілей – методо-
логічну послідовність формування основних харак-
теристик біомеханічної структури змагальної
діяльності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфі-
кації (чоловіки і жінки) для досягнення заданих
спортивних результатів залежно від значущості їх
внеску; технологію оперативного біомеханічного
моделювання – автоматизовану систему отримання
і вибору кількісних біомеханічних характеристик
змагальної діяльності в легкоатлетичних стрибках і
їх аналізу; методики диференційованої тренуваль-
ної дії на махову і поштовхову ноги; формування
функціонального стану вестибуломоторної системи;
сумісного розвитку технічної майстерності і швид-
кісно-силових якостей спортсмена.
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3. Отримані результати дослідження, по-
рівняно з даними вітчизняних і зарубіжних фахівців,
що дає можливість розширювати наукові знання про
формування технічної майстерності легкоатлетів-
стрибунів високої кваліфікації, а також удосконали-
ти систему біомеханічного контролю технічної май-
стерності  й спеціальної  підготовленості , що
базується на використанні сучасних технологій і
спеціального пакета комп’ютерних програм.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем форму-
вання технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів
високої кваліфікації.
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РОДІОЛА РОЖЕВА Й ЕХІНАЦЕЯ
ПУРПУРОВА: ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ
СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Бойчук Т.В., Голубєва М.Г., Лібрик О.М.,
Левандовський О.С., Войчишин Л.І.
Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті розглядається доцільність викорис-
тання препаратів ехінацеї пурпурової та родіоли роже-
вої в спортивній медицині. Наявність у цих рослин пси-
хостимулюючого, адаптогенного, антиоксидантного,
антигіпоксичного впливів можна розглядати як факто-
ри, що сприятимуть збільшенню фізичної і психічної
працездатності спортсменів під час тренувань і змагань
й забезпечать раннє відновлення функціональних па-
раметрів.
Ключові слова: родіола рожева, ехінацея пурпурова,
спортивна медицина.

Аннотация. Бойчук Т.В., Голубева М.Г., Либрык О.Н.,
Левандовский А.С., Войчишин Л.И. Родиола розовая и
эхинацея пурпурная: перспективы применения в прак-
тике спортивной медицины. В обзоре литературы рас-
сматривается целесообразность применения препара-
тов эхинацеи пурпурной в спортивной медицине.
Наличие у этих растений психостимулирующего, адап-
тогенного, антиоксидантного, антигипоксического эф-
фектов можно рассматривать как факторы, которые спо-
собствуют повышению психической и физической
работоспособности спортсменов во время тренировок
и соревнований и обеспечат раннее восстановление фун-
кциональных параметров.
Ключевые слова: рoдиола розовая, эхинацея пурпурная,
спортивная медицина.
Annotation. Boychuk T.V., Golubieva M.G., Libryk O.M.,
Levandovsky O.S., Voichyshyn L.I. Rhodiola rosea and
Echinacea purpurea: the perspectives of the usage at sport
medicine. Reviewing the literature based on experimental
and clinical investigation of the preparations with Rhodiola
rosea and Echinacea purpurea. There have been analysed
the importance of their usage in a sport medicine and
sportsmen’ rehabilitation. The presence of psychologic-
stimulating, adaptogenic, antioxidant, antihypoxic
influences in these plants can be analysed as an indication
that stimulates improving of sportsmen physical and
psychical work ability during their hard training and
competitions, and will also provide a quick restore of
functional parameters.
Key words: Rhodiola rosea, Echinacea purpurea, sport
medicine.

Вступ.
Серед засобів, які вживаються спортсмена-

ми з метою захисту організму, для профілактики
негативних явищ, а також з метою прискорення
відновлення, своє місце знайшли рослинні адапто-
гени – женьшень, елеутерокок, китайський лимон-
ник, великоголовник (левзея) та інші [2,8,12,26].
Досить часто ці рослини є компонентами харчових
добавок („Елтон”, „Леветон”, „Фітотон”, „Адап-
тон”), які рекомендуються особам, що займаються
спортом [8,11,12,26].

Згідно визначення, адаптогени – це речови-
ни, які наділяють організм людини здатністю повно-
цінно реагувати на загальний стрес, захищають його
від впливу цілої низки шкідливих факторів (пере-
вантаження, перевтоми, жару, холоду, навіть раді-
ації). Вони володіють такою дією не за рахунок
включення в біохімічні процеси функціонування
внутрішніх органів, а через здатність стимулювати
вроджені механізми захисту організму [8,10,23].

Відомо, що адаптогени можуть покращува-
ти спортивні параметри, прискорювати швидкість
відновлення після змагань. Вони сприяють генерації
енергії, підвищують стійкість організму, нормалізу-
ють склад і дихальні властивості крові, функціо-
нальні резерви легень, значно поліпшують розумо-
ву і фізичну працездатність, толерантність до
фізичного навантаження, зменшують строки адап-
тації до них. Все це відбувається без збільшення без-
посередньо м’язової маси, сприяє загальній стиму-
ляції організму і дозволяє вирішувати поставлені
тренувальні завдання [26].

Із трьох фаз спортивного циклу – тренуван-
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ня, змагання і відновлення – тренування є найтри-
валішим і найважливішим, оскільки від його ефек-
тивності залежить результативність змагань. Саме
при цьому має місце вироблення професійних реф-
лексів, збільшення м’язової маси, відбувається за-
гартування системи кровообігу. Для досягнення цієї
мети застосування рослин-адаптогенів, без сумніву,
є доцільним.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – на основі аналізу да-

них літератури обґрунтувати доцільність призначен-
ня препаратів родіоли рожевої та ехінацеї пурпуро-
вої спортсменам з метою підвищення фізичних і
функціональних параметрів організму.

Результати дослідження.
Серед рослин-адаптогенів родіола рожева

(золотий корінь) є відносно мало вивченою. Мож-
ливо, це пов’язано з її малою розповсюдженістю.
Родіола рожева (Rhodiola rosea L.) – єдиний класич-
ний адаптоген з родини товстянкових, який у при-
родному стані зустрічається в Україні, переважно в
Карпатському регіоні. Як адаптоген розглядається
також ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea L.
Moench) родини айстрових, в основному завдяки
імуномодулюючому впливу [8,17,27].

Родіола рожева здавна відома населенню
Карпат як рослина, що знімає втому, збільшує пра-
цездатність, зменшує сонливість, проявляє загаль-
нотонізуючу дію [8,23,32]. За результатами клініко-
експериментальних досліджень вона виявляє
сильніший стимулюючий і адаптогенний вплив, ніж
елеутерокок, при тривалих навантаженнях дещо пе-
реважає ефект женьшеню [23]. В експериментах на
лабораторних тваринах встановлено, що 20% насто-
янка родіоли рожевої проявляє тонізуючу дію,
збільшує час повторного плавання, перебування на
вертикальному шесті, полегшує вироблення і затри-
мує згасання умовних рефлексів [16,23].

Існує думка, що адаптогенні властивості
родіоли рожевої реалізуються через великі півкулі
головного мозку за участі ряду ендокринних залоз,
зокрема гіпофізарно-адреналової системи, статевих
залоз, оскільки виключення однієї з ланок цього лан-
цюга гальмує ефект дії препарату [23].

Значний інтерес викликає здатність адапто-
генів підсилювати опірність організму до дії нега-
тивних факторів (власне адаптогенна дія). Цей стан
може проявитись двояко: у вигляді підвищення
стійкості до додаткових навантажень, а також за ра-
хунок регулюючого впливу на функції організму
[4,14,16]. На думку І.Брехмана [4], підвищення не-
специфічної опірності організму можна досягти,
постійно привчаючи організм до впливу шкідливих
факторів і навантажень (що в спорті має місце при
тренуваннях), або при введенні адаптогенів.

Вплив адаптогенів на функціональні показ-
ники серцево-судинної системи й дихання здорових

людей при одноразовому введенні характеризуєть-
ся, здебільшого, тонізуючим ефектом. Призначення
рідкого екстракту родіоли рожевої викликало при-
скорення пульсу приблизно на 20% при зниженому
вихідному фоні чи нормі (60-62% досліджених) і, в
дещо менший мірі, при схильності до тахікардії.
Артеріальний тиск у цій групі досліджуваних в
більшості випадків також мав тенденцію до підви-
щення (за виключенням осіб з гіпертензивною ре-
акцією). Частота дихання зростала, в середньому, на
19% (57% досліджуваних) [6,11].

Особливо цінним для спортсменів є той
факт, що тривале застосування адаптогенів приво-
дило до меншого зростання пульсу у відповідь на
навантаження, а його відновлення після тривалого
навантаження наступало в 4 рази швидше, ніж у кон-
трольної групи [2].

Ефективним виявилось комбіноване при-
значення елеутерококу й ехінацеї пурпурової, про-
ведене з метою профілактики негативних впливів
зовнішнього середовища у робітників нічних змін і
гарячих цехів [14].

Дослідження впливу екстракту родіоли на
м’язову систему показало, що сила м’язів при одно-
разовому введенні настоянки зростала на 12-34%
майже у половини досліджуваних, особливо в осіб
з низьким вихідним рівнем цього параметра [14].
Експериментальне дослідження пластичного обміну
у тварин в умовах виснажливих навантажень вста-
новило, що препарати родіоли рожевої збільшують
активність протеолітичних ферментів, суттєво підви-
щують рівень білка й РНК в поперечнопосмугова-
них м’язах [1]. Тканинне дихання скелетної муску-
латури експериментальних тварин після
п’ятигодинного плавання залишається в межах нор-
ми, що дослідники відносять на рахунок оптимізації
тканинного метаболізму [16]. Призначення препа-
ратів родіоли сприяє збільшенню м’язової сили і
витривалості, зростанню активності скоротливих
білків актину і міозину, а також розміру мітохондрій
міоцитів [8]. Вважається, що стимулюючий ефект
препаратів родіоли пов’язаний з нормалізацією окис-
них процесів у головному мозку. Це узгоджується з
висновками А.С. Саратікова, що при тривалих на-
вантаженнях працездатність під впливом родіоли
рожевої збільшується внаслідок оптимізації енерге-
тичного обміну і вкорочення відновного періоду
[23].

Вивчення біохімічних механізмів адаптоген-
ної стимулюючої дії препаратів родіоли рожевої в
експерименті показало, що її профілактичне введен-
ня сприяло зменшенню інтенсивності гліколізу, зни-
женню концентрації молочної кислоти в м’язах до
вихідного рівня, збереженню високого вмісту фос-
фоліпідів у печінці та м’язах, глюкози в крові [16].
Ці показники метаболізму забезпечують роботу
м’язів, динаміка їх концентрації характеризує як
здатність м’язів до фізичного навантаження, так і є
проявом втоми [20].

В період інтенсивної м’язової діяльності в
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організмі відбуваються значні зміни функціональ-
ного стану органів і систем. Суттєво змінюються
параметри антиоксидантної системи організму. Під
час занять спортом в організмі інтенсивно утворю-
ються вільні радикали, які володіють здатністю по-
шкоджувати біологічні мембрани й порушувати
функції клітин. Існують обґрунтовані факти, що, чим
сильніше навантаження, тим більше вільних ради-
калів утворюється в організмі спортсмена [3,22,30].
Ось чому під час інтенсивної тренувальної діяль-
ності спортсменам необхідні додаткові антиоксидан-
ти – речовини, що попереджують негативний вплив
вільних радикалів на організм [13,25,30].

Базуючись на вищесказаному, можна ствер-
джувати, що застосування настоянки ехінацеї й ек-
стракту родіоли рожевої, які, поряд із вищезазна-
ченими, володіють ще й вираженими антиоксидан-
тними властивостями [7], може бути доцільним при
тренуванні спортсменів у комплексі з індивідуаль-
ною оптимізацією режиму й раціону харчування.
Дослідження показали, що призначення препаратів
цих рослин при ряді патологічних станів як в екс-
перименті, так і в клініці сприяє покращенню або
нормалізації показників перекисного окислення
ліпідів (концентрації малонового диальдегіду,
дієнових кон’югатів , кетодієнів і сполучених
трієнів), ферментів антиоксидантного захисту (ак-
тивності церулоплазміну, каталази, глютатіону, су-
пероксиддисмутази) [7,9,29].

Фізична активність спортсмена з значній
мірі залежить від здатності його організму засвою-
вати кисень. При субмаксимальному аеробному на-
вантаженні фізична втома є визначальним фактором
розвитку недостатнього постачання м’язів киснем.
В першу чергу гіпоксія виникає в тих м’язах, які
виконують найбільшу роботу [12]. Дихання в широ-
кому сенсі включає співдружнє функціонування сер-
ця, легень, крові, мікроциркуляторного русла тка-
нин. У цьому плані інтерес представляє відносно
недавно виявлена здатність лікарських рослин про-
являти антигіпоксичну дію [21]. Експериментальні
дослідження показали, що родіола володіє активні-
стю в умовах гіпоксичної гіпоксії, а також при зміша-
них формах кисневої недостатності, які мають місце
при виснажливих фізичних навантаженнях, пере-
гріванні та ін. [19,21]. Родіола рожева проявляє дос-
товірний антигіпоксичний ефект у дозі 0,05 мл ек-
стракту на 1 кг ваги тіла у тварин з гострю гіпоксич-
ною гіпоксією. При збільшенні  дози зростає
кількість тварин, що виживали, продовжувалась три-
валість їх життя [18]. У інших рослин-адаптогенів
(женьшень, елеутерокок) антигіпоксичні властивості
виражені помірно, але особливо чітко проявляють-
ся при виснажливих фізичних навантаженнях.

Відомо, що в результаті адаптації до гіпоксії
збільшується швидкість транскрипції гена еритро-
поетину, що призводить до збільшення вмісту гемог-
лобіну в крові [33]. Тому антигіпоксичну дію родіо-
ли рожевої можна розглядати як таку, що покращує
тканинне дихання і може допомогти спортсменам

при значних навантаженнях.
Рослинні адаптогени з ехінацеї пурпурової

і родіоли рожевої володіють імуномодулюючими
властивостями [17,27,28,31,32].

Оскільки тривала напружена спортивна
діяльність супроводиться змінами імунологічних
показників по мірі збільшення об’ємів фізичного
навантаження і вимагають тривалого часу для їх
відновлення [25], застосування адаптогенів з імуно-
модулюючим впливом може виявитись корисним для
профілактики імунних зсувів у спортсменів.

Препарати ехінацеї виявили виражений іму-
номодулюючий вплив при різноманітних патологі-
чних станах запального, токсичного, інфекційного,
радіаційного ґенезу [17,31]. У попередніх досліджен-
нях показано, що препарат «Ехінацея-ратіофарм»
нормалізує імунологічний стан у хворих з пневмо-
ніями [5]. Відомо, що екстракт цієї рослини стиму-
лює синтез інтерферону, інтерлекіну-1, фактору не-
крозу пухлин [31], збільшує кількість і активність
Т-супресорів лімфоцитів. Імунокорегуюча дія пре-
паратів ехінацеї є виразнішою, ніж у інших класич-
них адаптогенів. Препарати родіоли нормалізують
продукцію інтерлейкіну1-альфа, попереджують зни-
ження синтезу антитіл і зниження активності мак-
рофагів і лімфоцитів [8].

Ехінацея може виявитись корисною як засіб
для лікування мікротравм і поранень шкіри у спорт-
сменів. Експериментально доведено прискорення
репаративних процесів при травмах шкіри за умови
введення настоянки ехінацеї, що пов’язують з акти-
вацією лімфоїдної тканини лімфовузлів, селезінки,
тимуса, в яких спостерігається гіперплазія лімфоїд-
них структур, що приводить до посилення імуноре-
активності [15]. Ехінацея активує неспецифічні фак-
тори захисту організму, стимулює лейкопоез,
здатність до антитілоутворення [5,15,17].

Таким чином, препарати родіоли рожевої та
ехінацеї пурпурової характеризуються широким
спектром фармакологічних властивостей, які можуть
бути корисними спортсмену під час напружених
тренувань і змагань: адаптогенною, стимулюючою,
імуномодулюючою, антиоксидантною, антигіпок-
сичною, а також оптимізуючим впливом на мета-
болізм. Препарати цих рослин практично неток-
сичні ,  не мають характерних для деяких
стимуляторів побічних впливів – звикання, залеж-
ності, збудження, безсоння, порушення координації
рухів, не заборонені в якості допінгів. Рідкий екст-
ракт родіоли рожевої призначається від 5 до 10 кра-
пель двічі на день після їди протягом 2-4 тижнів.
Ехінацея пурпурова вживається у вигляді настоян-
ки або соку („Імунал”) по 30 крапель 2-3 рази на
день всередину, а також у вигляді таблеток („Ехіна-
цея-ратіофарм”) по 1 таблетці двічі на день протя-
гом 2-3 тижнів. Для спортсменів важливим є ранко-
вий прийом адаптогенів, оскільки він співпадає з
фізіологічною ранковою активацією метаболізму [8].
Доцільним вважається комбіноване призначення
адаптогенів.
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Висновки.
Таким чином, курсове застосування препа-

ратів родіоли рожевої та ехінацеї пурпурової можна
рекомендувати спортсменам в період інтенсивних
тренувань перед змаганнями, а також в для реабілі-
тації після напруженої м’язової діяльності.

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямку полягають у поглибленому клініко-експе-
риментальному дослідженні механізму дії адапто-
генів в умовах підвищеної фізичної активності.
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ  ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ

ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ У
СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

Боляк А.А.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті наведені результати дослідження
факторів ефективності змагальної діяльності юних
спортсменів. Встановлені вікові особливості факторної
структури змагального результату у спортивній аеробіці.
Ключові слова: фактор, змагальна діяльність, критерії
оцінок змагального результату, регресійний  аналіз.
Аннотация. Боляк А.А. Факторы эффективности сорев-
новательной деятельности на разных этапах подготов-
ки юных спортсменов в спортивной аэробике. В статье
приведены результаты исследований факторов эффек-
тивности соревновательной деятельности юных спорт-
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сменов. Установлены  возрастные особенности фактор-
ной структуры соревновательного результата в спортив-
ной аэробике.
Ключевые слова: фактор, соревновательная деятель-
ность, критерии оценок соревновательного результата,
регрессионный анализ.
Annotation. Bolyak A.A. Factors of competitive activity
effectiveness of young athletes during different stages of
preparation in sports aerobics. The article deals with the
results of research factors of competitive activity
effectiveness of young athletes. Age peculiarities of factors
structure of sports aerobics competitive result were
established in this article.
Key words: factor, competitive activity, regressive analysis,
mark criterions of competitive result.

Вступ.
Змагальна діяльність будується у відповід-

ності до цільово-результуючого принципу. Який пе-
редбачає спрямованість свідомої діяльності спорт-
смена на досягнення цілі через використання
необхідних засобів та співставленням отриманого
результату з заданою моделлю (ціллю).

Платонов В.М. [4, 5] відмічає, що фактором,
який визначає структуру змагальної діяльності, є
спрямованість на досягнення найвищого для дано-
го спортсмена результату.

Результати ряду досліджень підтверджують,
що аналіз факторів забезпечення і реалізації у кож-
ному виді спорту й виді змагань повинен включати
чіткі характеристики змагальної діяльності, від яких
залежить спортивний результат. Найважливіші еле-
менти, ланки для ефективної змагальної діяльності
визначаються специфікою виду спорту [1, 4, 5].

Для створення моделей змагального резуль-
тату слід виділити найбільш суттєві для даного виду
спорту характеристики змагальної діяльності, які
носять відносно незалежний характер.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківської державної академії фізичної куль-
тури.

Формулювання цілей роботи.
Мета даного дослідження - встановити

фактори, які визначають ефективність змагальної
діяльності юних спортсменів різних вікових кате-
горій у спортивній аеробіці.

Методи і організація дослідження. Зміст та
якісні показники змагальної діяльності юних спорт-
сменів визначалися на основі аналізу відеозаписів
турнірів різних вікових категорій Кубку України,
аналізу первинних та кінцевих суддівських прото-
колів, експертної оцінки.

У ході дослідження реєструвалася кількість
виконаних елементів, які розподілялися на 3 групи
за фізичними якостями, що домінують при виконанні
даних рухів: 1) швидкісно-силові елементи; 2) еле-
менти гнучкості; 3) з переважним проявом динамі-
чної та статичної сили. Крім цього підраховувалися
кількість рухів (кроків) ногами та реєструвався темп
музичного супроводу. Таким чином проведені дос-
лідження дозволили створити різностороннє уявлен-
ня про зміст змагальної вправи, а також рівень ру-
хової підготовленості юних спортсменів.

Для визначення якості виконання елементів
проводився аналіз суддівських первинних прото-
колів та застосовувався метод експертної оцінки. В
якості експертів запрошувалися досвідчені фахівці
Харківської обласної федерації спортивної аеробі-
ки та фітнесу (n=5). Кінцева оцінка якості виконан-
ня елемента визначалася як середнє арифметичне
оцінки експертів з врахуванням даних про рівень
виконання первинних протоколів суддів бригади
«Майстерність».

З метою об’єктивізації інтегральних показ-
ників прояву різних сторін підготовленості спорт-
смена розраховувалися індекси якості по групам
елементів. Індекси визначалися відношенням суми
балів отриманих від експертів за виконання еле-
ментів однієї з груп (швидкісно-силові елементи;
елементи гнучкості; з переважним проявом динамі-
чної та статичної сили) і кількості виконаних еле-
ментів тієї ж групи.

В якості результуючих факторів використо-
вувалися суддівські оцінки за критеріями «май-
стерність» і «аеробність». Оцінки за цими критерія-
ми максимально враховують параметри змагальної
вправи,  особливості рухової підготовленості,
кількісні та інші характеристики виступу спорт-
сменів, які покладені в основу цього дослідження.

Результати дослідження.
Результати досліджень параметрів змагаль-

них вправ юних спортсменів різних вікових груп
виявили позитивну динаміку більшості характерис-
тик (таблиця 1, рис.1).

Кількість швидкісно-силових елементів (ви-
соких стрибків) постійно зростає від 4,4 випадків у
дитячій групі до 7,17 у юніорів. Відповідно зростає
і середня оцінка якості виконання швидкісно-сило-
вих вправ.

В той же час індекс швидкісно-силової
підготовленості, як інтегральний показник кількісно-
го та якісного параметрів, свідчить про певне зни-
ження ефективності цього виду підготовки у 12-13
річних спортсменів. Вимоги до змагальних вправ
вікової категорії «кадети» не передбачають зменшен-
ня швидкісно-силової складової змагальної діяль-
ності, а тому поясненням зниження виконання цих
елементів є особливості функціонування фізіологі-
чних механізмів забезпечення анаеробної потуж-
ності у пубертатний період онтогенезу.

Зниження величини індексу гнучкості спо-
стерігається у спортсменів 14-16 років на фоні змен-
шення кількості елементів на 12% та якості їх вико-
нання на більш ніж 16%. Цей процес викликаний
природним зниженням розвитку гнучкості у після
пубертатний  період [2].

Розвиток силової підготовленості характе-
ризується постійним зростанням кількісних і якіс-
них показників виконання динамічних та статичних
силових елементів. Особливо слід відмітити зрос-
тання на 10% індексу якості силових елементів у
юніорів, що свідчить про виражений приріст сило-
вих можливостей у спортсменів цієї категорії.
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Ефективність змагальної діяльності юних
спортсменів визначалася на основі аналізу експерт-
них та суддівських оцінок за «техніку» (Т) та
«аеробність» (S).

Розрахунок кореляційних зв’язків резуль-
туючих експертних оцінок та кількісних і якісних

показників рухової підготовленості спортсменів
дозволив  виділити найбільш значущі фактори
ефективності змагальної діяльності на різних ета-
пах підготовки.

Аналіз розподілу величин коефіцієнтів ко-
реляції виявив що, оцінки за двома критеріями «тех-

Таблиця 1
Параметри змагальних вправ юних спортсменів різних вікових груп

Вікові категорії 
діти кадети юніори № 

фактору Параметри змагальних вправ 
Xср±m X ср±m X ср±m 

1 Кількість швидкісно-силових елементів (випадків) 4,4±0,3 6,33±0,42 7,17±0,53 
2 Оцінка швидкісно-силових елементів (бал) 11,3±1,5 15,33±1,45 19,50±1,43 
3 Індекс швидкісно-силових елементів 2,5±0,2 2,37±0,13 2,79±0,14 
4 Кількість елементів гнучкості (разів) 3,1±0,4 4,24±0,41 3,75±0,30 
5 Оцінка елементів гнучкості (бали) 9,4±1,3 14,19±1,41 12,00±0,91 
6 Індекс елементів гнучкості 3,2±0,3 3,52±0,23 3,33±0,28 
7 Кількість силових елементів (разів) 3,8±0,3 4,52±0,26 4,42±0,38 
8 Оцінка силових елементів (бали) 9,9±1,2 12,48±0,89 13,08±1,15 
9 Індекс силових елементів 2,6±0,2 2,77±0,13 3,03±0,17 

10 Кількість базових рухів (кроків) 12,2±1,3 11,59±1,28 11,08±2,12 
11 Темп музичного супроводу 14,4±0,7 14,61±0,72 14,15±2,20 
12 Експертна оцінка техніки 6,6±0,2 6,99±0,13 7,04±0,20 
13 Експертна оцінка аеробності 6,3±0,2 6,92±0,20 7,03±0,20 

 

Рис. 1. Динаміка параметрів змагальних вправ юних спортсменів різного віку:
1-кількість швидкісно-силових елементів; 2-оцінка швидкісно-силових елементів;

3-індекс швидкісно-силових елементів; 4-кількість елементів гнучкості; 5-оцінка елементів гнучкості; 6-
індекс елементів гнучкості; 7-кількість силових елементів; 8-оцінка силових елементів; 9-індекс силових
елементів; 10-кількість базових рухів; 11-темп музичного супроводу; 12-експертна оцінка техніки; 13-

експертна оцінка аеробності.
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ніка» (Т) та «аеробність» (S) мають подібну фактор-
ну основу.

Значення коефіцієнтів кореляції одного фак-
тора у різні вікові періоди мають відмінну динаміку
(рис. 2).

У віковій категорії «діти» (9-11 років) вирі-
шальними факторами є індекс елементів гнучкості
(r=0,65 (Т), r=0,59 (S)); кількість силових елементів
(r=0,41 (Т), r=0,50 (S)); оцінка силових елементів
(r=0,59 (Т), r=0,63 (S)); індекс силових елементів
(r=0,55 (Т), r=0,53 (S)).

Вікова категорія «кадети» (12-13 років) ха-
рактеризується значним розширенням факторної
структури ефективності змагальної діяльності. Се-
ред факторів які виявили середній рівень впливу на
результат за двома основними  критеріями, згідно
кореляційного аналізу, є наступні: кількість силових
елементів (r=0,52 (Т), r=0,52 (S)); оцінка силових
елементів (r=0,56 (Т), r=0,63 (S)); кількість швидкі-
сно-силових елементів (r=0,68 (Т), r=0,67 (S)); оці-
нка швидкісно-силових елементів (r=0,57 (Т), r=0,55
(S)); темп музичного супроводу (r=0,61 (Т), r=0,56
(S)).

Факторна структура ефективності змагаль-
ної діяльності юніорів не виявила домінуючих па-
раметрів вправи та рухової підготовленості. В той
же час слід відмітити значно розширену базу фак-
торів спортивного результату на фоні зниження їх
впливу до слабкої кореляції (від r=0,20 до r=0,38 (Т)
і від r=0,21 до r=0,43 (S)).

В наших дослідженнях ми намагалися виз-
начити провідні елементи змагальної діяльності
юних спортсменів у спортивній аеробіці. За резуль-
татами кореляційного аналізу було визначено 10
факторів ефективності змагальної діяльності різно-
го рівня.

Рівняння покрокової зворотної регресії ви-

явило головні фактори ефективності змагальної
діяльності спортсменів різних вікових груп за ос-
новними критеріями оцінювання виступу.

За технічними критеріями (Т) головними
факторами являються:

1) для вікової категорії «діти» (9-11 років):
Zт= 6,8 – 0,29*W6 + 0,07*W8, (формула 1)

де Zт-технічна оцінка виступу спортсменів; W6-
індекс елементів гнучкості; W8-оцінка силових еле-
ментів.

2) для вікової категорії «кадети» (12-13
років):

Zт= 1,234–0,21*W1+0,036*W10+0,127*W8–
0,46*W9,  (формула 2)

де  Zт-технічна оцінка виступу спортсменів; W1-
кількість швидкісно-силових елементів; W8-оцінка
силових елементів; W9-індекс силових елементів;
W10-кількість базових рухів.

3) для вікової категорії «юніори» (14-16
років):

Zт =6,89–0,376*W1 – 1,126*W10+0,969*W11–
0,42*W2 + 6,69* W3 – 0,96* W4 – 0,65* W5 +
0,78* W6 - 0,73* W8 – 0,48*W9, (формула 3)

де Zт-технічна оцінка виступу спортсменів; W1-
кількість швидкісно-силових елементів; W2-оцінка
швидкісно-силових елементів; W3-індекс швидкіс-
но-силових елементів; W4-кількість елементів гнуч-
кості; W5-оцінка елементів гнучкості; W6-індекс еле-
ментів гнучкості; W8-оцінка силових елементів;
W9-індекс силових елементів; W10-кількість базових
рухів; W11-темп музичного супроводу.

За аеробічними критеріями (S) головними
факторами являються:

1) для вікової категорії «діти» (9-11 років):
ZS=-15,767+0,149*W11–0,257*W3+0,116*W8,
(формула 4)

де ZS - аеробічна оцінка виступу спортсменів; W3-
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Рис. 2. Вікова динаміка кореляції параметрів рухової підготовленості та ефективності змагальної діяль-
ності юних спортсменів: 1-кількість швидкісно-силових елементів; 2-оцінка швидкісно-силових еле-

ментів; 3-індекс швидкісно-силових елементів; 4-кількість елементів гнучкості; 5-оцінка елементів гнуч-
кості; 6-індекс елементів гнучкості; 7-кількість силових елементів; 8-оцінка силових елементів; 9-індекс

силових елементів; 10-кількість базових рухів; 11-темп музичного супроводу.
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індекс швидкісно-силових елементів; W8-оцінка си-
лових елементів; W11-темп музичного супроводу.

2) для вікової категорії «кадети» (12-13
років):
ZS= - 1,02+0,31*W1 +0,051*W10 – 0,279*W6
+0,019*W8 – 0,5*W9,  (формула 5)

де ZS - аеробічна оцінка виступу спортсменів; W1-
кількість швидкісно-силових елементів; W6-індекс
елементів гнучкості; W8-оцінка силових елементів;
W9-індекс силових елементів; W10-кількість базових
рухів.

3) для вікової категорії «юніори» (14-16
років):
ZS= - 6,41–0,056*W1 – 0,98*W10+ 0,89*W11–
0,5*W2 + 6,64*W3 – 0,52* W4 – 0,54*W5 +
1,126*W6 – 0,64*W8 – 0,098*W9, (формула 6)

де ZS - аеробічна оцінка виступу спортсменів; W1-
кількість швидкісно-силових елементів; W2-оцінка
швидкісно-силових елементів; W3-індекс швидкіс-
но-силових елементів; W4-кількість елементів гнуч-
кості; W5-оцінка елементів гнучкості; W6-індекс еле-
ментів гнучкості; W8-оцінка силових елементів;
W9-індекс силових елементів; W10-кількість базових
рухів; W11-темп музичного супроводу.

Висновки:
1) У результаті проведеного аналізу параметрів зма-
гальних вправ та рухової підготовленості юних
спортсменів було виявлено 10 найбільш інформатив-
них факторів для дослідження вікової динаміки їх
впливу на змагальний результат: кількість швидкіс-
но-силових елементів (r= 0,1- 0,68); оцінка швидкі-
сно-силових елементів (r=0,19–0,57); індекс швид-
кісно-силових елементів (r=0,09 – 0,21); оцінка
елементів гнучкості (r=0,08–0,35); індекс елементів
гнучкості (r=0,15–0,65); кількість силових елементів
(r=0,38–0,52); оцінка силових елементів (r=0,19–
0,63); індекс силових елементів (r=0,16–0,55);
кількість базових рухів (r=0,02–0,38); темп музич-
ного супроводу (r=0,2–0,61). Разом з тим ми не от-
римали достовірного кореляційного зв’язку між по-
казниками кількість елементів  гнучкості  та
спортивним результатом (r=0,15–0,65).
2) Параметри більшості характеристик змагальних
вправ спортсменів різних вікових груп виявили яск-
раво виражені тенденції до зростання. Динаміка
окремих факторів спеціальної фізичної підготовле-
ності свідчать про значний вплив на тренувальний
процес юних спортсменів природних ритмів розвит-
ку окремих рухових якостей.
3) Застосування регресивного аналізу (покрокової
регресії) дозволило встановити головні фактори па-
раметрів змагальної діяльності та підготовленості
юних спортсменів для досягнення запланованого
спортивного результату: для вікової категорії «діти»
(9-11 років): індекс швидкісно-силових елементів;
індекс елементів гнучкості; оцінка силових еле-
ментів. темп музичного супроводу; для вікової ка-
тегорії «кадети» (12-13 років): кількість швидкісно-
силових елементів; індекс елементів гнучкості;
оцінка силових елементів; індекс силових елементів;

кількість базових рухів; для вікової категорії «юніо-
ри» (14-16 років) регресивний аналіз на виявив до-
мінуючих факторів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем визна-
чення факторів ефективності змагальної діяльності
юних спортсменів.
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Анотація. В статті проведено історичний аналіз виник-
нення, розвитку та сучасного стану системи ППФП, що
дозволило виявити сукупність чинників, які впливають
на її розвиток та знайти шляхи покращення в практиці
роботи вищих навчальних закладів.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підго-
товка (ППФП), історичний підхід, студенти.
Аннотация. Борейко Н.Ю. Исторический анализ систе-
мы профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов. В статье проведен исторический анализ
возникновения, развития и современного состояния
ППФП, что дало возможность определить совокупность
факторов, которые влияют на ее развитие и найти пути
усовершенствования в практики высших учебных уч-
реждений.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка (ППФП), исторический подход, сту-
денты.
Annotation. Boreyko N.U. The historical analysis of system
professional-applied physical preparation of students. In the
article was done the historical analysis of origin,
development and present condition of system professional-
applied physical preparation. The analysis gave an
opportunity to define a total combination of factor, which
influences to its development and to find the ways to
improve the system on practice at university.
Keywords: professional-applied physical preparation,
historical approach, the students.

Вступ.
В умовах інтенсивного науково-технічного

прогресу зростають вимоги до якості підготовки
фахівця, обов’язковим компонентами якої є психо-
фізична готовність до праці, а також високі показ-
ники працездатності, міцне здоров’я. За даними опи-
туванням експертів та досліджень Р.Раєвського,
В.Філінкова, С.Халаджі, визначено, що майже 60-
75% студентів вищих технічних навчальних закладів
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мають низькі показники психофізичної готовність до
професійної діяльності. Досягнення високого рівня
професійної підготовленості, професійного довголі-
ття можливе завдяки засобам фізичної культури.
Фізична підготовка та здоров’я – це той фундамент,
на якому мають ґрунтуватися освіта майбутнього фа-
хівця, його особистісний світогляд та культура, про-
фесіоналізм. На думку фахівців (С.Присяжника, Р.Рає-
вського, В.Волкова та інші), реальна система
фізичного виховання студентів, що склалась сьогодні
в Україні, є малоефективною і не забезпечує профес-
ійну підготовку фахівця – система фізичного вихо-
вання на виробництві зовсім знищена, професійно-
прикладна фізична підготовка (ППФП) у вищій школі
здійснюється вкрай незадовільно (низький рівень
організаційного, кадрового, науково-методичного та
матеріально-технічне забезпечення).

В Законі України «Про фізичну культуру і
спорт» визначено, що фізичне виховання у вищих
навчальних закладах становить органічну частину
загального виховання, покликану забезпечувати роз-
виток фізичних, морально-вольових, розумових
здібностей та професійно-прикладних навичок, але
на заняттях вирішуються завдання: загально фізич-
ної та спортивної підготовки, без урахування особ-
ливості майбутньої професійної діяльності. Викла-
дачі не готові до теоретичних та методичних занять
з ППФП. Підручників, навчальних посібників та
методичного матеріалу з професійно-прикладної
підготовки катастрофічно недостатньо, на кафедрах
фізичного виховання залишилась радянська літера-
тура, а нові видання за останнє десятиріччя можна
перерахувати на пальцям і тираж їх дуже малий.
Низький рівень матеріально-технічного забезпечен-
ня, поставив кафедри на грань виживання, в деяких
вищих навчальних закладах фізичне виховання ско-
рочено до двох годин на тиждень на одному, двох
курсах, що не відповідає правовим основам. Рефор-
мувати існуючу традиційну систему ППФП, по-
трібно виважено, визначивши певні її позитиви, гли-
боко проаналізувати больові  точки,  додавши
найкращий світовий досвід, не розрушати основи, а
удосконалювати, шукаючи нестандартні підходи та
забезпечуючи певні умови для цього.

Досліджування історії явища або процесу
дає змогу знайти причини виникнення і етапи ста-
новлення, а також визначити чинники, що вплива-
ють на нього, та перспективи майбутнього розвит-
ку, тому для визначення перспектив реформування
ППФП у вищих технічних навчальних закладах не-
обхідно проаналізувати систему ППФП за допомо-
гою історичного підходу.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут».

Формулювання цілей роботи.
Основними завданнями нашого досліджен-

ня, за допомогою історичного підходу, були:
1) визначити етапи ставлення педагогічної сис-

теми ППФП;

2) з’ясувати сутність та чинники, які впливають
на зміст ППФП;

3) обґрунтувати педагогічні умови формування
сучасної системи ППФП студентів вищих тех-
нічних навчальних закладів.
Результати дослідження.
Прикладне використання фізичного вихо-

вання має певний історичний шлях розвитку. Ще на
початку розвитку людського суспільства фізичні
вправи були одним із найактивніших засобів підго-
товки людини до трудової й військової діяльності і
в подальшому мали провідне значення в її підготовці
до різних умов праці, що постійно ускладнювались.
Ігрове відтворення полювання, різноманітних тру-
дових процесів у давніх ритуальних змаганнях –
один зі способів формування трудових навичок і
фізичного виховання молоді на початкових стадіях
розвитку людського суспільства [2,5].

Доцільним зробити акцент на дослідженні
українських традицій прикладного використання
фізичного виховання, це є важливим для розумін-
ня своїх народних коренів: «Чужому навчайтеся, та
свого не цурайтеся», – говорив один із найвидатн-
іших синів нашого народу Т.Г.Шевченко. Дослід-
жуючи історію фізичної культури, можна відзна-
чити, що не існує народу, у якого б не було своїх
фізичних вправ і ігор, властивих його національній
культурі, життю і побуту. І.Ковпак вважає, що з
археологічних розкопок, вивчення старовинних
літописів, літературних творів можна зробити вис-
новок: «В історії українського народу фізичне ви-
ховання було одним з основних видів щоденної
діяльності обрядів, підготовки до праці, виконан-
ня оборонних функцій.» [2, с.110].

З давніх-давен і до кінця ХІІІ століття в
Україні існувала чітко виражена військово-фізична
підготовка, котра визначалася широким набором
специфічних засобів і методів. На думку Є.Присту-
пи, Я.Тимчака, Л.Мазура, «до засобів військово-
фізичного виховання дітей і дорослих у зазначений
період слід віднести: народні ігри та забави; народні
та бойові танці; національні види боротьби; фізичні
вправи змагального характеру; військові походи;
полювання» [8, с.43].

Яскравою сторінкою в історії українського
народу і світової культури було виникнення унікаль-
ного явища козацької педагогіки. Створена козака-
ми педагогіка увібрала в себе кращі форми і методи
виховання наших предків з часів трипільської куль-
тури Київської Русі. В основі виховання у козаків
було формування в кожного козака відданості своє-
му війську та любові до свого краю. Система навчан-
ня мала чітко виразну прикладну мету – підготовку
до військової та трудової діяльності. Вона була за-
гальнообов’язковою для всіх чоловіків, від дитячо-
го до старого віку.

Значна увага питанням формуванню здоро-
в’я, фізичному розвитку приділялась також у пра-
цях видатних українських філософів, педагогів
Г.Сковороди, К.Ушинського, Г.Ващенка, І. Боберсь-
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кого, А.Макаренка, В.Сухомлинського. Так у своїй
праці «Тіловиховання як засіб виховання волі і ха-
рактеру» Г.Ващенко стверджував: «фізичні вправи
корисно впливають і на психічні властивості люди-
ни: вони виробляють у неї бадьорість і рішучість і
сприяють розумової праці» [1].

Маючи тисячолітню історію, підсумовує
А.Цьось, «фізичне виховання в Україні розвивалося
нерівномірно й залежало від багатьох політичних,
економічних і географічних умов. Творче викорис-
тання цієї народної скарбниці в сучасних умовах має
велике виховне, освітнє і оздоровче значення».

Основоположниками введення фізичного
виховання з метою підготовки дитини до життя та
праці в європейських школах були видатні педагоги
XV-XІ ст. Ф.Рабле, Я.Коменський, Д.Локк , Ж.Ж.Ру-
со, Г.Спенсер, Ж.Домені та інші, які звернули увагу
на провідну роль фізичних вправ у підготовці підро-
стаючого покоління до праці [7].

Водночас розвивалося фізичне виховання в
країнах Сходу, яке значно мірою відрізнялося від
європейського тим, що ґрунтується на цілісному
підході у розгляді людини та її здоров’я, тобто фізич-
на підготовка не відокремлювалась від інших видів
підготовки, була їх невід’ємною частиною, і оздо-
ровчі стилі (йога, система здоров’я Кацудзо Ніши
та ін.), і східні єдиноборства (ушу, таеквандо та ін.)
являють собою чітку систему з філософською та
морально-етичною базою, що дозволяє досягти не
тільки фізичного, а й морального, психологічного,
духовного вдосконалення людини. Вона є не про-
сто частиною виховання людини, а насамперед спо-
собом життя, який став культурною традицією цих
народів, сприяючи розвиткові й становленню гар-
монійної особистості.

Початок ХХ століття відзначається висо-
ким рівнем механізації виробництва, новими умо-
вами праці, розвитком прикладних наук, які забез-
печують збільшення продуктивності в промисловій
сфері. Все це потребує кваліфікованих працівників,
підвищення їх працездатності. Фізичні вправи по-
чинають широко використовуватися для формуван-
ня професійних навичок. На думку науковців у га-
лузі  фізичного виховання (В. Ільїнича ,
М.Понаморьової та ін.), передумовою для створен-
ня ППФП було формування системи організації
праці і керування виробництвом, що дістало назву
«тейлоризм» (за прізвищем американського інже-
нера Ф.Тейлора, який у своїх працях виходив з кон-
цепції «економічної людини»), основою якою було
широке застосування досягнень наук з метою от-
римання максимального прибутку завдяки фізич-
ному удосконалюванню і більшому використанню
функціональних можливостей людини.

Початком організаційного оформлення при-
кладної фізичної культури в СРСР можна вважати
організацію фізичної підготовки в рамках Всеобу-
чу, введеного в 1918 року, який був спрямований на
всезагальну військову підготовку (в той час, для
молодої держави потрібна була велика дієздатна ар-

мія) і впровадження «трудової» гімнастики – мета
підготовка до праці, що виникла в 20-х рр. минуло-
го сторіччя під впливом досягнень радянських фізіо-
логів, зокрема теорії стомлення і відновлення при
фізичній праці (І.М.Сєченов); розкриття фізіологі-
чних механізмів рухових вмінь та навичок (І.П. Пав-
лов). Цьому сприяла практична діяльність В.М.Бех-
тєрева, який дуже багато уваги приділяв вивченню
трудових процесів і довів, що фізичні вправи, впро-
ваджені в трудовий процес, підвищують працез-
датність, допомагають її швидшому відновленню,
створюють позитивне емоційне тло. 1920 року ра-
дянський теоретик і практик наукової організації
праці А.К.Гастев створює в Москві Центральний
інститут праці. Під його керівництвом співробітни-
ками інституту були розроблені теорія трудових
рухів у виробничих процесах, питання оптимальної
організації робочого місця, методика раціонально-
го виробничого навчання. Особливу увагу він при-
діляв забезпеченню фізичного й психічного здоро-
в’я працівників. Для рішення цього головного
завдання передбачалося: створення необхідних умов
праці; запобігання стомленню; тренування фізичних
можливостей працівника; розвиток у нього спосте-
режливості, рухових можливостей, волі, уміння ке-
рувати власним часом і ін. У ті самі часи було ство-
рено науково-дослідні колективи й лабораторії, що
вивчали питання використання засобів фізичної
культури і спорту для потреб народного господар-
ства. У 20-30-х рр. XX століття у СРСР було опри-
люднено низку праць (А.А.Зикмунд, А.І.Зикмунд,
Л.Осипов та ін.), у яких розглядалися питання спря-
мованого використання засобів фізичної культури
для швидкого і якісного набуття трудових навичок,
підвищення ефективності праці. Незважаючи на те,
що в більшості опублікованих праць тих років спо-
стерігалося занадто вузьке розуміння прикладного
значення фізичного виховання (використання в про-
цесі фізичного виховання безпосередньо трудових
рухів), подібні дослідження були відправним пунк-
том для подальшої розробки прикладного напряму
в радянській системі фізичного виховання. У на-
ступні роки цей досвід здобув поширення в розробці
основ наукової організації праці, зокрема у форму-
ванні самостійного напряму – спеціальної фізичної
підготовки людини до конкретного виду професій-
ної праці. У теорії і практиці фізичного виховання
така спеціальна підготовка дістала назву професій-
но-прикладна фізична підготовка (ППФП).

Необхідність подальшої розробки цієї про-
блеми була підкреслена в постанові ЦВК СРСР від
1 квітня 1930 року, що спеціально передбачала
фізичну культуру як захід щодо оздоровлення і підви-
щення продуктивності праці осіб, які працюють на
підприємствах. Введення у 1931 році комплексу те-
стування фізичної підготовленості «Готовий до праці
і оборони», було важливим кроком для мотивації
занять фізичним вихованням, де в самій назві відчу-
вається прикладна спрямованість фізичного вихо-
вання в підготовці до праці та захисту Батьківщини.
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Він визначив рівень розвитку фізичних якостей та
ступінь оволодіння руховими навичками і був обо-
в’язковим для всього населення, за яким змагались
навчальні заклади та підприємства, визначалися пе-
реможці в особистісних змаганнях. Виконавши нор-
ми, кожен отримував, відповідно до рівня готовності
– значок «ГТО». Мати цей значок було престижно і
це формувало мотивацію до занять.

ППФП розроблялася в двох напрямах: пер-
ший – виробнича фізична культура, що реалізовува-
лася безпосередньо в період професійної діяльності
на підприємствах і другий – ППФП для підготовки
до конкретної спеціальності, яка реалізовувалася в
навчальних закладах. Інтенсивному розвиткові ви-
робничої фізичної культури в 60-х роках сприяло
інтенсивне впровадження у виробництво наукової
організації праці, зокрема введення виробничої за-
рядки, фізкультурних пауз, організації спортивних
клубів на виробництві. У журналі «Теорія і практи-
ка фізичної культури» в ці роки виникла рубрика
«Гімнастика на виробництві», де питання застосу-
вання фізичних вправ на підприємствах розгляда-
лось дуже широко; з’явилося чимало праць з питань
виробничої фізичної культури.

Другий напрям почав активно складатися
після включення професійно-прикладної фізичної
підготовки окремим розділом до програми фізич-
ного виховання в 1963 році. Найвищого піку свого
розвитку система ППФП у навчальних закладах на-
була в 70-80-х роках, коли було здійснено багато
наукових досліджень з основ теорії ППФП: це, зок-
рема праці  В.І.Ільїнича (1967, 1980), Р.Т.Раєвсь-
кого (1963, 1970, 1985), Б.І.Загорського (1984), П.П.
Тамошаускаса (1980), в яких обґрунтовано загальні
теоретичні основи, а також розроблено аспекти
ППФП для деяких галузей і професій: ППФП для
працівників сільського господарства (В.І.Ільїнич,
А.Є.Козлов); методичні основи ППФП для праців-
ників бавовноочисних підприємств (Р.Т.Раєвський,
А.І.Нікіфоров) та ін. Практика фізичного вихован-
ня, результати спеціальних наукових досліджень,
проведених у ті роки, розширили уявлення про зна-
чення і зміст ППФП майбутніх фахівців. Було вста-
новлено, що в процесі ППФП успішно формується
великий комплекс психофізичних, особистісних
якостей, необхідних майбутньому фахівцеві в його
професійній діяльності. Віддаючи належне значно-
му внескові усіх наукових досліджень в розробку
основних положень ППФП, вважаємо необхідним
визначити, що реалізація ППФП у радянській
вищій школі мала серйозні недоліки. Один із го-
ловних – відсутність формування особистісного
смислу ППФП у кожного студента. Студент був
об’єктом, пасивним виконавцем, а головними
організаторами та керівниками цього процесу були:
в інституті – викладач або інструктор чи майстер
на виробництві. Усі програми створювались без
урахування потреб студентів, мотивів, їхніх індив-
ідуальних здібностей. Для усунення цих недоліків
необхідно переглянути організацію ППФП з по-

зицій концепції гуманізації та демократизації, яка
є сьогодні пріоритетною в суспільстві. При цьому
дуже важливим завданням стає створення освітнь-
ого середовища, яке забезпечує формування осо-
бистісного смислу в заняттях з ППФП, потреби до
ППФ самопідготовки в процесі професійної діяль-
ності, а також певного рівня знань, навичок та пси-
хофізичну готовність для продуктивної праці.

Після розпаду СРСР порушилися деякі
компоненти у системі фізичного виховання профес-
ійно-прикладного напряму. По-перше, перехід до
ринкових відносин повністю знищив професійну
фізичну культуру на підприємствах, тобто сьогодні
фахівець має сам займатись ППФП і своїм здоров-
’ям. Фізична підготовка в професійної діяльності
залишилася тільки у військових, міліціонерів і по-
жежників. Це висуває нове завдання перед вищи-
ми навчальними закладами – сформувати у випус-
кників  готовність до професійно-прикладної
фізичної самопідготовки. По-друге, знищено ра-
дянську систему організації та контролю у фізич-
ному вихованні – «Готовий до праці та оборони».
В Україні альтернативною системою контролю
фізичної підготовленості стали «Державні тести і
нормативи оцінки  фізичної підготовленості насе-
лення України» [3]. У «Положенні про державні
тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості
України» зазначено, що державна система тестів і
нормативів оцінки фізичної підготовленості насе-
лення України є основою нормативних вимог до
фізичної підготовленості населення як критерію
фізичного здоров’я, життєдіяльності, здатності до
високопродуктивної праці та захисту Батьківщини.
Їх складання є обов’язковим для студентів вищих
навчальних закладів усіх форм власності. Аналізу-
ючи цю систему контролю з точки зору її профес-
ійної спрямованості можна констатувати, що в них
є оцінка лише рівня фізичної підготовленості.
Відсутні оцінки показників соматичного здоров’я,
рухової активності, психофізичної готовності до
конкретних професій. У наказі Міносвіти України
№ 757 від 14.11.2003 «Про затвердження програм
з фізичного виховання для вищих навчальних зак-
ладів України І – ІІ, ІІІ – ІV рівнів акредитації»,
записано: «Міністерствам та відомствам, яким
підпорядковані вищі навчальні заклади, на основі
програм з фізичного виховання розробити на-
вчальні програми з професійної фізичної підготов-
ки відповідно до профілю підготовки фахівців і зат-
вердити їх в установленому порядку» [3]. Але
виконання задекларованих у законах наказах у ви-
щих навчальних закладах через відсутність необх-
ідного фінансування та державного контролю за-
лишається на низькому рівні або зовсім ігнорується.
Це підтверджується відсутністю програм профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки для фахівців
багатьох профілів, а також розроблених до них нор-
мативних показників з критеріями оцінки та діаг-
ностики якості підготовки до конкретної профес-
ійної діяльності.



37

У Законі України «Про фізичну культуру і
спорт» визначено, що фізичне виховання у вищих
навчальних закладах становить органічну частину
загального виховання, покликану забезпечувати
розвиток фізичних, морально-вольових, розумових
здібностей та професійно-прикладних навичок [4],
але на заняттях вирішуються лише завдання загаль-
но фізичної та спортивної підготовки, без ураху-
вання особливості майбутньої професійної діяль-
ності. Важливо також підкреслити, що за останні
десятиріччя виробництво, завдяки високим темпам
науково-технічного прогресу, комп’ютеризації, по-
вністю змінило характер та умови праці – більшість
професій механізована, зростає відсоток розумо-
вої, малорухомої праці, й усе це потребує свого вра-
хування у підготовці до неї. Перед вищою освітою
постають дуже важливі нові завдання – створити
такі умови, за яких після закінчення навчання кож-
ний випускник розумів би необхідність та мав знан-
ня для створення індивідуальної програми занять
фізичною культурою з метою професійної реалі-
зації, професійного довголіття та гармонійного
життя. Усе це потребує нових підходів, докорінних
змін в організації фізичного виховання професій-
ного напряму.

Попри безумовну необхідність досліджень
з питань ППФП, та потребу у створенні програм
ППФП для нових професій, наукових досліджень
у цих напрямах замало. За останнє десятиріччя в
Україні приділялась увага розробці ППФП для про-
фесій, пов’язаних із екстремальними умовами, зок-
рема для міліціонерів (І.Б.Зарічанський, І.П.Закор-
ко),  льотчиків  (Р.М.Макаров) ,  пожежників
(Л.М.Ішичкіна), військовослужбовців (С.І.Глазу-

нов, В.П.Леонтьєв) та працівників галузей, у яких
існують особливі умови – для фахівців машинобу-
дівельної промисловості (В.І.Філінков). Тим часом
для професій, пов’язаних із розумовою працею,
таких розробок мало, зокрема, розглядалась фізич-
на підготовка студентів економічних спеціальнос-
тей (Н.І.Фалькова), особливості фізичної підготов-
ки  студентів  технічних  спеціальностей
(В.М.Хомич) та ін. Однак ці роботи не забезпечу-
ють системного і досконалого вирішення питання
педагогічної організації сучасної ППФП у вищих
технічних навчальних закладах. У дослідженнях
існує тільки традиційний підхід до педагогічного
процесу ППФП, тобто загальний, авторитарно-ко-
мандний для всіх студентів, який не забезпечує
підготовку кожного і в умовах демократизації є
малоефективним.

Таким чином, історичний підхід надав мож-
ливість виокремити певні етапи розвитку традицій-
ної професійно-прикладної фізичної підготовки як
певної наукової системи (таб.1), що є підґрунтям для
створення нової сучасної системи.

Слід зазначити, що нині у більшості про-
гресивних країн світу приділяється багато уваги
фізкультурно-оздоровчій роботі на виробництві.
Великі компанії в США, Франції, Японії та в інших
розвинутих країнах, розуміючи необхідність й еко-
номічну користь від використання фізичного вихо-
вання, заохочують своїх працівників до участі у
фізкультурно-оздоровчих заходах, деякі з них орган-
ізують і проводять спортивно-оздоровчі програми
безпосередньо на виробництві – з використанням
робочого часу і з частковим використанням особис-
того часу співробітника. Зазвичай усі послуги під

Назва етапу Часи існування Умови виникнення Основні ознаки 

Досистемний З початку  
виникнення 
підготовки до 
 кінця ХІХ ст. 

Необхідність цілеспрямованої 
підготовки до трудової та 
військової діяльності 

Необґрунтованість предмета ППФП, 
відсутність понятійного апарату, 
відсутність системного використання 

Початковий Кінець ХІХ – 
 початок ХХ ст. 

Розвиток наук 
Механізація виробництва 

Задатки системи ППФП, поява наукових 
лабораторій з даної проблеми; 
накопичення першого наукового досвіду 

Найвищий 
(піковий) 

Кінець 60-80 рр.  
ХХ ст. до 90 рр. 

Створення командно-
адміністративної системи 
виробництва, велика кількість 
заходів в практиці підготовки та 
професійної діяльності 

Закінчений цикл ППФП: від підготовки до 
праці (ППФП у ВНЗ), до організованої на 
підприємствах професійної фізичної 
культури та розробленої системи контролю 
за нею – «Готовий до праці та оборони», і 
повна матеріально-технічна, організаційна 
тощо забезпеченість цієї системи  

Кризовий З початку 90 рр. 
ХХ ст. і понині 

Розпад адміністративно-
командної системи виробництва  

Повне руйнування: професійної фізичної 
культури на виробництві, системи 
контролю "Готовий до праці та оборони» 

Перехідний Сучасні  
дослідження 

Високий розвиток виробництва, 
висока конкуренція на ринку 
праці, низький рівень 
готовності до праці, жахливі 
показники здоров'я, декларація 
гуманістичної парадигми в 
освіті  

Пошук сучасних підходів для 
реформування та створення нової 
особистісної системи професійно-
прикладної фізичної культури, 
необхідність глибокого аналізу 
позитивного в існуючій системи 

 

Таблиця 1
Етапи розвитку сучасної ППФП
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час проведення оздоровчих занять компанії надають
своїм співробітникам безкоштовно.

Висновки.
Реформуючи систему фізичного виховання

треба, враховуючи особливості вітчизняної культу-
ри, застосовувати усі досягнення Східної та Захід-
ної культури, які направлені на гармонізацію духов-
ного і тілесного начал індивіда в єдиній і цілісній
особистості фахівця. Це дозволить збагатити ППФП
та збільшить можливості для особистісного вибору
студентом засобів свого професійного зростання.

У системі підготовки до професійної діяль-
ності необхідно враховувати динамічність розвитку
світу, виробництва та особистості фахівця.

Висока ефективність процесу ППФП у ви-
щих технічних навчальних закладах можлива при
створенні наступних умов: застосуванні особисті-
сно орієнтованого підходу до студента (організації
педагогічного процесу професійно-прикладної
фізичної підготовки з урахуванням задатків, здібно-
стей, особистісних цілей, потреб, мотивів студен-
та) та створенні відповідної технології реалізації
ППФП (визначення певних етапів, їх методичним
забезпеченням).

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем си-
стеми професійно-прикладної фізичної підготовки
студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З

ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Воловик Н.І.

Національний педагогічний
університет імені М. Драгоманова

Анотація. Стаття присвячена проблемі порушення роз-
витку координаційних здібностей дітей старшого дош-
кільного віку з вадами зору. Наведені результати прове-
деного експерименту та зроблений аналіз отриманих
даних. Автором запропоновані висновки щодо цієї про-
блеми.
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку з вада-
ми зору, координаційні здібності.
Аннотация. Воловик Н.И. Особенности развития коор-
динационных способностей детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушением зрения. Статья посвящена
проблеме нарушения развития координационных спо-
собностей у детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения. Приведены результаты эксперимен-
та и сделанный анализ полученных данных. Автором
предложены выводы по данной проблеме.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста
с нарушением зрения, координационные способности.
Annotation. Volovik N.I. The peculiarities of development
coordination abilities in preschool children with vision
disorders. The article is devoted to the problem disorders
development of coordination abilities in preschool children
with impairment vision. The author has written the
experimental results and has made the analyses of the
experimental data. The author has suggested conclusions
about the problem.
 Key words: preschool children with impairment vision,
coordination abilities.

Вступ.
Соціальна адаптація дітей із різноманітни-

ми вадами сенсорних систем є важливою пробле-
мою сьогодення. В Україні за різними причинами
стрімко збільшилась кількість дітей, які мають відхи-
лення у розвитку, зокрема кількість дітей з вадами
зору постійно зростає. Фізична культура є не-
від‘ємною ланкою виховання дітей з вадами зору і
має на меті сприяти всебічному розвитку в них
фізичних та розумових якостей, формування компен-
саторних способів діяльності водночас з корекцією
первинних і вторинних відхилень у розвитку для
забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умо-
ви життєдіяльності (3).

Зоровий аналізатор відіграє одну з найваж-
ливіших функцій в ефективному забезпеченні жит-
тєдіяльності людського організму, виконуючи коор-
динуючу роль у моторних діях. Тому часткова або
повна втрата зору – важке захворювання, яке знач-
ною мірою обмежує можливості людини, відбиваєть-
ся на його психоемоційному стані, фізичному розвит-
ку, соціальній адаптації. Внаслідок порушення зору
у дітей виникають вторинні відхилення у фізичному
розвитку та формування рухової сфери (4,5).

Незважаючи на те, що за останні роки на-
копичено достатній теоретичний та експерименталь-
ний матеріал з питань, пов‘язаних з розвитком та
формуванням рухової сфери дітей з вадами зору,
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проблемі розвитку координаційних здібностей у
дітей дошкільного віку з порушенням зору не при-
ділено достатньої уваги, хоча вона є надзвичайно
складною та важливою для вирішення питань по-
в‘язаних з проблемою вторинних відхилень у ру-
ховій сфері дітей з патологією зору. Також слід
відзначити безсумнівну значимість проблеми роз-
витку та удосконалення координаційних здібностей,
хоча навіть до сьогодні так і не вдалось досягнути
єдності поглядів по багатьом питанням даної про-
блеми. Саме тому вивчення всіх аспектів проблеми
розвитку та формування координаційних здібностей
дітей цього вікового періоду з депривацією зорово-
го аналізатору представляє особливий інтерес. Ра-
зом з тим, у даній проблемі достатньо питань, які не
отримали необхідного науково-методичного обґрун-
тування, що зумовило актуальність роботи.

У дітей з порушенням зору, як правило, спо-
стерігається цілий комплекс відхилень у фізичному
розвитку та руховій сфері, відсоток цих відхилень
значно вищий, ніж у дітей з іншими аномаліями в
розвитку. За даними Л.Б. Бровченко, кількість сла-
бозорих дітей молодшого шкільного віку, які мають
порушення постави сягає 95% причому існує взає-
мозв‘язок між порушенням зору та відхиленням у
поставі (1). Діти з патологією зору за рівнем фізич-
ної  підготовленості  (швидкість,  спритність,
гнучкість, витривалість) поступаються своїм одно-
літкам, які мають нормальний зір (2). Встановлено,
що за більшістю показників базових координацій-
них здібностей школярі з дефектом зорового аналі-
затора відстають від параметрів здорових однолітків,
до того ж найбільш значні відхилення виявлені у
молодшому шкільному віці (6). Розвиток координа-
ційних здібностей дітей з порушенням зору протікає
не ідентично здоровим, хоча спостерігаються певні
подібності (7). Аналіз науково-методичної літерату-
ри дає змогу зробити висновок, що вивченню ко-
рекції, розвитку, вдосконаленню, вихованню сфери
координації рухів у дітей з вадами зору присвячена
недостатня кількість робіт, особливо це стосується
дітей дошкільного віку. Майже всі експериментальні
дослідження стосувалися дітей шкільного віку. Дос-
лідження проблеми особливостей рівня розвитку
координаційних здібностей у дітей з патологією зору
носять фрагментарний характер.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Національного педагогічного
університету імені М. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Визначити рівень роз-

витку координаційних здібностей у дітей старшого
дошкільного віку з вадами зору. Для досягнення
поставленої мети необхідно вирішити наступні за-
дачі: провести теоретичний аналіз літературних
джерел з проблеми стану розвитку координаційних
здібностей у дітей з порушенням зору; розробити
методику комплексної оцінки координаційних
здібностей у дітей старшого дошкільного віку з па-
тологією зорового аналізатора; провести констату-

ючий педагогічний експеримент на визначення рівня
розвитку координаційних здібностей у дітей стар-
шого дошкільного віку з порушенням зору та у дітей
без зорової патології.

Для вирішення поставлених задач застосо-
вувались наступні методи: аналіз науково-методич-
ної літератури; аналіз медичних карт; педагогічні
спостереження, педагогічний експеримент, у ході
якого використовували тестування з визначення
рівня розвитку координаційних здібностей та мето-
ди математичної статистики. Тестування передбачає
визначення рівня розвитку здібності до оцінки і ре-
гуляції просторово-часових та динамічних пара-
метрів рухів, здібностей до орієнтування в просторі,
відчуття ритму, здібності до збереження статичної
та динамічної рівноваги, здібності до розслаблення
м‘язів та координованості рухів. Керування розвит-
ком координаційних здібностей вимагає застосуван-
ня відповідних методів її оцінки (тестування), які, з
однієї сторони, повинні адекватно відображувати
рівень розвитку цієї якості, а з іншої - бути доступ-
ними дітям з патологією зору, відповідати їх мор-
фологічним можливостям та руховій підготовці.
Тестування дітей з порушенням зору утруднено че-
рез обмеження вибору тестів. З набору тестів вик-
лючаються виси, зстрибування з висоти, різки нахи-
ли, вправи з обтяженнями.

 Використано відповідно наступні тести:
оцінка здібності до орієнтування в просторі: ходьба
по прямій із закритими очима, кидки м‘яча у ціль,
стоячи до неї спиною, біг до набивних м‘ячів. Кон-
троль здібності до оцінки і регуляції просторово-
часових та динамічних параметрів рухів: човнико-
вий біг, метання тенісного м‘яча на дальність із
положення сидячи. Контроль стійкості рівноваги
(статичної та динамічної): статична рівновага за
методикою Бондаревського, динамічна рівновага
при виконанні поворотів на гімнастичній лаві. Кон-
троль відчуття ритму: ритмічне постукування рука-
ми. Контроль здібності до розслаблення м‘язів: по-
вороти тулуба. Координованість рухів: тест десять
„вісімок”.

Дослідження проводилось з дітьми старшо-
го дошкільного віку на заняттях з фізичного вихо-
вання на базі спеціалізованої школи-дитячого садка
„Пізнайко” № 335 для дітей з порушенням зору та
на базі дошкільного навчального закладу № 712 м.
Києва. Всього обстежено 79 дітей 5 років. В експе-
рименті брало участь 15 дівчаток та 22 хлопчика зі
спеціалізованих груп для дітей з вадами зору, 26
дівчаток та 16 хлопчиків, які відвідують масові гру-
пи дитячого дошкільного закладу.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Проведений нами експеримент показав, що
діти старшого дошкільного віку з порушенням зору
за всіма координаційними здібностями відстають від
параметрів здорових однолітків. У результаті досл-
ідження отримано наступні дані . При оцінці
здібності до оцінки і регуляції просторово-часових
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та динамічних параметрів рухів виявлено відставан-
ня за цим показником у дітей з вадами зору, середній
результат у дівчат без патології зору за тестом чов-
никового бігу склав – 13,19±0,19сек, у хлопчиків –
12,86±0,24сек, у дівчат з вадами зору відповідно –
16,5±0,34сек, у хлопчиків – 16,28±0,24сек, за тес-
том метання м‘яча на дальність – у здорових хлоп-
чиків - 5,57±0,17м, у дівчаток – 4,91±0,16м, у хлопців
з вадами зору – 3,67±0,2м, у дівчаток - 3,21±0,24м.
Різниця між середніми значеннями є статистично
достовірною (Р<0,05).

Найбільше відставання від показників здо-
рових дітей виявлено за показниками тестів, які
відображають рівень розвитку здібності до орієн-
тації у просторі. Так, за результатами тестів, що
відображують рівень розвитку цієї координаційної
якості отримано наступні результати: за тестом
ходьба по прямій із закритими очима у дітей з ва-
дами зору середній результат у дівчаток склав
101,47 ±11,47см, у хлопчиків - 95,73 ± 9,27см, у їх
однолітків без патології відповідно 62,23 ± 5,45см,
59,12 ± 7,9см. За результатами тесту кидки м‘яча у
ціль, стоячи до неї спиною отримано такі дані: у
дівчаток з порушенням зору середній результат ста-
новив 1,53 ± 0,23бал , у хлопчиків - 1,54бал ± 0,23.
У  дітей  із  масових груп  відповідно склали
3,51±0,35, 3,69±0,58бал. За даними тесту біг до
м‘ячів середній результату дівчаток з патологією
зору склав 16,79 ± 0,27сек, у хлопчиків - 16,97 ±
0,52сек. У дітей без порушення зору середній ре-
зультат відповідно склав у дівчаток 10,95±0,17сек,
у хлопчиків - 10,85±0,26сек. Різниця в показниках
дітей даної категорії суттєва, розходження статис-
тично достовірні (Р<0,05). Отримані дані свідчать
про значні відставання дітей старшого дошкільно-
го віку з вадами зору від їх здорових однолітків,
що можна пояснити тим, що проявлення та розви-
ток просторового орієнтування у значній мірі за-
лежить від швидкості сприйняття та оцінки про-
сторових умов  дії , яка досягається на основі
комплексної взаємодії аналізаторів, серед яких, як
відомо, провідна роль належить зоровому. Проте
недостатність її у дітей з порушенням зору – ре-
зультат не тільки патологічних порушень, але є на-
слідком гіподинамії.

Оцінка функції статичної рівноваги вияви-
ла середній результат у дівчаток з порушенням зору
з відкритими очима склав 9,45±0,85сек, із закрити-
ми очима - 4,7±0,38сек, у хлопчиків відповідно -
9,04±0,61сек, 4,55±0,22 сек. У їх однолітків без па-
тології зору відповідно у дівчат - 21,87±1,32сек,
8,22±0,3сек,  у хлопчиків  - 20,09±1,41сек,
8,0±0,42сек. Отримані результати виявили значні
відхилення, що свідчить про низький рівень розвит-
ку здібності до збереження статичної рівноваги у
дітей з вадами зору, у порівнянні з однолітками без
зорової патології (Р<0,05). Це можна пояснити тим,
що у дітей дошкільного віку з вадами зору не сфор-
мовані зорово-рухові взаємозв‘язки, відсутнє вміння
підтримувати тіло у визначеному положення, а та-

кож труднощі у просторовому орієнтуванні, що не-
гативно впливає на оволодіння функцією збережен-
ня рівноваги.

При оцінці функції динамічної рівноваги
середній результат у дівчаток з патологією зору - 3,17
± 0,1раз, у хлопчиків - 3,09 ± 0,14раз. У дітей з ма-
сових груп дошкільного закладу середні результати
відповідно склали 4,56 ± 0,12раз, 4,5 ± 0,22раз. Роз-
біжності в показниках дітей з вадами зору та їх здо-
рових однолітків достовірні (Р<0,05).

Діти з порушеннями зору мають певні труд-
нощі у засвоєнні правильного ритму рухів. Так, за
результатами проведеного дослідження виявлено
зниження показників, що характеризують розвиток
відчуття ритму. Так, середній результат у дівчаток з
порушенням зору склав 5,94±0,31раз, у хлопчиків -
5,87±0,28раз, у той час, як у дітей без патології се-
редній результат склав 9,96 ± 0,3раз у дівчаток, 9,87±
0,51раз у хлопчиків. Різниця в показниках дітей
даної категорії суттєва, розходження статистично
достовірні (Р<0,05). Зниження відчуття ритму харак-
теризується уповільненістю сприйняття та відтво-
рення заданих ритмічних сигналів. Як відомо, за-
безпечення ритмічності  рухів  перш за  все
обумовлюється ефективною діяльністю сомато-сен-
сорної системи у тісному взаємозв‘язку з діяльні-
стю зорового та слухового аналізаторів.

За даними експерименту у дітей з вадами
зору спостерігається надмірне напруження м‘язів.
Так середній результат у дівчаток з порушенням зору
склав 2,84±0,15бал, у хлопчиків – 2,8±0,17бал, у той
час, як у дітей без зорової патології середній резуль-
тат склав 3,84±0,15бал у дівчаток, 3,8±0,22бал у
хлопчиків. Різниця в показниках дітей даної кате-
горії суттєва, розходження статистично достовірні
(Р<0,05). Підвищена напруженість може мати різні
причини: бути наслідком впливу основного дефек-
ту та порушення керування довільними рухами, емо-
ційною та психологічною скутістю, страхом, болем,
відсутністю рухового досвіду (4). Надмірне напру-
ження м‘язів негативно впливає на якість виконан-
ня всіх вправ: координаційних, на витривалість,
швидкісних та силових (5).

Низькі показники виявлені при визначенні
здібності до координованості рухів. У дітей із масо-
вого дошкільного закладу середній результат стано-
вив  у дівчаток 18,36±0,51сек, у хлопчиків –
17,98±0,88сек, тоді як у дітей з вадами зору він склав
26,09 ± 0,61сек у дівчаток, 25,78±0,88сек у хлоп-
чиків, що свідчить про низький рівень розвитку цієї
координаційної якості. Різниця в показниках дітей
даної категорії суттєва, розходження статистично
достовірні (Р<0,05). Зниження цієї здібності позна-
чається на всій руховій діяльності дитини. Так, під
час ходьби та бігу у них рухи ніг та рук не узгод-
жені, порушені постановка стоп та перехресна ко-
ординація, темп нерівномірний, не має вміння ко-
ординувати спільні рухи ніг та рук.

Висновки.
1. Таким чином, при проведенні даного дос-
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лідження виявлена достовірна різниця в показниках
дітей з порушенням зору та їх однолітків без зоро-
вої патології, як у хлопчиків, так і в дівчаток. Оцін-
ка розвитку координаційних здібностей дітей стар-
шого дошкільного віку з патологією зору показала,
що вони за всіма координаційними здібностями
відстають від параметрів здорових однолітків. Най-
більше відставання від показників здорових дітей
виявлено за показниками тестів, які відображають
рівень розвитку здібності до орієнтації у просторі
та здатності зберігати статичну рівновагу.

2. Аналіз науково-методичної літератури та
інформація, що отримана протягом власного дослі-
дження, показали, що заходів, які проводяться у дош-
кільних навчальних закладах для дітей з вадами зору
для корекції та розвитку координаційних здібнос-
тей надзвичайно мало, що не дає змоги подолати
виникнення вторинних недоліків у руховій сфері
дітей дошкільного віку з порушенням зору. Саме
тому у програмах з фізичного виховання в спеціаль-
них закладах для дітей з вадами зору розвиток коор-
динаційних здібностей має бути важливою складо-
вою частиною освітнього процесу та розглядатись
як базис, що формує фонд нових рухових вмінь та
навичок, як передумова та основа успішного роз-
витку інших вмінь та навичок.

3. Результати, отримані в ході дослідження,
можуть бути рекомендовані вихователям у практиці
роботи з дітьми з зоровою патологією.

Перспективи. Проблемі розробці науково
обґрунтованої корекційної програми розвитку коор-
динаційних здібностей у дітей дошкільного віку з
порушенням зору в умовах спеціалізованих дошк-
ільних навчальних закладів присвячені наші по-
дальші дослідження.

Література.
1. Бровченко Л.Б. Порівняльний аналіз системи корекції по-

стави слабозорих дітей молодшого шкільного віку в умо-
вах спеціалізованих навчальних закладів //Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного ви-
ховання і спорту: Зб. наук. пр. № 2.- Харків, 2006. – С. 22-
25.

2. Ковиліна В.Г. Корекція рухових якостей дітей середнього
дошкільного віку з порушенням зору: Автореф. дис... канд.
пед. наук: 13.00.03. – О., 2004. – 21 с.

3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів І сту-
пеня для сліпих та дітей зі зниженим зором / Вавіна Л.С.
– К.: Початкова школа, 2005. – 224 с.

4. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая робота по
физическому воспитанию детей дошкольного возраста с
нарушением зрения. – Нижний Новгород., 2001. – 168 с.

5. Ростомашвили Л.И. Физические упражнения для детей с
нарушением зрения (методические рекомендации для учи-
телей, воспитателей, родителей). – Санкт-Петербург, 2001.
– 65 с.

6. Харченко Л.В. Совершенствование базовых координаци-
онных способностей у школьников 8-12 лет с нарушени-
ем зрения. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. –
Омск., 1999. – 19 с.

7. Krystyna Gawlik, Anna Zwierzchowska Chosen coordination
abilities in blind children and youth// Coordination Motor
Abilities in Scientific Research: Monography/ Ed. I. Sadowski:
International Associational of Sport Kinetics. – Biala Podlaska,
2005. – 468 p.

Надійшла до редакції 30.09.2006р.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
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Анотація. У статті розкрито структуру технологічної
моделі педагогічного моніторингу якості професійної
підготовки фахівців з фізичної реабілітації на основі
оцінки рівня сформованості їхньої професійної компе-
тентності. Визначено критерії, показники та рівні сфор-
мованості професійної компетентності майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації.
Ключові слова: педагогічний моніторинг, професійна
компетентність, фахівці з фізичної реабілітації.
Аннотация. Волошко Л.Б. Педагогический мониторинг
качества профессиональной подготовки специалистов
по физической реабилитации. В статье представлена
структура технологической модели педагогического
мониторинга за качеством профессиональной подготов-
ки специалистов по физической реабилитации на осно-
ве оценки уровня их профессиональной компетентнос-
ти. Раскрываются критерии оценки, показатели, уровни
профессиональной компетентности будущих специали-
стов по физической реабилитации.
Ключевые слова: педагогический мониторинг, профес-
сиональная компетентность, специалисты по физичес-
кой реабилитации.
Annotation. Voloshko L.B. Pedagogical monitoring of
quality of vocational training of experts on physical
rehabilitation.  The article deals with the criterions,
indicators and levels of the professional competence of
prospective physical rehabilitation specialists. It also
contains the diagnostics methods of evaluating of studentsґ
professional competence.
Key words: pedagogical monitoring, professional
competence, physical rehabilitation specialists.

Вступ.
Аналіз нормативно-правових документів

Міністерства освіти і науки України, Науково-мето-
дичного центру вищої освіти показав, що модель
моніторингу якості вищої освіти остаточно не сфор-
мована. Так, у передмові до Комплексу норматив-
них документів для розроблення складових систе-
ми стандартів вищої освіти України зазначено, що
„... відсутність у державі чітко визначеної технології
оцінювання якості вищої освіти призводить до не-
гативних соціальних та економічних наслідків”.
Виникла потреба ,,... створення в державі об’єктив-
ного соціального механізму виявлення інтелектуаль-
них здібностей, а також обсягу, рівня та структури
знань особи та її здатності до професійної діяльності
та міжособових відносин, що відповідають соціаль-
ним нормам” [3]. Це зумовлює необхідність прове-
дення моніторингових досліджень якості професій-
ної підготовки фахівців, зокрема майбутніх фахівців
з фізичної реабілітації.

Сьогодні фахівців з фізичної реабілітації
готують понад двадцяти вищих навчальних закладів
державних і недержавних форм власності, підпоряд-
кованих Міністерству освіти і науки України та
Міністерству сім’ї, молоді та спорту. Відсутність



42

єдиного галузевого стандарту спеціальності „Фізич-
на реабілітація”, різні підходи до професійної підго-
товки реабілітологів актуалізують питання розроб-
ки моніторингових технологій,  проведення
діагностичних вимірювань рівня сформованості
професійної компетентності студентів зазначеної
спеціальності.

Професія фахівця з фізичної реабілітації є
порівняно новою галуззю професійної діяльності в
Україні, що знаходиться на етапі становлення. У
вітчизняній педагогіці окремі аспекти професійної
підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
стали предметом досліджень М. Герцик, В. Кукси,
Ю. Лянного, О. Міхеєнка, Л. Сущенко т. ін. Резуль-
тати аналізу педагогічної літератури з теорії та ме-
тодики професійної освіти свідчать про відсутність
цілісного підходу до вирішення проблеми проведен-
ня моніторингу якості професійної підготовки май-
бутніх фахівців з фізичної реабілітації на основі
оцінки рівня їхньої професійної компетентності, що
й зумовило вибір теми нашого дослідження.

Робота виконується згідно плану науково-
дослідної роботи Полтавського інституту економі-
ки і права Відкритого міжнародного університету
розвитку людини „Україна”.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є обґрунтування структури

технологічної моделі педагогічного моніторингу
якості професійної підготовки фахівців з фізичної
реабілітації на основі оцінки рівня сформованості
їхньої професійної компетентності.

Результати дослідження.
Теоретичний зміст поняття „моніторинг”

включає безперервне спостереження за станом пев-
ної системи та прогнозування її розвитку. Під педа-
гогічним моніторингом якості професійної підготов-
ки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації ми
розуміємо оцінку рівня сформованості їхньої про-
фесійної компетентності студентів, виявлення педа-
гогічних умов та чинників ефективного перебігу
навчального-вихованого процесу з метою його ко-
ригування та вдосконалення, підвищення якості
підготовки спеціалістів, їхньої мобільності на сучас-
ному ринку реабілітаційно-оздоровчих послуг.

Технологічна модель педагогічного моніто-
рингу якості професійної підготовки фахівців з
фізичної реабілітації включає сукупність таких ком-
понентів:
1) мета – дослідження динаміки професійної ком-
петентності студентів спеціальності „Фізична реаб-
ілітація”, діагностика рівня її сформованості у сту-
дентів-випускників;
2) об’єкт – навчально-професійна діяльність сту-
дентів спеціальності „Фізична реабілітація”;
3) суб’єкти моніторингового процесу – студенти,
викладачі-експерти, фахівці відділу ліцензування та
акредитації;
3) процедура проведення – включає ряд послідов-
них стадії: підготовчу, критеріальну, діагностичну,
оціночно-прогностичну. Підготовча стадія перед-

бачає вивчення, аналіз, узагальнення діючої норма-
тивної документації: вимог професіограми та пси-
хограми, освітньо-професійної програми (ОПП),
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ)
фахівців з фізичної реабілітації, структури робочих
навчальних планів, структурно-логічної схеми вик-
ладання професійно-орієнтованих дисциплін. Кри-
теріальна стадія потребує обґрунтування критеріїв
оцінки рівня професійної компетентності майбутніх
фахівців. Діагностична стадія включає безпосе-
реднє проведення педагогічного моніторингу: діаг-
ностичних вимірювань рівня сформованості профес-
ійної компетентності студентів; оцінку наукового
потенціалу викладачів, матеріально-технічного, на-
вчально-методичного забезпечення навчального
процесу. Оціночно-прогностична стадія стосуєть-
ся: кількісного та якісного аналізу результатів педа-
гогічного моніторингу, підготовки аналітичних до-
відок, розробки методичних рекомендацій щодо
оптимізації змісту та структури ОПП, вдосконален-
ня навчально-вихованого процесу ВНЗ;
4) результат – підвищення ефективності навчаль-
ного процесу, як наслідок, підвищення рівня про-
фесійної компетентності, конкурентоспроможності
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

Реалізація запропонованої технологічної
моделі педагогічного моніторингу потребує з’ясу-
вання сутності поняття „професійна компетентність
фахівця з фізичної реабілітації”. Професійна ком-
петентність (ПК) фахівця з фізичної реабілітації
представлена  нами у вигляді функції  ПК=f
(ПКК, ПКО, ПКА) і розглядається як особистісно-про-
фесійна характеристика, що включає три компонен-
ти: когнітивний (ПКк) – професійні знання; операц-
ійно-процесуальний (ПКО)– спеціальні фахові
вміння та навички; аксіологічний (ПКА) – інтеріо-
ризовану систему професійних цінностей реабіліта-
ційної діяльності, професійно значущі особистісні
якості [1].

Основними властивостями професійної
компетентності як інтегративної характеристики є:
1) поліструктурність – ПК включає дві складові:
спеціальну (фахову) та загальну компетентність, що
підвищує ефективність професійної діяльності в
системі „людина – людина”; 2) поліфункціональність
– вирішення соціально спрямованих задач діяль-
ності: професійних, соціально-виробничих, соціаль-
но-побутових, 3) диференційованість – вирішення
задач діяльності різного рівня складності: стерео-
типних, діагностичних, евристичних [2].

Діагностика рівня сформованості профес-
ійної компетентності передбачає розробку відпов-
ідних критеріїв. Критерії професійної компетен-
тності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
розглядаються як сукупність ознак, що дозволяють
зробити висновок про ступінь відповідності про-
фесійно-особистісних якостей студентів вимогам
професійної діяльності та спрогнозувати рівень
їхньої конкурентоспроможності на сучасному рин-
ку реабілітаційно-оздоровчих послуг. При виборі
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критеріїв оцінки професійної компетентності не-
достатньо орієнтуватись лише на рівень академіч-
ної успішності студентів. Необхідно врахувати, що
розвиток особистості фахівця здійснюється не
тільки через удосконалення його індивідуальної
професійно-практичної діяльності, але й шляхом
ускладнення соціальних зв’язків з оточуючими
людьми, які формують систему зустрічних дій. У
зв’язку з цим виділено п’ять критеріїв професій-
ної компетентності: пізнавально-змістовний, моти-
ваційний, рефлексивно-оцінний, операційно-діяль-
нісний або критерій професійної  взаємодії ,
суспільно-професійний.

Показниками пізнавально-змістовного
критерію є: якість засвоєння професійних знань;
міцність (довготривалість) знань -обсяг утриманих
у пам’яті елементів професійних знань; реальний
рівень навченості студентів. Виділення мотивац-
ійного критерію пов’язано з необхідністю враху-
вання мотивів студентів, які спонукають їх оволо-
дівати основами  майбутньої  професійної
діяльності, свідомо ставитися до навчально-про-
фесійної діяльності, проявляти пізнавальну ак-
тивність. Мотиваційний критерій включає показ-
ники, що характеризують рівень сформованості
пізнавальних мотивів, мотивів досягнення успіху
та самовдосконалення. Показниками рефлексивно-
оцінного критерію є рівень самооцінки та домагань
студентів, що мають тісні функціональні зв’язки та
виступають психологічними регуляторами профес-
ійного становлення майбутніх фахівців. Операцій-
но-діяльнісний (або критерій професійної взає-
модії ) включає  сукупність показників ,  що
детермінують процес професійного самовизначен-
ня та ефективної взаємодії в системі „людина –
людина”: рівень сформованості комунікативних та
організаційних здібностей, характер особистісної
спрямованості, ступінь виразності емпатії як осно-
ви компетентності у спілкуванні. Показниками сус-
пільно-професійного критерію є розуміння сут-
ності та значущості реабілітаційної діяльності,
рівень усвідомлення соціальної відповідальності за
її якість і результат.

Оцінка сформованості рівня професійної
компетентності  (ПК) студентів  спеціальності
„Фізична реабілітація” здійснюється на основі
інтегрального показника, що визначається як сума
оцінок, отриманих студентами за кожним із п’яти
критеріїв (Кі, і=5) з урахуванням їх вагових ко-
ефіцієнтів (бі):

ПК = ∑
=

5

1і
бі Кі,

де Σ– знак суми;
бі – ваговий коефіцієнт критерію професій-

ної компетентності;
Кі – один із п’яти критеріїв професійної ком-

петентності.
Ваговий коефіцієнт бі  кожного з критеріїв

може бути визначений за експертною оцінкою вик-

ладачів їх ступеня значущості (Оіj), що проводиться
в одному інтервалі.

Отримані результати експертного опитуван-
ня перевіряються на достовірність із застосуванням
коефіцієнта погодженості експертів.

Застосування інтегрального показника дає
можливість узагальнити розподіл студентів за рівня-
ми сформованості професійної компетентності: оп-
тимальним (високим), базовим (достатнім), недо-
статнім (середнім), критичним (низьким). Графічне
висвітлення відсоткового розподілу студентів за
рівнями професійної компетентності дозволяє про-
аналізувати „профіль якості” випускників спеціаль-
ності „Фізична реабілітація”.

Висновки.
Розкрито структуру технологічної моделі

педагогічного моніторингу якості професійної підго-
товки фахівців з фізичної реабілітації на основі оц-
інки рівня сформованості їхньої професійної ком-
петентності.

У ході дослідно-експериментальної роботи
обгрунтовно структуру, властивості, визначено кри-
терії, показники та рівні сформованості професій-
ної компетентності майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку з’ясування ефективності запропо-
нованої технологічної моделі педагогічного моніто-
рингу якості професійної підготовки фахівців з
фізичної реабілітації.

Література
1. Волошко Л.Б. Модель формування професійної компетен-

тності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації // Про-
блеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і пси-
хологія. - Зб. статей: Вип. 8. – Ч.1.– Ялта: РВВКГУ, 2005.
– С. 85-91.

2. Волошко Л.Б. Організаційно-педагогічні умови формуван-
ня професійної компетентності майбутніх фахівців з фізич-
ної реабілітації в процесі медико-біологічної підготовки /
/ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.
Єрмакова С.С.– Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 24. –
С.42-44.

3. Нормативно-методичні положення з розробки засобів діаг-
ностики якості вищої освіти випускника вищого навчаль-
ного закладу. Структура та зміст стандарту засобів діаг-
ностики якості  вищої  освіти / / Вища  освіта:
Інформаційний вісник. – 2003. - № 10.

4. Попова О.В. Формування професійної компетенції учнів
педагогічних класів підготовки // Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту: наукова монографія за ред. Єрмакова С.С.– Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 24. – С.87-91.

5. Воронін Д.Є. Засоби саморегуляції здоров’язберігаючої
компетентності особистості: Філософсько-педагогічний
аспект //Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія
за ред. Єрмакова С.С.– Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. –
№ 4. – С.34-38.

Надійшла до редакції 30.09.2006р.



44

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
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Аннотация. В статье представлена система оценки фи-
зических возможностей студентов специального отде-
ления, позволяющая контролировать их динамику под
влиянием программ физического воспитания ВУЗа.
Ключевые слова: студенты, специальное отделение,
физические возможности, физическая подготовлен-
ность, заболеваемость, образ жизни.
Анотація. Вржеснєвський І.І. Уніфікована система оці-
нки фізичних можливостей студентів спеціального
відділення вузу. У статті представлена система оцінки
фізичних можливостей студентів спеціального відділен-
ня, що дозволяє контролювати їх динаміку під впливом
програм фізичного виховання ВНЗ.
Ключові слова: студенти, спеціальне відділення, фізичні
можливості, фізична підготовленість, захворюваність,
спосіб життя.
Annotation. Vrzhesnevskiy I.I. The unified system of the
estimation of physical opportunities of students of special
branch of high school. The system of estimation of physical
possibilities of students of the special separation is presented
in the article, allowing to control their dynamics under
influencing of the programs of physical education of
Institute of higher.
Keywords: students, special separation, physical
possibilities, physical preparedness, morbidity, way of life.

Введение.
Программирование занятий физическими

упражнениями требует обоснования, которое дол-
жно опираться на объективные факты, позволяю-
щие выбрать направленность и параметры этих
занятий.

Для контингента здорового населения уче-
ными разработаны системы оценки физического
состояния [7 и др.]. На основе определённого у че-
ловека уровня физического состояния педагог-спе-
циалист ориентируется в выборе направленности
процесса физического воспитания, средств, методов
и форм занятий физической культурой, составляет
программу занятий. Признано, что низкий уровень
физического состояния свидетельствует о том, что
человек находится на грани нормы и патологии [2].
Контингенту специального отделения ВУЗа нельзя
пользоваться этими системами, поскольку у каждо-
го из студентов уже имеется диагностированное за-
болевание.

Для организации занятий физическими уп-
ражнениями в специальном отделении ВУЗа объе-
динение в одной группе студентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, не все-
гда может быть оправданным. Заболевания сердеч-
но-сосудистой системы имеют разный характер, при
одних заболеваниях болезненным процессом затро-
нут клапанный аппарат сердца, в других – сердеч-
ная мышца, в третьих - кровеносные сосуды. Забо-
левания органов дыхания также могут резко
отличаться друг от друга по месту локализации бо-

лезненного процесса и по характеру заболевания.
Часто в специальное отделение ВУЗа направляются
студенты с целым «букетом» разных заболеваний,
что осложняет возможность распределять их в груп-
пы по признаку, предлагаемому в программе по
физическому воспитанию ВУЗа и в научной литера-
туре [4,6 ,8]. Уровень физических возможностей
этих студентов может быть разным: кто-то из них
систематически занимался физическими упражне-
ниями или спортом, другие были вообще освобож-
дены от уроков физического воспитания в школе.

Работа выполнена согласно темы сводно-
го плана НИР Национального авиационного уни-
верситета.

Формулирование целей работы.
Цель работы: разработать систему оценки

физических возможностей студентов специального
отделения ВУЗа, как основу организации и управ-
ления процессом физического воспитания.

 Для достижения поставленной цели в ра-
боте использовали следующие методы исследова-
ния: обзор и анализ литературы, антропометричес-
кие, физиологические, педагогические методы.

В исследованиях участвовали 70 студентов
обоего пола 1 и 2 курсов Национального авиацион-
ного университета, направленных в специальное
отделение ВУЗа для занятий физическими упраж-
нениями.

Результаты исследований и их обсужде-
ние.

Анализ специальной литературы по пробле-
ме оценки уровня здоровья, физических возможно-
стей и уровня физического состояния разных групп
населения, позволил выявить три системы, соответ-
ствующие нашему научному поиску: комплексную
методику полуколичественной экспресс-оценки фи-
зических возможностей организма [5]; комплексный
показатель уровня здоровья [3] и экспресс-систему
оценки физического здоровья человека [1].

Каждая из этих систем аргументировано
представляет нормативы оценки различных парамет-
ров физических возможностей и здоровья челове-
ка, которые основаны на результатах обследования
учеными значительного количества испытуемых
мужчин и женщин разного возраста. Научная обо-
снованность этих нормативов позволила нам исполь-
зовать их в унифицированной системе оценки фи-
зических возможностей студентов специального
отделения ВУЗа. Нормативы для оценки физичес-
кой подготовленности разработаны в результате со-
поставления среднестатистических результатов за
выполнение тестов студентами нашей выборки и
нормативов для здоровых юношей и девушек, пред-
ставленных в литературе.

 Среднестатистические значения антропо-
метрических показателей физического развития,
функциональных показателей сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, физической работоспособ-
ности и подготовленности и других параметров фи-
зического состояния наших испытуемых позволяют
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констатировать, что эти количественные данные ха-
рактеризуют лишь те естественные отклонения в
организме студентов, которые возникли в нем как
следствие заболевания и являются критериями для
диагностики заболевания.

К занятиям физическими упражнениями
допускаются «практически здоровые» студенты спе-
циального отделения ВУЗа, т.е. в период стойкой
ремиссии хронического заболевания. Анализ и оцен-

ка состояния каждого из блоков, представленных в
индивидуальной карте комплексного обследования
физических возможностей, позволяют объединить
в одной группе студентов с разными заболеваниями.
Принимая во внимание противопоказания к конк-
ретным упражнениям и нагрузкам при определен-
ных заболеваниях, появляется возможность объеди-
нять студентов с разной патологией в общую группу
при условии отнесения их к конкретному уровню

Таблица 1
Индивидуальная карта

комплексного обследования физических возможностей студента специального медицинского отделения
ВУЗа

Ф.И.О._____________________________, пол____ возраст ____ , вес ______кг,
рост ____см. Диагноз ________________________________________________

Физиологический блок
1-е измерение 2-е измерение 

 единицы баллы единицы баллы 

Индекс Кетле, г/см     
ЧССп, уд/мин      
АД мм рт ст     

    Время восстановления после 20 
приседаний за30 с, к-во 
или индекс Руфье, усл. ед. 

    

ЖЕЛ, мл       
Индекс Робинсона, усл. ед.      
Средний балл     

Дистанция за 12 мин, м     
Сгибание-разгибание рук,к-во     
Гибкость, см     

Падающая линейка, см     
Прыжок в длину с места, см     

Подъем в сед, к-во раз     
Средний балл     

 
Простудные заболевания в год , к-
во 

    

Обострения основного заболевания 
в год,к-во  

    

Средний балл     

Посещаемость занятий, %     
Соответствие калорийности пищи 
энерготратам  

    

Курение      

Алкоголь      
Норма ночного сна,час      

Средний балл     
Сумма средних баллов      

Уровень физических 
 возможностей 

 
 

 

 

Образ жизни

Физическая подготовленность

Заболеваемость
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физических возможностей.
Мы предлагаем унифицированную систему

контроля физических возможностей студентов спе-
циального отделения ВУЗА, как вариант системы
оценки состояния их здоровья в течение учебного
года. В процессе учебного года большую организа-
ционную проблему составляет направление студен-
тов специального отделения ВУЗА в уже сформи-
рованные учебные группы (по признаку сходности
патологических отклонений в организме). Предла-
гаемая нами система позволяет определить таких
студентов в любую из учебных групп по признаку
одинакового уровня физических возможностей.

Индивидуальная карта комплексного обсле-
дования физических возможностей студента специ-
ального медицинского отделения ВУЗа (табл.1)
включает блоки: физиологический, физической под-
готовленности, заболеваемости и образа жизни.
Включение в систему блока «образ жизни» позво-
ляет оценить влияние его компонентов на общее
состояние организма студентов. Сумма средних бал-
лов за каждый блок позволяет оценить по специаль-
ной шкале уровень физических возможностей
(табл.2).

Анализ и оценка состояния каждого из бло-
ков, представленных в индивидуальной карте комп-

Таблица 3
Шкала оценки физических возможностей юношей  специального отделения вуза

Балльная оценка  
№№ 

 
Показатель Отлично (5) Хорошо (4) Удовлет.(3) Плохо (2) Очень плохо 

(1) 
1.  ЧСС п , уд/мин 75 и меньше 76-85 86-95 96-100 Более 100 
2. АД , мм рт ст 100-120 

 60-80  
121-130 
 76-80 

131-140 
 81-90 

141-160 
 90-95 

 
Более 160/95 

3. Индекс Кетле, усл.ед. 370-400 401-450 451-500 Более 500   
4. ЖЕЛ, мл 5000 и более 4999-4000 3999-3000 Менее 3000  
5. 
 

- Индекс Руфье, 
усл.ед. или 
- Восстановление 
после 20 присед. за 
30 с, мин 

 3 и менее 
 
 
60 и менее 

4-6 
 
 
61-120 

7-9 
 
 
121-150 

10-14 
 
 
151-180 

15 и более 
 
 
Более 180 

6.  Индекс Робинсона, 
усл. ед. 

Менее 75 75-80 81-90 91-100 Более 100 

7. Бег 12 мин, м Более 2350  2350-2000 1999-1150 1149-1000 Менее 1000 
8. Отжимания ,к-во Более 25 25-20 19-11 10-7 Менее 7 
9. Наклон вперед, см Более 18 18-15 14-6 5-2 Менее 2 
10. Падающая 

линейка,см 
Менее 4 4-6 7-17 17-20 Более 20 

11. Прыжок в длину с 
места, см 

Более 230 230-200 200-170 170-140 Менее 140 

12. Подъем в сед за 1 
мин, к-во раз 

Более 50 50 -40  39 - 35 34 - 30 Менее 30 

13. К-во простудных 
заболеваний в год 

Менее 2 2-3 4-5 5-6 Более 6 

14. К-во обострений 
хр.заболеваний в год 

нет 1 2-3 3-4 Более 4 

15. Посещаемость, % Более 80 61-80 41-60 30-40 Менее 30 
16. Соответствие 

калорийности пищи 
соответствует  Несоответ-

ствует 
  

17. Курение  Не курит    курит 
18. Алкоголь  Не 

употребляет 
 Эпизодически  Относительно 

регулярно 
19. Норма ночного сна, 

час 
Более 8 7-8 6 5 Менее 5 

 

Таблица 2
Шкала оценки уровня физических возможностей

студентов специального отделения ВУЗа
П о р я д к о вы й  н о м е р  У р о в е н ь  ф и зи ч е с к и х  в о зм о ж н о с т е й  С ум м а  б а л л о в  

1   Д о с т а то ч н о  х о р ош и й  > 1 7  
2  Х о р ош и й   1 5 -1 7  
3  У д о в л е т в о р и т е л ь н ы й  1 0 -1 4  
4  П л о х о й   6 -9  
5  О ч е н ь  п л о х о й  >  6  
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лексного обследования физических возможностей
(табл.3 и 4), позволяют объединить в одной группе
студентов с разными заболеваниями. Принимая во
внимание противопоказания и ограничения в выпол-
нении физических упражнений при определенных
заболеваниях, появляется возможность индивидуа-
лизировать средства и нагрузки в основной части
занятия каждого студента учебной группы.

Индивидуальная карта включает данные
первичных исследований в начале 1-го семестра
обучения, в конце 2-го, 3-его , 4-го и т.д. семестров,
в зависимости от того, сколько семестров занятий
физическим воспитанием предусматривает Учеб-
ный план ВУЗа.

Выводы:
1. Ведение индивидуальной карты комплексной

оценки физических возможностей позволяет
оценить изменения в основных показателях
физического здоровья студентов специального
отделения ВУЗа в каждом семестре и на протя-

жении всех лет выполнения Учебного плана
Вуза по физическому воспитанию. На основа-
нии анализа их динамики вносятся изменения
в процесс физического воспитания

2. Оценка уровня физических возможностей по-
зволяет направлять студентов специального от-
деления ВУЗа в одну учебную группу, без уче-
та характера заболевания, в любой момент
учебного года.

3. Ведение индивидуальной карты комплексной
оценки физических возможностей позволяет
упростить оценку динамики всех, включенных
в неё показателей в течение учебного года, по
сравнению с дневником самоконтроля.

4. В каждом семестре индивидуальная карта от-
ражает: посещаемость занятий и уровень фи-
зической подготовленности, т.е. данные необ-
ходимые для дифференцированного зачета.
Дальнейшие исследования будут направле-

ны на изучение других проблем оценки физических

Балльная оценка  
№№ 

 
Показатель Отлично (5) Хорошо 

(4) 
Удовлет.(3) Плохо (2) Очень плохо 

(1) 
1.  ЧСС п , уд/мин 80 и меньше 81-90 91-95 96-100 Более 100 
2. АД , мм рт ст 100-120 

 70-80  
121-130 
80-85 

131-140 
 80-90 

141-160 
 90-95 

 
Более 160/95 

3. Индекс Кетле, усл.ед. 325-350 351-400 401-450 Более 450  
4. ЖЕЛ, мл 3500 и более 3499-3251 3250-3000 Меньше 

3000 
 

5. - Индекс Руфье, усл.ед. 
или 
- Восстановление после 
20 присед. за 30 с, мин 

 3 и менее 
 
60 и менее 

4-6 
 
61-120 

7-9 
 
121-150 

10-14 
 
51-180 

15 и более 
 
Более 180 

6.  Индекс Робинсона, усл. 
ед. 

Менее 75 75-80 81-90 91-100 Более 100 

7. Бег 12 мин, м Более 2000 1999-1750 1749-1100 1099-980 Менее 980 
8. Отжимания ,к-во Более 20 20-16 15-8 7-5 Менее 5 
9. Наклон вперед, см Более 23 22-17 16-11 10-6 Менее 6 
10. Падающая линейка, см Менее 6 6- 9 10-15 16-20 Более 20 
11. Прыжок в длину с места, 

см 
Более 200 199 - 170 169 - 150 150-130 Менее 130 

12. Подъем в сед за мин., к-
во раз 

Более 4 5 44 -35  35 - 25 24- 15 Менее 15 

13. К-во простудных 
заболеваний в год 

Менее 2 2-3 4-5 5-6 Более 6 

14. К-во обострений 
хр.заболеваний в год 

нет  1 2-3 3-4 Более 4 

15. Посещаемость 
занятий,% 

Более 80 61-80 41-60 30-40 Менее 30 

16. Соответствие 
калорийности пищи 

соответствует  Несоответ-
ствует 

  

17. Курение  Не курит    курит 
18. Алкоголь  Не 

употребляет 
 Эпизодически  Относительно 

регулярно 
19. Норма ночного сна,час Более 8 7-8  6 5 Менее 45 

 

Таблица 4
Шкала оценки физических возможностей девушек  специального отделения вуза
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возможностей студентов специального отделения
вуза.
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ОСНОВНІ МОТИВИ САМОСТІЙНИХ
ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ
РЕКРЕАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Грохова Г.П.

Українська інженерно-педагогічна академія

Анотація. В даній статті наведено і проаналізовано по-
треби студентів упродовж  навчання у дозвільній ру-
ховій активності та мотиви, що до неї спонукають.
Ключові слова: мотиви, потреби, дозвільна рухова ак-
тивність.
Аннотация. Грохова А.П. Основные мотивы самостоя-
тельных занятий при формировании рекреационной
культуры в процессе профессиональной подготовки. В
данной статье проанализированы потребности студен-
тов на протяжении учебы в досуговой двигательной ак-
тивности и мотивы, которые к ней побуждают.
Ключевые слова: мотивы, потребности, досуговая дви-
гательная активность.
Annotation. Grohova G.P. Basic reasons of independent
employments at forming of recreations culture in the process
of professional preparation. In this article the necessities of
students are analyzed during studies in leisure motive
activity and reasons which induce to her.
Keywords: reasons, necessities, leisure motive activity.

Вступ.
З проблемою потреб, інтересів і мотивів

діяльності тісно зв’язана задача формування у сту-
дента усвідомленого відношення до стану свого здо-
ров’я і як однієї з умов повноцінного його розвитку
– самостійним заняттям, рекреацією. Один із різно-
видів рекреації є фізична рекреація

Саме фізична рекреація забезпечує задово-
лення людиною різноманітних потреб через свідо-
мо окультурену рухову діяльність, з урахуванням її
здібностей і відношень. У порядку пріоритетності
засобів відновлення своїх сил і поліпшення здоро-
в’я, згідно опитування студентів УІПА, є різно-
манітні релаксаційні засоби: прогулянки, фізичні

вправи, самомасаж. Привертає увагу аналіз моти-
вації студентів до занять фізичним вихованням.

Аналіз  науково-літературних джерел
свідчить про різні тлумачення сутності мотивів.
Мотив визначається як „спрямованість активності
на предмет” (А. Маркова, 1983), як спонукальна
причина дій і вчинків людини (С. Гончаренко, 1999),
як „усвідомлене спонукання до певної дії” (С. Рубі-
нштейн, 1989), як „спонукання до діяльності”
(А.Петровський,1999), ”до створення поведінково-
го акту” (Л. Столяренко, 1999), „сформоване підґрун-
тя для власного вчинку” (Е.Ільїн, 2000).

У визначенні мотивації існують різні підхо-
ди. За Ільїним (2000), Л. Столяренко (1999) - це про-
цес формування мотивів. А. Петровський вважає, що
„мотивація – збудження, які викликають активність
організму і визначають її спрямованість” [3, с.210].
С. Гончаренко визначає мотивацію як „систему мо-
тивів чи стимулів, яка спонукає людину до конкрет-
них форм діяльності чи поведінки” [2, с.217]. На
думку В. Аверіна, ”мотивація це сукупність мотивів
поведінки і діяльності” [1, с.70].

 Основу мотивів становлять: потреби, нахи-
ли, переконання, ідеали. Але щоб мотиви виникли,
необхідно усвідомити потреби, які їх породжують.
У процесі експериментальної роботи мотиви як су-
купність причин, що зумовлюють діяльність сту-
дентів, спрямовану на їх фізичний розвиток вважа-
ли головним стимулом до самостійних занять
фізичною культурою.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Української інженерно-педагогічної академії.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було викликати інте-

рес до фізичного самовдосконалення, до само-
стійних, регулярних і систематичних занять фізич-
ними вправами, які забезпечують саморозвиток
студентів, формування мотивів спонукає людину до
конкретних форм діяльності чи поведінки, створює
потребово-мотиваційну сферу, яка стимулює сту-
дентів до оволодіння необхідним набором теоретич-
них знань, практичних умінь, рухових навичок, спря-
мованих на фізичний розвиток.

Завдання дослідження - визначити  потре-
би студентів у дозвільній руховій активності та мо-
тиви, які до неї спонукають.

Результати дослідження.
Одне з таких завдань полягає в встановленні

реальної рухової активності майбутніх інженерів-
педагогів – студентів 1 курсів. Для цього було про-
ведене анкетування. До опиту запрошували тільки
тих студентів, які не ставлять перед собою мети бути
спортсменом певної кваліфікації, а вважають за кра-
ще у вільний час самостійно займатися руховою
активністю в рекреаційних цілях.

Зміст рухової активності складає широкий
спектр рекреаційних фізичних вправ. У всіх сту-
дентів популярні плавання, спортивні ігри, лижні
прогулянки. Менш популярні – шахи, шашки, і
технічні види спорту.
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 Далі нам потрібно було виявити дійсну ре-
гулярність використовування студентами тих або
інших видів рухової активності, наскільки стійкий
характер вона має та з’ясувати, як часто вони само-
стійно займаються тими або іншими видами рухо-
вої активності в рекреаційних цілях.

Встановлення реальної рухової активності
студентів і студенток у час дозвілля з урахуванням
навчання, визначає необхідність виявлення потреб,
які належать до тієї або іншої форми, того або іншого
виду фізичної рекреації, тобто спонукальних сил,
стимулюючих їх до занять тими або іншими впра-
вами, видами спорту. Потреба, інтереси, мотиви слу-
жать основою будь-якій активності людини, обумов-
люють її зміст і спрямованість. Ці складові системи
мотивацій і враховувалися нами при аналізі резуль-
татів анкетного опитування майбутніх інженерів-
педагогів при формуванні рекреативної культури.

Для опитування були підібрані студенти –
першокурсники, що займаються самостійно різни-
ми видами рухової активності. Їм пропонувалося
відповісти на запитання: «Як часто ви бажаєте зай-

матися конкретними видами фізичної рекреації?»
При цьому метою було виявити, наскільки стійкі їхні
потреби в дозвільній руховій активності. Дані з ура-
хуванням різних її видів і форм наведено в табли-
цях 1 і 2.

Аналіз цих даних дозволяє виявити, що по-
треби студентів можуть бути виявлені не одним ви-
дом та формою активності, наприклад  53 % сту-
дентів бажають регулярно займатися ранковою
гімнастикою, 28 % - спортивними іграми, 26 % -
тенісом, 25 % - туризмом, 23 % - гартуванням, по 13
% - східними й вітчизняними видами боротьби,  та
гімнастикою і  тільки 5 % зі студентів бажають ре-
гулярно займатися шахами-шашками.  Жоден сту-
дент не виявив потреби займатися лижним спортом
та масажем (табл.1).

Рівень потреб у руховій активності у сту-
денток значно нижче ніж у студентів. Це пояснюєть-
ся тим, що дівчата більш цікавляться „культурно-
досуговими”  потребами (театр, кіно, дискотека
тощо).

Аналіз результатів анкетування студенток

В и д и  т а  ф о р м и  а к ти в н о с т і  Р е гу л я р н о  Ін о д і  Н ік о л и  Ін д е к с  п о т р е б и  
В и д и  а кт и вн о ст і      

Л е гк а  а т л е т и к а  1 6  2 2  1 2  2 0 8  
Л и ж н и й  с п о р т  1 5  2 5  1 0  2 0 0  
П л а в а н н я  2 3  1 7  9  2 2 8  
С х ід н і  ви д и  о д н о б о р с т в  8  -  4 2  1 3 2  
В іт ч и зн я н і  в и д и  б о р о т ь б и  -  -  5 0  1 0 0  
Ш аш ки -ш а х и  1 0  7  3 3  1 5 4  
Т ен іс  1 3  1 9  1 8  1 9 0  
С п о р т и вн і  іг р и  1 5  1 9  1 6  1 9 8  
Г ім н а с т и к а ,  ф іт н е с ,  а е р о б ік а  3 2  1 5  3  2 5 8  
Т ур и зм  5  8  3 7  1 3 6  

Ф орм и  а кт и в н о ст і      
Р а н к о в а  г ім н а с т и к а   3 1  1 3  6  2 5 0  
Г ар т у в а н н я  -  8  4 2  1 1 6  
М ас аж  1 5  2 5  1 0  2 1 0  
 

В и д и  т а  ф о р м и  а к т и в н о с т і  Р е г у л я р н о  І н о д і  Н ік о л и  І н д е к с  п о т р е б и  
В и д и  а к т и в н о ст і      

Л е г к а  а т л е т и к а  2 5  2 5  4 8  1 7 6  
Л и ж н и й  с п о р т  -  2 8  6 2  1 3 1  
П л а в а н н я  2 1  1 9  6 0  1 6 1  
С х ід н і  в и д и  б о р о т ь б и  1 3  3 9  4 6  1 6 6  
В іт ч и зн я н і  в и д и  б о р о т ь б и  1 3  3 2  5 3  1 5 9  
Ш аш ки -ш а х и  8  1 0  7 5  1 2 7  
Т е н іс  2 6  1 8  4 4  1 0 2  
С п о р т и в н і  іг р и  2 8  3 0  4 0  1 8 7  
Г ім н а с т и к а ,  ф іт н е с ,  а е р о б ік а  1 3  2 9  5 6  1 5 6  
Т у р и з м  2 5  3 4  4 0  1 8 4  

Ф о р м и  а кт и в н о ст і      
Р а н к о в а  г ім н а с т и к а   5 3  2 7  1 5  2 3 3  
Г а р т у в а н н я  2 3  3 8  3 5  1 8 7  
М ас аж  -  3 0  5 7  1 3 4  
 Таблиця 2.
Потреби студенток-дівчат в регулярних заняттях різними видами і формами рухової активності (у %)

Таблиця 1.
Потреби студентів у регулярних заняттях різними видами і формами рухової активності (у %)
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дозволяє виявити, що регулярно 32 % бажають зай-
матися фітнесом та аеробікою, 31 % - ранковою гімна-
стикою, 23 % - плаванням, 16 % - легкою атлетикою,
по 15 % - спортивними іграми, лижним спортом та
масажем, 13 % - тенісом, 10 % – шахами-шашками, 8
% - східними видами боротьби та 5 % - туризмом.
Гартуванням та вітчизняними видами боротьби дівча-
та регулярно займатися не бажають.

Після виявлення потреби студентів у тих або
інших видах і формах рухової активності, логічно
задатися питанням: „Чому студенти віддають пере-
вагу різним видам і формам фізичної рекреації?”.
Інакше кажучи, необхідно виявити їх мотиви. Ймо-
вірно, рівень прояву мотивів занять тими або інши-
ми видами і формами дозвільної рухової активності
у дівчат і хлопців різний. Для з’ясування цього їм
пропонувалося відповісти на питання: „Що приваб-
лює Вас у самостійних заняттях фізичною рекреа-
цією?” Студенти могли вибрати декілька мотивів, які
наведені у таблиці 3.

Виявлення взаємозв’язку між мотивами і
потребами занять студентів і конкретними видами
рухової активності, а також взаємозв’язки між їх
мотивами і потребами дозволяє сказати, що реальні
самостійні заняття майбутніх інженерів-педагогів
тим або іншим видом і формою рухової активності
на дозвіллі, визначаються різними мотивами. Харак-
терно, що потреби в руховій активності можуть виз-
начаться також різними мотивами. При цьому
співвідношення між потребами, мотивами і реаль-
ною руховою активністю у студентів різної статі
виявляються не однаково.

Аналіз результатів опутування, дозволяє
виявити що поліпшення самопочуття, активності та
настрою є головним мотивом занять фізичною рек-
реацією як у студентів, так і студенток. Мати хоро-
шу статуру більше зацікавлені студентки, а розви-
вати фізичні якості – студенти. Спілкування з
друзями більш приваблює студенток, а підвищити
спортивні результати – студентів. Розвиток вольо-
вих якостей та інтерес до занять майже однаковий у
всіх.  Зміцненням  здоров’я більш зацікавлені сту-
денти. Але студенти першокурсники, нажаль, не всі
вважають що фізична рекреація сприяє навчанню.

Висновки:
Рекреативна культура повинна  викликати

потребу та інтерес до регулярних і систематичних
занять фізичною культурою (а саме фізичними впра-
вами), фізичного самовдосконалення.

Розуміючи під метою окремі вияви фізкуль-
турно-рекреаційної діяльності, ми помічаємо, що
виконання фізичної культури студентами неможли-
во без усвідомленої мотивації особистості на задо-
волення своїх потреб.

Основні напрями, які характеризують струк-
туру мотивації студентів до самостійних занять  при
формуванні рекреативної культури:

1) мотивація рекреативного плану (зняття
розумової  напруги,  оздоровлення,  зниження
кількості загострень при хронічних захворюваннях,
покращення загального самопочуття);

2) прагнення до фізичної досконалості
згідно стандартам, що пропонують засоби масової
інформації;

3) рекреація як засіб емоційної розрядки та
мобілізації до навчання з метою підготовки до май-
бутньої професійної діяльності;

4) можливості розширення спілкування з
одногрупниками.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем органі-
зації самостійних занять студентів.
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Таблиця 3
Мотиви занять студентів фізичною рекреацією

Н азва  м от ив ів  
 

Хлопц і Д івчата  Ін д ек с  м от ив ів  

П ол іпш ити  с ам опоч уття , ак ти вн іс ть , н астр ій  5 4 ,2  8 0 ,6  1 ,4 1  
П риваб лю є  сп ілк ування  з  др узям и  1 2 ,5  2 2 ,2  1 ,3 6  
Р озвин ути  ф ізичн і якост і 4 1 ,7  3 3 ,3  1 ,5 5  
Зм іцненн я   зд оров 'я  2 9 ,2  1 9 ,4  1 ,2 0  
М ати  хор ош у  с татур у  2 9 ,2  5 5 ,6  1 ,3 4  
Р озвин ути  во льов і якос ті  2 5 ,0  2 2 ,2  1 ,5 2  
С прияє  навчанню  4 ,2  8 ,3  1 ,3 3  
П ід вищ ити  спо рти вн і  результати  1 6 ,7  5 ,6  1 ,7 4  
П риваб лю є  сам  інтерес  зан я ть  2 5 ,0  2 5 ,0  1 ,5 0  
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ІВАН СЕМЕНОВИЧ ОРЛАЙ–НОСІЙ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

(кінець XVIII – початок XIXст.)
Доброскок І.І.

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди»

Анотація. В даній статті вказано на особливості у роз-
витку шкільної справи в Закарпатській Україні на-
прикінці XVIII- початку XIX ст., акцентовано можли-
вості самореалізації особистості та проведено аналіз
реформування системи вітчизняної освіти у контексті
Болонського процесу.
Ключові слова: організаційно-наукова діяльність,
І.С.Орлай.
Аннотация. Доброскок И.И. Иван Семенович Орлай –
носитель Европейской науки. В данной статье рассмат-
риваются особенности развития школьного дела в За-
карпатской Украине в конце XVIII начало XIX века, ак-
центированы возможности самореализации личности и
проведено анализ реформирования системы отечествен-
ной науки в контексте Болонского процесса.
Ключевые слова: организационно-научная деятель-
ность, И.С.Орлай.
Annotation. Dobroskok I.I. Ivan Semenovich Orlaj - the
carrier of the European science. In the given paper
singularities of development of school affair in the
Zakarpatye Ukraine are considered at the end of XVIII -
beginning of XIX, possibilities of self-realization of the
person are stressed and lead analysis of reforming of a
system of domestic science in context Bologna process.
Key words: organizational-scientific activity, I.S.Orlaj.

Вступ.
Перша половина ХІХ ст. в історії України

характеризується підвищенням інтересу до народ-
ної школи і розвитком прогресивної педагогічної
думки, активізацією політичних процесів. Дослід-
жуваний період для всього світу відкрив імена про-
світителів, педагогічні ідеї яких не втрачають акту-
альності й сьогодні.  Це Григорій Сковорода,
Михайло Балудянський, Петро Лодій, Іван Орлай –
відомі вітчизняні педагоги і просвітителі.

Особливостям становлення та розвитку
вітчизняної системи освіти XVIII – ХІХст. присвя-
чено чимало наукових досліджень де, зокрема, роз-
криваються окремі аспекти функціонування вітчиз-
няних навчальних закладів різних типів, підготовки
педагогічних кадрів для них, вирішення матеріаль-
них і організаційних проблем шкільництва тощо.

Біографічні дані про життя Івана Семено-
вича Орлая були подані в енциклопедичному слов-
нику Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона [5], Радянській
енциклопедії історії України [4], Російському біог-
рафічному словнику А.А. Половцева [9], Історії міст
і сіл Української РСР [5], Історії; книгах: І.Г. Мих-
невича [8], М. Корфа [7], П.П. Толочка [10]; матері-
алах ЦДАДА [13]; матеріалах ДАОО[12], ЦДА(СП-
б) [14]. Особливої уваги заслуговують історичні
дослідження, які стосувалися науково-педагогічної
діяльності І.С.Орлая. Заслуговують на увагу праці
В. Антоновича, Т. Байцури, М. Данилюка, М. Євту-
ха, М. Лавровського, М. Мурзакевича, А. Подра-
жанського, І. Свенціцького, А. Флоровського, які

розглядали різнобічні аспекти життя та діяльності
вченого. За часів незалежної України дослідження
науково-педагогічної діяльності І.С. Орлая проводи-
лося епізодично; в основному, вони стосувалися
періоду його директорування в Ніжинській гімназії
(1820-1826 рр. ) та Рішельєвському ліцеї (1826-
1829 рр.).

Відомо, що Іван Семенович Орлай (Оrlаy
de Carva, Орлов) народився у сім’ї подружжя Семе-
на Орлая і Катерини Белезроєвої в 1770 р. у м.Хусті.
За результатами аналізу історичних документів ви-
явлено, що у всіх послужних списках І.С. Орлай у
графі „из какого звания происходит” зазначав: ро-
дом „карпатороссиянин, из венгерских дворян” [3].

За видатні наукові здобутки йому присвоє-
но звання доктора медицини Дерптського універси-
тету, доктора філософії і магістра словесних наук
Кенігсберзького університету, вченого секретаря
державної Медичної Колегії в Петербурзі, почесно-
го члена Російської Імператорської академії наук та
багатьох як вітчизняних, так і іноземних наукових
товариств.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є звернення до

досвіду науково-просвітницької діяльності І.С. Ор-
лая, яке дозволяє актуалізувати досвід самореалізації
вченого в умовах нової батьківщини, вказати на ун-
іверсальність та значення професіоналізму, широ-
кої ерудиції, енциклопедичності знань в умовах
трансформації в системі освіти України.

Поставлена мета передбачає виконання та-
ких завдань: з’ясувати стан досліджуваної пробле-
ми в педагогічній теорії та історії.

Результати дослідження.
Вказуючи на соціально-педагогічні переду-

мови становлення і розвитку наукових ідей та осві-
тньо-педагогічної діяльності Івана Семеновича Ор-
лая (1770-1829 рр.) у різних сферах суспільного
життя України на початку XIX століття, маємо заз-
начити, що на науковий і творчий шлях вченого ве-
ликою мірою вплинули зміни у суспільно-політич-
ному та соціально-економічному житті як Російської
так і Австро-Угорської імперій на зламі XVIII - XIX
століть.

Аналіз архівних джерел встановив, що роки
навчання І.С.Орлая збіглися з хвилею позитивних
змін у галузі шкільної справи, тому тільки з таких
позицій можна зрозуміти шляхи, якими він пройшов,
навчаючись та здобуваючи освіту.

Порівняльно-зіставний аналіз архівних дже-
рел, наукових праць і публікацій з історії педагогіки
щодо стану і розвитку освіти у підросійській та піду-
горській Україні, дав можливість виявити певні особ-
ливості, специфіку, з’ясувати суттєві розбіжності.

Відомо, що у цей час Україна втратила особ-
ливу адміністративно-територіальну, військову і соц-
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іальну організацію. Це був період руйнації націо-
нальних здобутків у сфері освіти, культури, науки
України. Історично склалося так, що наприкінці
XVIII-початку XIX століття територія України була
розмежована кордонами Росії, Польщі, Австрії та
Угорщини, що зумовило відмінності у стані та рівні
освіти.

Дослідження виявило, що на Закарпатті
викладання у елементарних школах школах (до 1790
р.) мало проводитися  „рутенською”, рідною мовою,
що сприяло збереженню духовних цінностей, тоді
як у підросійській Україні проводилася політика
зросійщення з викоріненням українських національ-
них особливостей. Слід зазначити, що діти зобов’я-
зані були вивчати також угорську та німецьку мови.
Латинські або граматичні школи готували учнів до
вступу у вищі школи. Хоча велика кількість дітей
шкільного віку не відвідувала школи, треба визна-
ти, що значна частина простого люду Закарпаття у
XVIIIст. була письменною [2].

І, хоча, Закарпаття знаходилося під інозем-
ною окупацією чи не найдовше, населення успішно
протистояло асиміляції, зберігаючи свою мову, істо-
рію, культуру, звичаї та свою первісну назву – руси-
ни. В умовах окупації для українців важливим було
не згубити свою унікальність, усвідомити прина-
лежність до єдиного українського народу.

За даними дослідження можна твердити,
що у навчанні І.С.Орлай досягав неабияких успіхів.
Навчаючись, проявляв зацікавленість різними на-
уками, читав, прагнув знати більше від своїх ро-
весників, намагався все зрозуміти, проаналізувати.
Повсякчас виховував у собі тверду волю, спосте-
режливість, вміння мислити, аналізувати побаче-
не, почуте і прочитане.

Після однорічного курсу в Мукачівській
школі елементарного типу, у якій заняття велись на
„карпато-русском наречии”, І.С.Орлай в 1779р. всту-
пив до Ужгородської трикласної школи з латинсь-
кою мовою навчання, де окрім латини, викладали
ще й угорську мову. Як одному із обдарованих учнів,
після закінчення курсу І.С. Орлаю була надана мож-
ливість вступати до Ужгородської гімназії, де він і
навчався з 1782 по 1785 р.

Таким чином, початкові освітні кроки
І.С.Орлая були пов’язані з двома містами: Мукаче-
вим та Ужгородом. Закінчивши в 1785 році Ужго-
родську гімназію, І.С.Орлай міг продовжувати на-
вчання за планом „Ratio educationis” в академії.
Найближчим місцем, де розташовувалася академія,
було місто Варад (м.Орадя в Румунії). У 1787 р.
І.С.Орлай склав іспити до Велико-Варадської ака-
демії, де вивчав протягом року ще й логіку, матема-
тику, історію.

У результаті вивчення й аналізу архівних
джерел та історико-педагогічної літератури вдало-
ся встановити, що „Орлай в 19 летнем возрасте по-
мимо венгерского языка в совершенстве владел и
русской (українською - І.Д.) словесностью и пись-
менностью” [1]. Разом з тим, у цей час він частково

вивчав німецьку та румунську мови.
Навчання в академії давало можливість по-

ширити набуті знання, здобути нові, мати змогу вик-
ладати в елементарній школі. Для продовження на-
вчального курсу він переїхав  у місто Карей
(Надь-Каролі, м. Карей в Румунії), один рік навчав-
ся в Надь-Карольській гімназії, яка була під впли-
вом піаристів.

Таким чином, у 1788 р. він здобув середню
освіту, пройшовши всі ступені „Ratio educationis”.

Із цими здобутками І.С.Орлай міг вступати
до університету або ж, формально, мав право вик-
ладати. Жага до знань була в хлопця невгамовною.
Вступивши у 1788 році до Львівського університе-
ту, І.С.Орлай обрав філософський факультет, де слу-
хав „курсы математики, физики, технологии, есте-
ственной истории, всеобщей истории, философии и
немецкой словесности” [2,3].

Відомо, що філософію на цьому факультеті
викладали І.Земанчик та П.Лодій, який 25 серпня
1787 року отримав за конкурсом місце професора
метафізики та моральної філософії, очолював кафед-
ру класичної літератури та історії природи, а почи-
наючи з 1795 року викладав польською мовою чис-
ту й прикладну математику. У 1796 р. П.Д.Лодій був
призначений деканом і директором філософського
факультету [30, 3]. З 1 листопада 1787 року на філо-
софському та богословському факультетах було доз-
волено викладати руською мовою .

Особливе значення мало відкриття 9 берез-
ня 1787 р. при Львівському університеті інституту з
„руською” (українською - І.Д.) мовою викладання -
так звана Studium Ruthenum для підготовки вчителів
реальних і класичних гімназій. Український інсти-
тут за короткий період функціонування (до 1808 р.)
був провідником гуманітарної педагогічної освіти.
Зміст університетської освіти, її структура, форми,
методи й засоби навчання студентів, управління на-
вчальним процесом обумовлювалися конкретними
історичними умовами, характером завдань, які ста-
вилися на певному етапі. Незважаючи на доволі ре-
акційний характер закладу, частина професури чи-
нила опір проти нав’язування авторитарного стилю
викладання і насаджуванню духу реакції, ознайом-
люючи студентів із прогресивними ідеями західних
і вітчизняних просвітителів, спонукали до роздумів,
які б сприяли раціональному аналізу загальноприй-
нятих істин та їх перевірці, намагалися всіляко роз-
вивати національну науку.

Отже, на основі проведеного дослідження
можемо стверджувати, що він здобув ґрунтовну се-
редню освіту за австрійською системою „Ratio
educationis”, яка на той час вважалася найпрогре-
сивнішою у Європі. Мав глибокі знання, був добре
поінформований про стан та рівень вищої освіти в
Угорщині (Пештський університет, Йозефінум), в
Австрії (Віденський ун-т, Львівський ун-т), володів
російською, угорською, німецькою, румунською,
латинською, грецькою, вивчав єврейську, халдейсь-
ку, древні мови.
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Натхненна повсякденна праця, творче само-
удосконалення, величезне прагнення зреалізувати
себе наповнювали змістом людське буття, і сприяли
динаміці особистісного зростання І.С.Орлая.

Аналізуючи головні етапи особистісного
зростання педагога, провівши аналіз умов та обста-
вин, у яких воно проходило, зазначаємо на неабия-
кий вплив соціально-економічних та політичних
обставин у розвитку краю Галичини, Буковини і За-
карпаття – як батьківщини вченого у досліджуваний
період, наукового та навчально-педагогічного сере-
довища, авторитету передових на той час викладачів
(винятковий уплив мав П.Д.Лодій як представник
ідеології Просвітництва, Е.Кант, Ф.Янкович де Ми-
рієво), що стало визначальним у формуванні світог-
ляду майбутнього вченого, сприяло розвитку почуття
патріотизму, вимогливості до себе, принциповості,
відданості ідеалам.

Вказані вище чинники, взяті у діалектичній
єдності, сприяли формуванню і розвитку науково-
педагогічного світогляду Івана Семеновича Орлая,
який грунтувався на глибоких енциклопедичних
знаннях, гуманістичному та раціоналістичному
підходах і відзначався свободою мислення, прогре-
сивним характером, демократизмом духу, критичні-
стю та конструктивністю теоретичних ідей.

Проведене дослідження дає підстави
стверджувати, що навчання, спілкування з передо-
вими на той час викладачами стало важливим чин-
ником формування світогляду майбутнього вчено-
го,  сприяло розвитку почуття патріотизму,
вимогливості до себе, принциповості, відданості
ідеалам, визначальним у виборі дальшої стратегії
науково-педагогічної діяльності.

Дослідженням виявлено вплив різних релі-
гійних громад на освітню справу в Австрійській
імперії, зокрема – Ордену єзуїтів та піаристів на
освітні заклади, що відіграло неабияку роль у по-
дальшій кар’єрі молодого Орлая.

У лютому 1790 р. йому було присвоєно зван-
ня професора нижчих класів у Велико-Карлівській
гімназії вищих наук піаристів, де й розпочалася пе-
дагогічна діяльність молодого викладача давніх мов,
географії, історії та арифметики.

Прагнення І.Орлая знайти себе у світській
сфері, у поширенні освіти, свідчить про сприйняття
ним передових ідей Просвітництва, бажання їх про-
довжувати у подальшій праці. Здійснений аналіз
виявив, що І.Орлай „молодий піарист не став свя-
щеником” [5,9]. Загальна ситуація національного,
культурного, духовного гніту, яка склалася в Австрії
в кінці XVIII ст., ігнорування представників інонац-
іональних груп та представників православ’я при-
зводила до того, що вчені змушені були шукати поля
для реалізації своїх талантів і потреб на чужині.

Відомо,  що наприкінці  XVIII ст.  у
Російській імперії були спроби запровадити освіт-
ню систему за австрійським зразком (яка у той час
уже була апробована на Закарпатті–І.Д.). До того ж,
Указом Катерини II від 20 січня 1786 р. Комісії учи-

лищ було доручено розглянути і вивчити систему
організації вищих навчальних закладів на зразок
австрійський і вказати на можливості застосування
позитивного досвіду. Таким чином, переїхавши у
1790р. до Росії, Іван Семенович Орлай попав у вир
освітньої реформи, яка проводилася за добре відо-
мим йому зразком.

Будучи вихованцем самобутньої закарпатсь-
кої етнопедагогічної системи, побудованої на прин-
ципах гуманізму, толерантності, віротерпимості, в
якій збережені впродовж багатьох століть народні
звичаї і традиції, Іван Семенович Орлай став носієм
європейської освіти і культури в Російській
імперії.

Міграція ”умів” з України й в Україну в дос-
ліджуваний період набрала чималого розмаху[11].
Першорядну роль у справі запрошення вчених сло-
вянського походження до Росії відіграв саме Іван
Семенович Орлай.

Просвітницькі переконання та ідеали, мас-
штабність мислення, енциклопедичність знань, ши-
рота розгорнутої діяльності, авторитет і визнання в
європейському науковому просторі, безумовно, є
актуальними для сучасного періоду розвитку націо-
нальної системи освіти. Мати керівником науковця
такого рівня складає честь будь-якому, в тому числі,
й сучасному навчальному закладу, а авторитет тако-
го рівня наставника є незаперечним у становленні
світоглядної позиції, моральних переконань і по-
дальшої самореалізації вихованців у різних галузях
науки і освіти.

Висновки.
Отже, наукова, дослідницька, педагогічна,

організаційна діяльність Івана Семеновича Орлая
в Україні в першій чверті XIX ст. є яскравим при-
кладом служіння рідному народові і батьківщині.
Адже безупинне прагнення до досконалості, ши-
рока науково-просвітницька діяльність, віра в сус-
пільно-перетворююче значення освіти та її універ-
сальність для становлення  гуманістичних,
загальнолюдських та національних цінностей лю-
дини як особистості були і є кращими українськи-
ми освітніми традиціями.

Багатогранна спадщина вченого вказує на
сучасні пріоритети й орієнтири національно-куль-
турного розвитку України і може бути з успіхом ви-
користана для розбудови вітчизняної системи осві-
ти, а його особистість гідна бути взірцем для кожного
свідомого українця.
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ, РІВНІ,

КОМПОНЕНТИ
Єгорова О.В.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. У статті досліджується і обгрунтовується
сутність пізнавальної активності особистості. Визнача-
ються компоненти і рівні пізнавальної активності.
Ключові слова: пізнавальна активність, компоненти
пізнавальної активності, рівні пізнавальної активності.
Аннотация. Егорова Е.В. Познавательная активность
личности: сущность, уровни и показатели. В статье ис-
следуется и обосновывается сущность познавательной
активности личности. Определяются компоненты и
уровни познавательной активности.
Ключевые слова: познавательная активность, компонен-
ты познавательной активности, уровни познавательной
активности.
Annotation. Yegorova O.V. Cognitive activity: essence,
levels and components. Essence of the cognitive activity of
personality is investigated and grounded in the article.
Components and levels of the cognitive activity are
determined.
Keywords: cognitive activity, components of cognitive
activity, levels of cognitive activity.

Вступ.
Інноваційні процеси, які мають місце сьо-

годні в системі педагогічної освіти, найгостріше
ставлять питання про пошуки резервів удосконален-
ня підготовки високоосвіченої, інтелектуально роз-
виненої особистості, активної в соціальному і пізна-
вальному плані.

Активність, як цілеспрямована, інтенсивна
діяльність розглядається сучасними педагогами і
психологами як головна, пріоритетна передумова
творчого й повноцінного навчання. Саме від актив-
ності залежить становлення студента не тільки як
особистості, але також як майбутнього висококвал-
іфікованого фахівця.

Аналіз наукової літератури свідчить про те,
що питання формування пізнавальної активності
студента є однією з найважливіших проблем сучас-

ної освіти. Ця проблема знайшла певне вирішення
в наукових дослідженнях психологів, педагогів, ме-
тодистів. Їй присвячені дослідження А.О. Вербиць-
кого, В.В. Горшкової, Л.К. Гребенкіної, О.Б. Коро-
тяєвої , І.Я.  Лернера ,  А.М.  Матюшкіна ,  Г.Ц.
Молонова, С.Л. Рубінштейна, І.Ф. Тализіної, Г.В.
Троцко, Т.І. Шамової, Г.І. Щукіної та інших. Знач-
ний внесок до питання формування пізнавальної
активності був здійснений В.І. Лозовою.

Дослідження виконано згідно плану нау-
ково-дослідної роботи Харківського національно-
го педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей статті.
Метою даної статті є визначення сутності

пізнавальної активності, ії компонентів та рівнів.
Результати дослідження.
Пізнавальна активність – це основа підго-

товки молодого покоління до продуктивної профес-
ійної діяльності, це й умова духовного розвитку осо-
бистості ,  й умова  розвитку самостійності
особистості, підвищення рівня ії творчого потенці-
алу; пізнавальна активність є важливою умовою
вдосконалення і одночасно показником ефективності
навчально-виховного процесу [1, c.5-6].

У педагогічному словнику [2, c.14] пізна-
вальна активність трактується як діяльнісний стан
особистості, що виражається в наполегливому праг-
ненні до знань, до розумової напруги і прояву воль-
ових зусиль у процесі оволодіння знаннями.

У психолого-педагогічній літературі пізна-
вальна активність визначається по-різному. Вона
розглядається: як характеристика якості діяльності
(Н.О. Половнікова, Т.І. Шамова); як прояв ставлен-
ня суб’єкта до навколишньої дійсності (Л.І Арісто-
ва); як особливий стан особистості (Д.В. Вількєєв,
І.Ф. Харламов); як показник пізнавальних особли-
востей того, що навчається (Л.К. Гребенкіна, О.Б.
Коротаєва); як риса особистості (В.І. Лозова, М.І.
Махмутов, Г.І. Щукіна).

Хоча в психолого-педагогічній літературі
немає єдиної думки щодо сутності поняття пізна-
вальної активності, вищезазначені дефініції не су-
перечать, а гармонійно доповнюють один одного, що
вказує на багатоаспектність цього поняття.

Найбільш повне та чітке визначення пізна-
вальної активності було запропоновано В.І.Лозовою,
- як риси особистості, яка виявляється у ії ставленні
до пізнавальної діяльності, що передбачає стан го-
товності, прагнення до самостійної діяльності, спря-
мованої на засвоєння індивідом соціального досві-
ду,  накопичених людством  знань і  способів
діяльності, а також знаходить вияв у якості пізна-
вальної діяльності [1, c.25].

У результаті теоретичного аналізу педагог-
ічної літератури нами був зроблений висновок, що
пізнавальна активність як риса особистості має
складну структуру, що складається з декількох ком-
понентів.

К.Х. Сапашева визначає мотиваційний, ког-
нітивний та дослідницький компоненти пізнаваль-
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ної активності та її показників [3, c.7]. Мотивацій-
ний компонент забезпечує включеність студента в
пізнавальну діяльність на основі потреби в знаннях,
інтересу до пізнавальної діяльності. На основі пер-
шого йде формування другого – когнітивного ком-
поненту, який характеризується оволодінням студен-
тами розумовими діями й операціями.
Дослідницький компонент виражає професійну
спрямованість пізнавальної активності майбутніх
фахівців у їх практичній та теоретичній діяльності.

П.Г. Лузан називає результативний, мотива-
ційний і операційний компоненти пізнавальної ак-
тивності [4, c.211]. Результативний компонент вра-
ховує,  що в  результаті  реалізації  активності
формуються певні знання, уміння чи навички; опе-
раційний - характеризує прийом учіння, який виз-
начає зміст діяльності; психічний стан особистості
в пізнанні визначає мотиваційний компонент.

Деякі автори називають наступні компонен-
ти пізнавальної активності: змістовно-операційний
(- процесуальний), вольовий і мотиваційний [5;6].
Але слід зазначити, автори по-різному визначають
домінуючий компонент.

 У своєму дослідженні В.Х. Халмухамедо-
ва робить акцент на змістовно-процесуальному,
«який зумовлює володіння студентом системою про-
відних опорних знань і способів пізнавальної діяль-
ності [5,с.7]», а також на мотиваційному компоненті,
що «базується на усвідомлених внутрішніх спону-
ках, спричиняє цілеспрямовану діяльність по ово-
лодінню знаннями і способами дій».

О.Б. Ястребова основним визнає мотивац-
ійний компонент, який включає пізнавальні, соц-
іальні і ситуативні мотиви. Провідними вона вважає
пізнавальні мотиви, які, у свою чергу, класифікують-
ся залежно від спрямованості навчально-пізнаваль-
ної діяльності: «широкий навчальний мотив, спря-
мований на засвоєння знань; навчально-пізнаваль-
ний мотив, спрямований на засвоєння способів
пізнавальної діяльності; мотив самоосвіти, спрямо-
ваний на вдосконалення цих способів [6, с.7]».

Отже, на основі теоретичного аналізу, по-
рівнявши й узагальнивши різні погляди авторів на
структурні компоненти пізнавальної активності,
нами зроблена спроба виокремити основні, найваж-
ливіші елементи. Ми пропонуємо наступну систе-
му компонентів пізнавальної активності:

Взаємозв’язок розглянутих компонентів
пізнавальної активності виразно виявляється у на-
вчально-пізнавальній діяльності студента. У на-
вчальному процесі ці компоненти взаємообумовлені,
взаємозв’язані і структурно неподільні. Мотивацій-
ний компонент спонукає студентів до оволодіння
знаннями і способами пізнавальної діяльності і сти-
мулює вольові зусилля щодо подолання пізнаваль-
них утруднень, що виникають. Операційний компо-
нент є основою для формування прагнення до
засвоєння способів пізнавальної діяльності, знань і
умінь. Дослідницький компонент спрямований на
завершення навчально-пізнавальної діяльності, що
підвищує готовність до здійснення вольових зусиль
у пізнанні, стимулює прагнення до подальшого одер-
жання знань, умінь і навичок, має більш професій-
ну спрямованість пізнавальної діяльності.

Таким чином, пізнавальна активність має в
своєму складі 3 структурні компоненти: мотивацій-
ний, операційний і дослідницький. Цілісність такої
системи проявляється в тому, що за допомогою цих
компонентів можна аналізувати не тільки стан пізна-
вальної активності в цілому, але й також ії окремих
показників.

Пізнавальна активність може виявлятися на
різних рівнях, залежно від характеру діяльності, сту-
пеня самостійності та творчості.

Більшість авторів називають три рівні. Пер-
ший, репродуктивний, виявляється в діяльності ви-
конавського відтворювального характеру (В.І. Ло-
зова) [1, c.31], репродуктивна активність
характеризується усвідомленим заучуванням теорії
та відтворенням зразка розумової чи практичної дії
(П.Г. Лузан) [4, c.210-211].

Другий рівень – реконструктивний (В.І.
Лозова), або продуктивний (П.Г. Лузан), на якому
передбачається не тільки копіювання, але і вибір
способів діяльності, використання здобутих знань,
їх переніс в інші ситуації, їх певну інтерпретацію,
репродуктивна активність характеризує особистість
з боку готовності оволодівати готовими знаннями,
енергійності пізнавальної діяльності.

Третій, творчий рівень, характеризується
ініціативою, самостійністю особистості у визнанні
цілей та постановці проблем, завдань пізнавальної
діяльності, способів ії здійснення, потребою оволо-
діння знаннями, інтересом, новизною, оригінальні-

мотиваційний операційний дослідницький 

характеризується наявністю 
пізнавальних потреб, інтересів, 
мотивів, які стимулюють 
прагнення студентів до здобуття 
знань у процесі пізнавальної 
діяльності; 

характеризується формуванням 
і розвитком знань, умінь і 
навичок, оволодінням 
розумовими діями та 
операціями, способів 
пізнавальної діяльності;  

характеризується професійною 
спрямованістю пізнавальної 
активності майбутніх фахівців у їх 
теоретичній та практичній 
діяльності. 

 

 Таблиця 1.
 Компоненти пізнавальної активності



56

стю та оптимальністю [1, c.31; 4, с.211].
Т.А. Алексєєнко [7,c.11,13] та О.Б. Коротає-

ва [8,c.157] додають ще один рівень пізнавальної
активності – нульовий, при якому констатуються
пасивність, відсутність ініціативності, наявність сут-
тєвих прогалин у знаннях, несформованість умінь
переносити один раз побудований алгоритм вирі-
шення завдання на аналогічне завдання, немож-
ливість самостійного пошуку і розв’язання пізна-
вальних завдань.

Всі ці рівні пізнавальної активності можуть
мати не тільки стійкий, але й ситуативний характер,
активність одного студента може переходити з одно-
го рівня на інший залежно від умов. Завдання актив-
ізації пізнавальної діяльності полягає в тому, щоб
піднімати пізнавальну активність до творчого рівня
(який, однак, немає певних меж), виховувати у сту-
дентів прагнення до самовдосконалення та самороз-
витку, здатність постійно оновлювати свої професійні
знання та своєчасно адаптуватися до нових умов.

Висновки.
З одного боку, пізнавальна активність – це

результат пізнавальної діяльності у ВНЗ, з іншого,
завданням пізнавальної діяльності як складової про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців є саме фор-
мування і розвиток пізнавальної активності.

Пізнавальна активність, як риса особис-
тості, яка виявляється у ії ставленні до пізнавальної
діяльності, а також знаходить вияв у пізнавальній
діяльності, має складну структуру, що складається з
декількох компонентів. На основі теоретичного ана-
лізу, порівнявши і узагальнивши різні погляди ав-
торів на структурні компоненти пізнавальної актив-
ності ,  нами визначені  наступні  компоненти:
мотиваційний, операційний, дослідницький.

Пізнавальна активність може виявлятися на
різних рівнях, залежно від характеру діяльності, сту-
пеня самостійності та творчості: нульовому, репро-
дуктивному, продуктивному і творчому.

 Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення проблеми формування
пізнавальної активності студентів у процесі науко-
во-дослідної роботи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ ТЕННИСИСТОВ

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СО
СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Ибраимова М.В., Полищук Л.В.

Национальный университет физического воспита-
ния и спорта Украины

Аннотация. Рассмотрены проблемы взаимосвязи уров-
ня развития, характеризующих пространственно-вре-
менные параметры движений теннисистов высокой ква-
лификации со спортивным результатом.
Ключевые слова: специальные способности, парамет-
ры движений, теннисисты.
Анотація. Ібраімова М.В., Полищук Л.В. Взаємозв’я-
зок показників, що характеризують просторово-тимча-
сові параметри рухів тенісистів високої кваліфікації зі
спортивним результатом. Розглянуті проблеми взаємоз-
в’язку рівня розвитку спеціальних здібностей, що ха-
рактеризують просторово-часові параметри рухів тені-
систів високої кваліфікації зі спортивним результатом.
Ключеві слова: спеціальні здібності, параметри рухів,
тенісисти.
Annotation. Ibraimova M.V., Polischuk L.V. Interrelation
of the parameters describing existential parameters of
movements of tennis players of high qualification with
sports result. Ways of optimizing training process of elite
tennis players are considered in the article.
Keywords: special fitness, parametrs of motor activity,
tennis players.

Введение.
Анализ литературных данных исследова-

ний, проведенных специалистами в различных ви-
дах спортивных игр, и собственные исследования
показали, что координационные способности, осно-
ванные на проявлениях двигательных реакций и
пространственно-временных антиципаций, лежат в
основе соревновательной деятельности спортсме-
нов-теннисистов, играющих преимущественно в
неожиданных и быстро изменяющихся ситуациях [2,
4, 5]. Предвосхищать дистанционные взаимодей-
ствия, переключаться от одних действий к другим,
выбирать момент для начала действий – наиболее
распространенные специализированные умения
спортсменов-теннисистов, которые требуют разви-
тия таких способностей, как:

· дифференцировать и антиципировать
пространственно-временные компоненты соревно-
вательных ситуаций;

· выбирать момент начала движений для
успешного противодействия сопернику или взаимо-
действия с партнером по команде;

· адекватно определять направление, ам-
плитуду и скоростные характеристики, глубину и
ритм своих действий, соперника и партнеров [1, 3,].
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Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Национального университета физичес-
кого воспитания и спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработка комплекс-

ной оценки пространственно-временных парамет-
ров движения теннисистов высокой квалификации
и определение влияния этих параметров на сорев-
новательную деятельность.

В процессе работы для решения поставлен-
ных задач были использованы следующие методы
исследований:

· аналитический обзор научно-методической
литературы;

· теоретический анализ и синтез;
· опрос специалистов (беседа, анкетирова-
ние);

· метод экспертных оценок;
· педагогические наблюдения;
· педагогическое тестирование;
· педагогический эксперимент с использова-
нием комплекса психофизиологических те-
стов, модифицированного метода кинема-
тометрии, педагогических тестов;

· методы математической статистики.
Научная новизна исследования заключает-

ся в том, что:
· впервые установлена значимость критери-
ев, рекомендуемых для педагогического
контроля пространственно-временных па-
раметров движений теннисистов высокой
квалификации;

· определена взаимосвязь спортивного ре-
зультата и комплексной оценки специаль-
ных координационных способностей тенни-
систов, что позволило выявить эффектив-
ность предлагаемой оценки.
Результаты исследований
Для определения эффективности использо-

вания комплекса из 24 показателей, характеризую-
щих пространственно-временные параметры движе-
ний для оценки возможностей теннисистов, были
исследованы их взаимосвязи со спортивным резуль-
татом спортсменов – мастеров спорта, женщин и
мужчин соответственно (рис. 1 – 3).

Анализ корреляционных взаимосвязей ис-
следуемых параметров показал, что в группе масте-
ров спорта выявлены тесные корреляционные взаи-
мосвязи спортивного результата с показателями,
характеризующими:

· функциональную подвижность нервных
процессов, r = 0,63;

· сложные зрительно-моторные реакции
на красный и зеленый сигналы, r = 0,49;

· дифференциацию мышечных усилий,  r
= 0,62–0,67;

· техническую подготовленность, r = 0,56–
0,7;

· скорость мыслительных процессов  r =
0,61 (рис. 1).

 

Рис. 1. Взаимосвязь спортивного результата с
исследуемыми показателями в группе теннисис-
тов – мастеров спорта (n = 20): 1–3. Функцио-
нальная подвижность нервных процессов: общее
время выполнения задания (1); время выхода на
минимальную экспозицию (2); минимальная экспо-
зиция (3); 4. Оперативная память; 5-6. Переклю-
чение внимания: общее время выполнения задания
(5); количество ошибок (6); 7–8. ЛПСЗМР – крас-
ный сигнал (7); зеленый сигнал (8); 9. Скорость
мыслительных процессов; 10. Скорость перера-
ботки информации в зрительном анализаторе;

11–14. Дифференциация мышечных усилий: К1 –
режим работы в условиях дефицита времени и
отсутствия зрительного контроля со скоростью
10°/c (11); К2 – режим работы в условиях дефици-
та времени и отсутствия зрительного контроля
со скоростью 5°/c (12); К3 – режим работы в ус-
ловиях дефицита времени и отсутствия зритель-
ного контроля со скоростью 20°/c (13); В – интег-
ральный показатель (14); 15. Подача кроссовая в

1-е поле; 16. Подача прямая в 1-е поле; 17. Подача
кроссовая во 2-е поле; 18. Подача прямая во 2-е
поле; 19. Удары с отскока справа;  20. Удары с
отскока слева; 21. Удары с отскока справа и сле-
ва поочередно; 22. Удары с лета справа; 23. Уда-
ры с лета слева; 24. Удары с лета справа и слева

поочередно.

В группе теннисистов-мужчин выявлены
тесные взаимосвязи спортивного результата с иссле-
дуемыми показателями, характеризующими:

· функциональную подвижность нервных
процессов, r=0,67 – 0,71;

· внимание и его переключение, r=0,86;
· оперативную память, r=– 0,42;
· сложные зрительно-моторные реакции,

r=0,41 – 0,47;
· скорость мыслительных процессов,

r=0,58;
· дифференциацию мышечных усилий,

r=0,48 – 0,65;
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· техническую подготовленность, r=0,47 –
0,69 (рис. 2).
 

Рис. 2. Взаимосвязь спортивного  результата с
исследуемыми показателями  у теннисистов-
мужчин (n=10). Обозначения те же, что на рис.

1.

В группе теннисисток выявлены более тес-
ные корреляционные взаимосвязи спортивного ре-
зультата с показателями, характеризующими:

· функциональную подвижность нервных
процессов,  r=0,62 – 0,67;

· сложные зрительно-моторные реакции,
r=0,55;

· скорость мыслительных процессов,
r=0,73;

· дифференциацию мышечных усилий,
r=0,60 – 0,96;

· техническую подготовленность r=0,68 –
0,84 (рис. 3).

Данные исследований показывают, что на
спортивный результат женщин-теннисисток слабое
влияние оказывают показатели величины скорости
выхода на минимальную экспозицию в тесте ПНН-
3, оперативной памяти, переключения внимания, а
в группе мужчин по сравнению с другими исследу-
емыми группами слабое влияние на результативную
соревновательную деятельность оказывает показа-
тель времени выхода на минимальную экспозицию,
скорости переработки информации в зрительном
анализаторе. В данном исследовании это можно
объяснить тем, что предлагаемые показатели инфор-
мативны, отражают комплекс пространственно-вре-
менных параметров движений и позволяют эффек-
тивно оценить действия спортсмена в условиях
соревновательной деятельности, скорректировать
подготовку и выступление теннисиста.

Информация об уровне подготовленности
игроков на этапе максимальной реализации возмож-
ностей спортсменов должна использоваться изби-
рательно, способствовать управлению тренировоч-
ным процессом.

 

Рис. 3. Взаимосвязь исследуемых показателей со
спортивным результатом у теннисисток (n=10):

Обозначения те же, что на рис. 1

Выводы
На этапе максимальной реализации инди-

видуальных возможностей и сохранения достиже-
ний для формирования и коррекции индивидуаль-
ного стиля соревновательной деятельности
теннисистов высокой квалификации рекомендуется
использование педагогических показателей (выпол-
нение на точность основных приемов игры); психо-
физиологических показателей (сложная зрительно-
моторная реакция; скорость переработки
информации, переключение внимания, скорость
мыслительных процессов, дифференциация усилий,
функциональную подвижность нервных процессов,
оперативная память),

При отсутствии достаточной эксперимен-
тальной базы в практике  тренировочного процесса
можно рекомендовать проведение исследования по
модифицированному методу кинематометрии как
наиболее информативного и надежного для опреде-
ления уровня развития пространственно-временных
параметров движений теннисистов высокой квали-
фикации.

На этапе максимальной реализации инди-
видуальных возможностей важно определить
спортсмена, который будет способен демонстриро-
вать результаты международного уровня. Особое
внимание при проведении тренировочного процес-
са следует уделить темпам прироста спортивного
мастерства, а также характеру предшествующей
подготовки. Наиболее значимым для контроля под-
готовленности теннисистов высокой квалификации
является блок тестов, характеризующий психофи-
зиологические особенности спортсменов. На эта-
пе сохранения достижений важно определить ре-
зервные возможности организма  спортсмена,
сможет ли данный спортсмен-теннисист продол-
жать успешно выступать на крупных международ-
ных соревнованиях.
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Дальнейшие исследования будут направле-
ны на изучение других проблем взаимосвязи пока-
зателей, характеризующих пространственно-вре-
менные параметры движений теннисистов высокой
квалификации со спортивным результатом.
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ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК
Кириченко Р.О.

Запорізький національний університет

Анотація. Стаття присвячена теоретичному досліджен-
ню побудови ієрархічної моделі структури змагальної
діяльності кваліфікованих баскетболісток з метою по-
дальшої оптимізації навчально-тренувального процесу
і підвищення ефективності змагальної діяльності.
Ключові слова: баскетбол, змагальна діяльність, ієрар-
хічна модель.
Аннотация. Кириченко Р.А. Иерархическая модель
структуры соревновательной деятельности квалифици-
рованных баскетболисток. Статья посвящена теорети-
ческому исследованию построения иерархической мо-
дели структуры  соревновательной деятельности
квалифицированных баскетболисток с целью последу-
ющей оптимизации учебно-тренировочного процесса и
повышения эффективности соревновательной деятель-
ности.
Ключевые слова: баскетбол, соревновательная деятель-
ность, иерархическая модель.
Annotation. Kirichenko R.A. Hierarchical model of
structure of competition activity of skilled basketball-
players. The article is devoted to theoretical research of
construction of hierarchical model of structure of
competition activity of skilled basketball-players with the
target of subsequent optimization of study-training process
and increase of efficiency of competition activity.
Keywords: basket-ball, competition activity, hierarchical
model.

Вступ.
Розвиток теоретичних концепцій і практич-

на реалізація змагальної діяльності в баскетболі
підкоряється тим же законам діалектики, що й інші
явища природи і суспільства. Різні дефініції по-
глядів на змагальну діяльність у баскетболі є те-
мою постійних дискусій теоретиків, науковців і
практиків – тренерів , суддів , організаторів і
спортивних функціонерів.

Якщо переважна  більшість поглядів
фахівців співпадає і вдається довести сутність
відмінностей основних чинників ефективності зма-
гальної діяльності в баскетболі, то розпочинається
корекція навчально-тренувального процесу з метою
оптимізації структури змагальної діяльності та її
результативності. Внаслідок досить значного сту-
пеня розвитку техніко-тактичних і стратегічних
концепцій сучасного баскетболу звичайно справа
не потребує докорінних змін і перебудов і обме-
жується незначними нюансами в розташуванні
гравців на майданчику в певні моменти матчу. Це
повўязано з остаточною незавершеністю існуючих
методик оцінювання ефективності результатів зма-
гальної діяльності в баскетболі, наявності проблем
недостатнього вивчення функціональних взаємоз-
вўязків між її окремими компонентами та їх ієрар-
хічного підпорядкування, складної багатофактор-
ної  характеристики змагальної  діяльності  в
сучасному баскетболі.

Змагальна діяльність це організоване за
визначеними правилами суперництво з метою ви-
явлення та обўєктивного порівняння спортивної
майстерності [1, С. 151]. Про ефективність або не-
ефективність змагальної діяльності в баскетболі
свідчить результат матчу – програш або виграш.
Ступень близькості до прогнозованого результату,
який отримано на підставі даних навчально-трену-
вальної діяльності, використання методу експерт-
ного оцінювання результатів, урахування біоритмо-
логічного статусу баскетболісток та  інших
чинників, також може слугувати критерієм ефек-
тивності змагальної діяльності в баскетболі. Однак
ці показники є завершальними і не містять інфор-
мацію про хід баскетбольного двобою, перебіг
подій на майданчику під час матчу, “сильні” та
“слабкі” сторони команд, активність гравців та ін.
Для обўєктивізації результативності ігрових дій у
баскетболі аналізуються показники, які фіксують-
ся і вивчаються під час дослідження структури і
особливостей змагальної діяльності: 1) визначен-
ня кількісних і якісних характеристик техніко-так-
тичної діяльності [2]; 2) визначення ефективності
та “надійності” ігрових дій [3, С. 88-94]; 3) конт-
роль індивідуальних, групових і командних тактич-
них взаємодій; 4) контроль фізіолого-біохімічних
констант і реакцій організму до офіційної гри, в
умовах змагальної діяльності та безпосередньо
після її завершення [4, С. 24-27]; 5) контроль псих-
ічних станів [4, С. 17-19].

Теоретичні аспекти змагальної діяльності
детально і ґрунтовно викладені в монографії Л.П.
Матвєєва “Основы общей теории спорта и системы
подготовки спортсменов” [5, С. 70-113]. Питання
конкретизації основних уявлень про змагальну
діяльність, загальні риси і структуру змагальної
діяльності проаналізовано з точки зору сучасної кон-
цепції спортивного тренування і системи підготов-
ки спортсменів. Окремо аналізовано специфічні ком-
поненти змагальної діяльності: техніку, тактику,
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особливості проявів психічних і фізичних станів під
час змагальної діяльності, залежність змагальної
діяльності від режиму та умов проведення змагань.
Окремої уваги заслуговує аналітична характеристи-
ка спрямованості, складу і вимог до змагальної
діяльності кваліфікованих спортсменів, яка дозво-
ляє впритул наблизитися до системного вирішення
проблем змагальної діяльності на засадах сучасних
світопоглядних уявлень та аналітико-синтетичних
концепцій. Переважна більшість положень, які за-
початковані автором цієї монографії актуальні для
сучасної теорії спортивного тренування і є основою
для продуктивної розробки навчально-тренувальної
та спортивної проблематики і системи підготовки
спортсменів для фахівців цієї галузі в багатьох краї-
нах світу.

Сучасний стан наукової розробки ієрархіч-
ної структури та ефективності змагальної діяльності
в баскетболі - взаємоповўязані компоненти. Опис
процесів обробки і аналізу даних стосовно структу-
ри, звўязків і взаємозвўязків її окремих елементів,
моделювання і прогнозування окремих процесів
змагальної діяльності в баскетболі дозволить вирі-
шити окремі проблеми оптимізації спортивного тре-
нування, формування в практиці навчально-трену-
вальної  роботи відповідних реакцій систем
організму, які б найбільш ефективно сприяли вирі-
шення завдань під час баскетбольного двобою.

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”. Напрям дослідження відповідає
тематиці Зведеного плану науково-дослідних робіт
державного комітету України з питань фізичної куль-
тури і спорту на 2001-2005 роки за наступною тема-
тикою: “Оптимізація учбово-тренувального проце-
су спортсменів різного віку і  кваліфікації  у
спортивних іграх”, номер державної реєстрації
0101U006471 і “Підвищення ефективності змагаль-
ної діяльності спортсменів, які займаються спортив-
ними іграми”, номер державної  реєстрації
0101U006307.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є теоретичне

визначення ієрархічної моделі структури змагальної
діяльності кваліфікованих баскетболісток.

Для досягнення мети використані наступні
методи дослідження:

- аналіз літератури з проблематики дос-
лідження;

- педагогічні спостереження;
- аналіз та узагальнення передового дос-

віду спортивної теорії та практики.
Результати дослідження.
Побудова оптимальної ієрархічної моделі

структури змагальної діяльності в баскетболі –
складний багатокомпонентний процес. Цей процес
тісно взаємопов‘язаний з основними елементами

управління змагальною діяльністю – плануванням,
програмуванням, моделюванням, оцінюванням і
прогнозуванням результатів. Найбільш близькими до
побудови ієрархічної моделі змагальної діяльності
кваліфікованих баскетболісток є процеси збирання
інформації та оптимального оцінювання її резуль-
татів. Найбільш відомими способами оцінювання
результатів змагальної діяльності є наступні [2]:

1) INDEX = (POINTS – MISSED SHOTS +
REBOUNDS + ASSISTS + STEALS + BLOCKS – T/
OVERS) / TIME PLAYED (7 MINS MIN PLAY);

де: INDEX – індекс ефективності техніко-
тактичної майстерності гравця, у.о.; POINTS – очки,
кількість; MISSED SHOTS – фоли, кількість;
REBOUNDS – підбирання м’яча, кількість; ASSISTS
– результативні передачі, кількість; STEALS – пере-
хоплення, кількість; BLOCKS – блок – шоти,
кількість; T/OVERS – помилки (втрати м’яча),
кількість; TIME PLAYED – час перебування гравця
на майданчику, хвилини (мінімум – 7).

2) ККГ = (О + РП + 1,4 · ПХ + 1,2 · БШ + 1,2
· ВЩ + 1,4 · СЩ + 0,5 · ФС – (2-очк. кидки-промахи
) – 1,5 · (3-очк. кидки-промахи) – 0,8 · (штрафні кид-
ки-промахи) – 1,4 · ВП – ВТ - Ф) / ЗЧ;

де ККГ – коефіцієнт „корисності” гравця,
у.о.; О – очки, кількість; РП – результативні пере-
дачі, кількість; ПХ – перехоплення, кількість; БШ –
блок-шоти, кількість; ВЩ – підбирання мўяча на
власному щиті, кількість; СЩ – підбирання мўяча
на щиті суперника, кількість; ФС – фоли команди
суперника на конкретному гравцеві, кількість; ВП –
втрати мўяча при передачах, кількість; ВТ – технічні
втрати, кількість; Ф – фоли, кількість; ЗЧ – зіграний
час, хвилини.

3) ІТТМ = 33,33 · (Ог / Ок + Уг /У 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 май-
стерності у баскетболі, у.о.; Ог - очки, що набрані
гравцем, кількість; Ок - очки, які набрала команда,
кількість; Уг - результативні кидки гравця, кількість;
Ук - загальна сума кидків гравця, кількість; t - час
перебування гравця на майданчику, хвилини; Т - за-
гальний час гри, хвилини; РП – результативні пере-
дачі, кількість; ПЩ – підбирання мўяча під щитом,
кількість; ПХ – перехоплення мўяча, кількість; БШ
– блок-шоти, кількість; ФС – фоли суперника на
гравцеві, кількість; ВМ – втрати мўяча, кількість; Ф
– фоли гравця, кількість; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 0,5; -1;
-1,2 – коефіцієнти рівняння множинної регресії.

За своєю сутністю способи (2) і (3) є
рівняннями множинної регресії. Це дає змогу зас-
тосовувати їх у процесі побудови оптимальної
ієрархічної моделі структури змагальної діяльності
кваліфікованих баскетболісток. Спираючись на ко-
ефіцієнти рівняння множинної регресії, які наявні
у способах оцінювання результатів змагальної
діяльності в баскетболі, графічно відтворюємо
ієрархічну модель структури змагальної діяльності
у баскетболі (мал.1 і 2).
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Малюнок 1. Ієрархічна багаторівнева модель
структури змагальної діяльності у баскетболі.

Примітка: 1 рівень - визначення кількісних
і якісних характеристик техніко-тактичної діяль-
ності; 2 рівень - визначення ефективності та “над-
ійності” ігрових дій; 3 рівень - контроль індивіду-
альних, групових і командних тактичних взаємодій;
4 рівень - контроль фізіолого-біохімічних констант
і реакцій організму до офіційної гри, в умовах зма-
гальної діяльності та безпосередньо після її завер-
шення; 5 рівень – контроль психічних станів спорт-
сменів до офіційної гри, в умовах змагальної
діяльності та безпосередньо після її завершення.
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Малюнок 2. Ієрархічна модель  структури техні-
ко-тактичної діяльності – провідного компоненту
змагальної діяльності кваліфікованих баскетболі-

сток.
Примітка: 1 рівень - кількість набраних

гравцем очок, кількість кидків м‘яча у кошик, час
перебування гравця на майданчику; 2 рівень - пере-
хоплення м‘яча, підбирання м‘яча під щитами, блок-
шоти; 3 рівень – результативні передачі, фоли су-
перників на гравцеві; 4 рівень – фоли гравця, втрати
м‘яча.

Отримані результати мають високий рівень
кореляції з вивченням структури техніко-тактичної
діяльності із застосуванням методів факторного ана-

лізу та головних компонент.
Висновки.
Вищенаведене дозволяє констатувати на-

ступне:
1. В структурі змагальної діяльності ієрар-

хічна модель її складових елементів має наступний
вигляд: перший рівень - кількісні і якісні характери-
стики техніко-тактичної діяльності - оцінювання,
аналіз, інтерпретація, контроль; другий рівень - оц-
інювання, аналіз, інтерпретація і контроль ефектив-
ності та “надійності” ігрових дій; третій рівень -
контроль індивідуальних, групових і командних так-
тичних взаємодій; четвертий рівень - контроль фізіо-
лого-біохімічних констант і реакцій організму до
офіційної гри, в умовах змагальної діяльності та
безпосередньо після її завершення; п‘ятий рівень –
контроль психічних станів спортсменів до офіцій-
ної гри, в умовах змагальної діяльності та безпосе-
редньо після її завершення.

2. В структурі техніко-тактичної діяльності
ієрархічна модель її складових елементів має наступ-
ний вигляд: перший рівень - кількість набраних грав-
цем очок, кількість кидків м‘яча у кошик, час пере-
бування гравця на майданчику; другий рівень -
перехоплення м‘яча, підбирання м‘яча під щитами,
блок-шоти; третій рівень – результативні передачі,
фоли суперників на гравцеві; четвертий рівень –
фоли гравця, втрати м‘яча.

  Перспективи подальших розвідок ґрунту-
ються на засадах подальшого уточнення ієрархіч-
них моделей структури змагальної та техніко-так-
тичної діяльності з метою підвищення ефективності
їх змагальної практики.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
КОМПЛЕКСНОГО ОЗДОРОВЧОГО

СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ
Клопов Р.В., Кушнір Г.І.

Запорізький національний університет

Анотація. В статті аналізується проблема ефективності
оздоровчого тренування. Обґрунтовується застосуван-
ня комплексного підходу до оздоровчого силового тре-
нування з використанням типологічно-нормативного
методу як найефективнішого. Зокрема рекомендовано
обов’язкове застосування комплексів силових вправ з
урахуванням віку, рівня фізичного здоров’я, об‘єму,
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інтенсивності, кратності і факторної структури фізич-
ного здоров’я. Вищезазначений підхід дозволяє опти-
мально підвищити ступінь розвитку основних рухових
якостей, які мають питому вагу у рівні фізичного здо-
ров’я.
Ключові слова: оздоровче силове тренування, оздоров-
че плавання, спортивні ігри, фізичне здоров‘я, АЕС,
засоби фізичної культури.
Аннотация. Клопов Р.В., Кушнир Г.И. Некоторые тео-
ретические аспекты комплексной оздоровительной си-
ловой тренировки. В статье анализируется проблема
эффективности оздоровительной тренировки. Обосно-
вывается применение комплексного подхода к оздоро-
вительной силовой тренировке с использованием типо-
логично-нормативного метода как самого эффективного.
В частности, рекомендуется использованием комплек-
сов силовых упражнений, разработанных с учетом воз-
раста, уровня физического здоровья, объема, интенсив-
ности, кратности и факторной структуры физического
здоровья. Вышеупомянутый подход позволяет опти-
мально повысить степень развития основных двигатель-
ных качеств, которые лимитируют уровень физическо-
го здоровья.
Ключевые слова: оздоровительная силовая тренировка,
оздоровительное плавание, спортивные игры, физичес-
кое здоровье, АЭС, средства физической культуры.
Annotation. Klopov R.V., Kushnir G.I. Some theoretical
aspects of complex improving force aging. The article
analyses health-improving trainings efficiency. It provides
theoretical grounds for using complex approach with
typological normative method as the most effective one in
health-improving workouts. It is recommended to use
complex force exercises designed for with specific age,
health level, amount, intensity and repetition factor structure
of health. Suggested methodology allows optimal raise of
mail movement properties that stand for limiting physical
health.
Keywords: physical health, exercises, sports games, health
swimming.

Вступ.
Розвиток цивілізації тісно пов’язано з витіс-

ненням фізичних навантажень з життя людини, що
підвищує значення м’язової діяльності для організ-
му. В той же час питома вага м’язової роботи як гене-
ратора енергії, що використовується людиною, ско-
ротилася за останні 100-120 років майже в двісті разів.

Основний вміст праці в сучасних професі-
ях є управління машинами, контроль складних сис-
тем. 80% всіх видів праці доводиться на невеликі і
помірні фізичні навантаження. Безперервно зростає
частка розумової праці в загальному балансі робо-
чого часі. Наприклад, при роботі на стругальному
верстаті розумова діяльність, пов’язана з концент-
рацією уваги, складає 15%, на токарному - 52%, при
управлінні автотранспортом у межах міста - 59%.

Обмеження м’язових зусиль зачіпає не
тільки сфери виробництва, але й побут сучасної
людини. Лише у приблизно 19% здорових чоловіків
працездатного віку енерговитрати оцінюються як
значні, у 37% і 43% - як помірні та дуже низькі відпо-
відно (Пирогова Е.А. і співавт., 1986) [1] .

В Україні, згідно з даними соціологічних
досліджень, по 6-8 годин на тиждень займаються
фізкультурою тільки 6,3% робітників, 8,7% служ-
бовців і інтелігенція, 16,8% учнів і студентів. За інди-
відуальною програмою регулярно займаються ран-

ковою зарядкою близько 28% населення, у спортив-
них секціях - 18%, групах здоров’я - 13%.

Зважаючи на це, виникає серйозна і масш-
табна проблема розвитку гіпокінезії та цілої низки
її наслідків. Експериментальні й клінічні досліджен-
ня сьогодні дозволяють скласти достатньо повне
уявлення про зміни, викликані обмеженням рухової
активності. Недостатність рухів призводить до по-
яви цілого комплексу функціональних та органічних
змін і симптомів захворювань, що спостерігаються
в усіх органах і системах, які запропоновано об’єдна-
ти під терміном «гіпокинетична хвороба». При цьо-
му відбувається порушення взаємодії як окремих
систем між собою, так і організму в цілому із
зовнішнім середовищем. Провідними патогенетич-
ними ланками є порушення енергетичного і плас-
тичного обміну, що зачіпають, у першу чергу, м’я-
зову систему (Пирогова Е.А. і співавт., 1986,
Меерсон Ф.З. і співавт., 1988, Іващенко Л.Я., 1988,
Круцевич Т.Ю., 2000).

При зменшенні функціонального наванта-
ження у м’язах відбувається атрофія, що посилюєть-
ся структурними та функціональними змінами, які
призводять до прогресуючої м’язової слабкості. Че-
рез ослаблення м’язів, зв’язкового і кісткового апа-
ратів тулуба, нижніх кінцівок розвиваються різні
порушення постави, деформація хребетного стовпа,
що призводить до подальшого порушення здоров’я,
погіршення працездатності.

Зниження фізичної активності розглядаєть-
ся як один з основних чинників, що сприяє розвит-
ку цілого ряду так званих «хвороб цивілізації» (Ре-
велль П., Ревелль Ч., 1995). До них належать
гіпертонічна хвороба, атеросклероз, ішемічна хво-
роба серця та інфаркт міокарду, вегетативно-судин-
на дистонія, ожиріння тощо. Статистика показує, що
ці захворювання є першорядними причинами непра-
цездатності, захворюваності та смертності.

У зв’язку з цим оздоровче силове тренуван-
ня, на думку багатьох вчених, - один з щонайпотуж-
ніших засобів зміцнення здоров’я, покращення
фізичного здоров‘я, зниження захворюваності та
поліпшення якості життя населення.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – узагальнити існуючі підхо-

ди до оздоровчого тренування і експериментально
обґрунтувати необхідність використання комплекс-
ного підходу до оздоровчого силового тренування.

Результати дослідження.
За останні роки несприятливі зміни в стані

здоров’я людей пов’язують із:
- забрудненням навколишнього середовища;
- кризовими явищами в економіці;
- зростанням нервово-психічного напружен-

ня;
- незадовільними умовами праці та відпо-

чинку;
- нераціональним харчуванням, шкідливи-
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ми звичками;
- низьким рівнем санітарної культури;
- низькою руховою активністю.
Для нівеляції негативних чинників існує

обґрунтована система медичної реабілітації, що
включає щорічний диспансерний контроль, на
підставі якого проводяться або профілактичні захо-
ди (оздоровлення в санаторіях у період відпусток),
або медикаментозне і відновлювальне лікування. У
той же час,  таким показникам, як здоровий спосіб
життя і, перш за все, рухова активність у формуванні
здоров’я належить від 25 до 50%, згідно клініко-
фізіологічних та педагогічних досліджень. Експери-
ментальні розвідки останніх років показали мож-
ливість управління індивідуальним рівнем здоров’я
людини в процесі занять фізичними вправами. Окрім
цього, розроблено рекомендації з оцінки індивіду-
ального рівня фізичного здоров’я та підбору раціо-
нальних засобів оздоровлення відповідно до індив-
ідуального рівня здоров’я [1-7].

Таким чином, попередження змін у стані здо-
ров’я населення може базуватися на потужній неспе-
цифічній системі загальнозміцнюючих заходів: раці-
ональне харчування, загартування,  комплекс
раціонально збалансованих за змістом, обсягом і
інтенсивністю фізичних навантажень, що дозволяють
корегувати рівень здоров’я та підтримувати функці-
онування імунної системи організму на належному
рівні. В той же час комплекс тренуючих навантажень
повинен бути індивідуальним, орієнтованим не тільки
на окремі захворювання, але й на розвиток конкрет-
них рухових якостей, зокрема витривалості як одно-
го з чинників, що формує рівень фізичного стану [1-
7]. У цьому, на нашу думку, полягає стратегія і тактика
корекції рівня здоров’я засобами оздоровчих занять
комплексної спрямованості.

В оздоровчому тренуванні існує декілька
методичних підходів. Дослідження В.В. Зайцевої вис-
вітлюють та проводять порівняльний аналіз відомих
методичних підходів до оздоровчого тренування, що
дозволяє визначення їх ефективності (табл. 1.) [8].

Традиційний стандартно-нормативний
метод орієнтований на досягнення деяких стандар-

тних нормативів (тести Президентської ради США
і України, ЄВРОФІТ і ін.) великою кількістю тих,
хто замається. Метод застосовується для різних ста-
тево-вікових груп та передбачає комплексний роз-
виток рухових якостей і має за мету підвищення
рівня загальної фізичної підготовки. Стандартний
статево-віковий спосіб дозування навантаження
абсолютно не враховує індивідуальних фізичних
якостей, у зв’язку з чим особи з різною початковою
підготовленістю та генетичними задатками підда-
ються однаковому, а саме, помірному фізичному
навантаженню.

З позиції термінової адаптації організму
різні за своєю спрямованістю і біомеханічною струк-
турою рухові завдання, скомбіновані в одному за-
нятті, призводять до незначного і короткочасного
напруження широкого кола фізіологічних ме-
ханізмів, але не викликають глибоких змін з боку
гомеостатичних констант організму. В результаті -
відсутній належний оперативний ефект, і, як на-
слідок, - адаптаційний, пов’язаний із формуванням
підвищеного рівня тренованої рухової якості. Отже,
принцип «розсіювання» навантаження на багато
органів і функцій дозволяє людині виконати знач-
ний обсяг механічної роботи, але забезпечує таку
саму, «розсіяну», неспецифічну реакцію організму.
Такий підхід є оптимальним для професійної діяль-
ності, метою якої є виконання різних виробничих
завдань протягом довгого часу з мінімальними енер-
говитратами.

Мета м’язового (фізичного) тренування по-
лягає у вдосконаленні певних функцій організму. Для
цього необхідно істотно «навантажити» функцію, яка
тренується, в заданому енергетичному режимі та з
відповідним механізмом центральної регуляції.
Тільки в цьому випадку у процесі довготривалої
адаптації (спеціалізованої фізичної підготовки) фор-
муватимуться компоненти функціональної системи
тренованої рухової функції.

Незважаючи на те, що стандартно-норма-
тивний метод не має належного наукового обґрун-
товування і відрізняється низькою ефективністю, він
широко застосовується в оздоровчій фізичній куль-

Методи фізичного тренування, що зіставляються Категорія  
аналізу 1 2 3 4 

Метод педагогічної дії стандартно-
нормативний 

індивідуально-
нормативний 

типологічно-
нормативний типо-специфічний 

Спрямованість дії комплексний 
розвиток 

"відстаючі" групи 
м'язів 

"відстаючі" рухові 
якості 

 "випереджаючі" 
рухові якості 

Спосіб дозування 
навантаження 

стандартний 
статевовіковий 

індивідуально-
алгоритмічний типо-специфічний типо-специфічний 

Механізм фізіологічної 
адаптації комбінований локальний 

неспецифічний 
глобальний 
неспецифічний 

глобальний 
специфічний 

Рівень тренувального 
навантаження помірний помірний помірний високий 

Ефективність методу 1,0 1,16 2,15 2,39 

Таблиця 1
Методологія фізичного тренування оздоровчої спрямованості (за Зайцевою В.В., 1995, цит. за Романен-

ко В.А., 1999).
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турі багатьох країн світу. Частково його популярність
зумовлюється традиційністю мислення фахівців при
формуванні груп за статево-віковою ознакою без
урахування конституціональних особливостей лю-
дини та рівня її початкової рухової підготовленості.

Сутність індивідуально-нормативного ме-
тоду полягає в розрахунку персонального завдання
з метою досягнення індивідуальних нормативів.
Такий ступінь деталізації, що дозволяє досягти ви-
соких результатів у спорті вищих досягнень, остан-
німи роками набув деяке поширення і в масовій
фізичній культурі [9]. Важливою відмінною рисою
цього методу є спрямованість дії на локальні,
«відстаючі» групи м’язів. Спосіб дозування наван-
таження - індивідуально-алгоритмічний - передба-
чає певну послідовність (алгоритм) у підборі тре-
нувальних навантажень. Така дія має потужний
цілеспрямований ефект, але її реалізація в умовах
масової фізичної культури є достатньо кропітким та
складним завданням. Фізіологічні механізми термі-
нової адаптації, що активуються цим методом, мо-
жуть бути названі локальними неспецифічними, ос-
кільки вони,  з  одного боку,  стимулюються
локальними м’язовими вправами, а з іншого, - при-
водять до неспецифічного ефекту, підвищуючи за-
гальний функціональний стан організму [9].

Наступний метод - типологічно-норма-
тивний – є достатньо новим і розроблений Нікіши-
ним І.В., 1994. Його особливість полягає у цілесп-
рямованій дії на рухову якість, яка відстає від
середньо-популяційного нормативу в даній сомато-
типічній групі. Орієнтиром, як і в першому випад-
ку, обираються нормативи, але режим тренування
добирається відповідно до типологічних особливо-
стей тих, хто займаються. Це означає, що для пред-
ставників астено-таракального типу з низьким
рівнем швидкості та сили навантаження добирають-
ся з акцентом на розвиток анаеробних можливос-
тей, які становлять фізіологічну базу цих якостей.
Для представників дигестивного типу, навпаки, ви-
користовують навантаження аеробного характеру з
метою розвитку в них бракуючої витривалості. «М‘я-
зовики» одержують навантаження змішаного харак-
теру, що позитивно впливає на розвиток всіх рухо-
вих якостей. Оскільки такі навантаження особливо
важкі для учасників оздоровчих тренувань, їх рівень
в заняттях зазвичай помірний. Такий підхід приво-
дить до активації глобальних неспецифічних ме-
ханізмів адаптації та забезпечує високу ефективність
методу (табл. 1).

Типо-специфічний метод, апробований
Д.А.Фільченковим [9], раніше використовувався
суто у спортивній практиці і не застосовувався в
масовій оздоровчій фізкультурі. Сутність метода
полягає в тому, що кожній соматотипічній групі про-
понують навантаження, найбільш відповідні до їхніх
генетичних завдатків. Ефективність методу забезпе-
чує високий рівень звичного оперативного наванта-
ження для тих, хто займається (табл. 1). Механізм
фізіологічної адаптації в цьому методі - глобальний

специфічний, оскільки дія спрямована на специфі-
чно найрозвиненіші фізіологічні функції. На думку
Д.А. Фильченкова [9], ця дія призводить до широ-
кого позитивного перерозподілу в розвитку рухових
якостей. Остання теза не є безперечною, тому що
«перехресний» ефект спостерігається тільки при
деякій спільності механізмів центральної регуляції
та енергозабезпечення (наприклад, «вибухова сила
- швидкість»), або винятково на початковій стадії
адаптації при фізичній підготовці нетренованих
людей, особливо літнього віку. Наприклад, кросова
підготовка малотренованих людей протягом 6-8
тижнів призводить не тільки до розвитку аеробної
витривалості, але й підвищує рівень анаеробної про-
дуктивності, швидкісно-силової та координаційної
підготовленості [1,4,10].  Це пов’язано з наступни-
ми чинниками: по-перше, із низьким рівнем цих
якостей; по-друге, з тим, що в процесі бігу існує
момент відштовхування від опори (сила), подолан-
ня різних перешкод (спритність), біг з  гори
(швидкість) або під гору (гліколітичная витри-
валість), тобто включаються механізми цих рухових
якостей [11]. При адаптації організму до специфіч-
них навантажень “”перехресний» ефект зникає по-
вністю, наступає період формування функціональ-
них систем, які реалізовують специфічні види
м’язової діяльності.

Слід відзначити недостатність чіткого нау-
кового обґрунтування зазначеної концепції загаль-
ної фізичної підготовки, в основі якої лежить так
званий «перехресний» ефект. Це підтверджується і
практикою спортивної діяльності, коли вдосконален-
ня аеробної витривалості пригнічує механізми ана-
еробної, розвиток силової динамічної витривалості
знижує рівень «вибухової» сили, приріст гліколітич-
ної витривалості негативно позначається на показ-
никах абсолютної сили тощо. На наш погляд, для
масової фізкультури оптимальною є методологія
окремого розвитку рухових якостей. Із цих позицій
третій, типологічно-нормативний, метод, орієнтова-
ний на вдосконалення «відстаючої» рухової якості з
урахуванням типологічних особливостей особи, є
найефективнішим, звичайно, за умови використан-
ня не помірних, а субмаксимальних навантажень з
періодичним підключенням максимальних. При цьо-
му обов’язковим є врахування рівня здоров’я учас-
ників оздоровчого тренування.

Виходячи з вищезазначеного, на нашу дум-
ку, оптимальним в оздоровчому тренуванні є залучен-
ня засобів фізичного виховання комплексного харак-
теру з використанням типологічно-нормативного
методу. Цей підхід забезпечує використання різнома-
нітних засобів фізичного виховання для підвищення
рівня фізичного здоров‘я до безпечних показників
(плавання, спортивні ігри, комплекси силових вправ).
В даному випадку ми розглядаємо оздоровче силове
тренування, яке рекомендується застосовувати в ком-
плексі з оздоровчими заняттями плаванням (Лиходід
В.С., Клопов Р.В., 1998-2003) [7, 12-17].

Одним із щонайпотужніших засобів оздо-
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ровчого тренування вважаються силові вправи. Для
запобігання розвитку дегенеративних змін в опор-
но-руховому апараті (артроз, остеохондроз та ін.), а
також для лікування вказаних захворювань в комп-
лексне оздоровче тренування рекомендується вклю-
чати силові вправи в різних режимах навантажен-
ня.  Для осіб з  надмірною масою тіла  вони
виконуються в режимі зменшення жирової ткани-
ни, а для осіб із недостатньою масою тіла і слабким
фізичним розвитком - у режимі збільшення м’язо-
вої маси. Ці ж вправи слугують засобами виховання
силової витривалості та профілактики травм опор-
но-рухового апарату .

З цього приводу нами розроблені комплек-
си оздоровчих вправ ЗФП на розвиток сили, сило-
вої витривалості, швидкісної витривалості [7, 17].
Вправи виконуються і в аеробному і в анаеробному
режимах енергозабезпечення. На кожний рівень здо-
ров’я розроблені 2 комплекси, які мають спрямо-
ваність на різні групи м’язів. Тривалість занять - від
15 до 50 хв. залежно від віку, рівня здоров’я і підго-
товленості. Пропонуються односпрямовані вправи,
що використовують тренажерні пристрої і обтяжен-
ня. Комплекси міняються по черзі залежно від спря-
мованості на групи м’язів і переважний розвиток
вибраних якостей. Зміна комплексу на більш інтен-
сивний відбувається тільки після оцінки результатів
етапного контролю (зміна рівня здоров’я).

Вправи на гнучкість також є складовою ча-
стиною комплексного тренування, оскільки вони
забезпечують рухливість і молодість хребта і суг-
лобів. Їх виконання перешкоджає надмірному зносу
суглобів, покращує стан суглобової сумки - сприяє
профілактиці артрозу. Засобом для розвитку гнуч-
кості є плавальні та силові вправи, які виконуються
з  максимальною амплітудою рухів , великою
кількістю повторень [14].

При розробці програми оздоровчого сило-
вого тренування з метою корекції рівня здоров’я ми
спиралися на такі показники:
- потужність навантаження - 50-65% МСК;
- пульсовий режим (інтенсивність) - 90-140 уд/хв.
(відповідно до віка і рівня здоров’я (табл. 2);
- кратність занять – 3 рази на тиждень;
- тривалість занять (обсяг) – ЗФП, спрямована на
розвиток силової витривалості, швидкісної витри-
валості, гнучкості; від 15 до 50 хв.  залежно від рівня
здоров’я.

Висновки.
Впровадження програм занять оздоровчим

силовим тренуванням комплексного характеру з ви-
користанням типологічно-нормативного методу (си-
лове тренування + оздоровче плавання) в систему
керування здоров’ям працівників реакторного вироб-
ництва АЕС протягом року дозволило вивести 37,83%
учасників оздоровчих тренувань з прикордонного
рівня фізичного здоров’я, стабілізувати роботу імун-
ної системи в межах регіональних норм, знизити зах-
ворюваність персоналу реакторного виробництва
АЕС на 12,5%. Кількість випадків ЗТВТ знижено на
30, а днів, пропущених у зв’язку з хворобою, на 224
(на 100 працюючих). Достовірно знизилися темпи
старіння організму на 57,53% до межі безпечних по-
казників. На 31,45% збільшилася кількість осіб, що
мають ДБВ в межах норми.  Біоенергетичні показни-
ки працівників реакторного виробництва АЕС зали-
шилися без статистично значущих змін. Сформува-
лась тенденція до збільшення МСК.

Достовірно збільшився ступінь розвитку
основних рухових якостей: гнучкість покращилась
на 5,35%; швидкість реакції на 19,73%; швидкісно-
силова витривалість м’язів плечового пояса на
30,22%; динамічна сила на 5,41%; швидкісна вит-
ривалість м’язів черевного пресу на 15,35%.

Достовірно змінилися показники морфо-
функціонального статусу працівників реакторного
виробництва АЕС: ЖЕЛ, індексу Кетле, проби Штан-
ге і проби Генчі.

Результати власних досліджень у напрямку
комплексного оздоровчого тренування чоловіків
зрілого віку (21-60 років) працівників реакторного
виробництва АЕС у варіанті силове тренування + за-
стосування програми спортивних ігор, як додатково-
го засобу підвищення рівня фізичного здоров’я, так
само підтверджують ефективність застосування ком-
плексного підходу до оздоровчого тренування [20].

Аналіз літературних джерел і результатів
власних досліджень дозволяють констатувати, що
комплексний підхід з використанням типологічно-
нормативного методу є найефективнішим для зас-
тосування в оздоровчому тренуванні, зокрема з обо-
в’язковим використовуванням комплексів силових
вправ з урахуванням віку, рівня фізичного здоров’я,
об‘єму, інтенсивності, кратності і факторної струк-
тури фізичного здоров’я. Вищезазначений підхід
дозволяє реалізувати оптимальне підвищення сту-
пеню розвитку основних рухових якостей, які ма-
ють питому вагу у рівні фізичного здоров’я.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем комплек-

Таблиця 2
Шкала оцінки інтенсивності навантажень (за Л.Я. Іващенко, 1988).

Інтенсивність Показники 20-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років більше 60 

Низька менше 120 менше 
110 

менше 
100 

менше 
90 

менше 
60 

Середня 120-130 110-120 100-110 90-100 80-90 

Висока 

ЧСС 

більше 130 Більше 
120 

більше 
110 

більше 
100 

більше 
90 
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сного оздоровчого силового тренування.
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Аннотация. Изучена структура физической подготовлен-
ности борцов. Показано, что квалификация является
важным системообразующим фактором, определяющим
соотношение и взаимосвязи ее морфологических и ско-
ростно-силовых компонентов, уровень специальной
работоспособности спортсменов. Разработаны соответ-
ствующие математические модели.
Ключевые слова: структура физической подготовленно-
сти, квалификация, взаимосвязи, модели.
Анотація. Коленков О.В., Приймаков О.О. Порівняль-
на характеристика структури фізичної підготовленості
борців різної кваліфікації. Вивчено структуру фізичної
підготовленості борців. Показано, що кваліфікація є
важливим системним утворюючим фактором, що виз-
начає співвідношення і взаємозв’язки ії морфологічних
і швидкісно-силових компонентів, рівень спеціальної
працездатності спортсменів. Розроблені відповідні ма-
тематичні моделі.
Ключові слова. структура фізичної підготовленості,
кваліфікація, взаємозв’язки, моделі.
Annotation. Kolenkov A.V., Pryimakov O.O. The
comparative characteristic of the structure of physical
preparedness of wrestlers of various qualification. The
structure of physical preparedness of wrestlers is
investigated. It is shown that qualification is an important
factor that creates a system, determining the ratio and
interrelations of its morphological and speed and power
components, the level of special efficiency of the sportsmen.
The appropriate mathematical models are developed.
Keywords:  structure of physical preparedness, qualification,
interrelations, models.

Введение.
Физическая подготовленность (ФП) борцов,

являясь важной составляющей общей структуры их
подготовленности, многокомпонентна по своему
составу, иерархически организована и взаимодей-
ствует с другими компонентами подготовленности
спортсменов для достижения «планируемого резуль-
тата» (спортивного результата, специальной рабо-
тоспособности, мастерства и т.д.) [5, 8, 17]. Ее фор-
мирование и совершенствование основывается на
развитии и совершенствовании двигательных ка-
честв (ДК), морфофункциональном развитии орга-
низма спортсменов, и осуществляется дифференци-
рованно, в соответствии с весовой категорией,
квалификацией, возрастом, уровнем специальной
работоспособности спортсменов, определяемой, в
свою очередь, спецификой современного соревно-
вательного поединка [4, 5,  6, 7, 9].

В то же время, анализ работ специалистов,
исследовавших структуру ФП, показал, что в борь-
бе недостаточно изучены соотношение и взаимосвя-
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зи отдельных ее компонентов: ДК, показателей фи-
зического развития между собой и со спортивным
результатом [11, 13, 18].

Несмотря на различные подходы, в боль-
шинстве работах представлен разнородный матери-
ал, отражающий отдельные стороны ФП борцов:
скоростно-силовую и силовую подготовленность [3,
12], выносливость [1, 15], состояние двигательной
функции [9, 14] и т.д.

В связи с тем, что в исследованиях боль-
шинства авторов, освещающих различные стороны
ФП борцов [2, 7, 10, 11, 13, 16], недостаточно осве-
щена ее структура с позиций соотношения и взаи-
мосвязей, иерархии, координации различных ком-
понентов системы организма спортсмена в процессе
достижения «планируемого результата», большин-
ство из них нельзя признать системными.

Это не позволило в достаточной мере осве-
тить парциальную роль и взаимодействия каждого
из слагаемых факторов ФП спортсменов различной
квалификации, возраста, весовой категории в общей
структуре их подготовленности, в динамике трени-
ровочного процесса.

Чрезвычайная важность и недостаточная
изученность затрагиваемой проблемы определили
выбор направление исследования.

Исследования выполнены согласно плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Формулирование целей статьи.

Целью настоящей работы является изучение
структуры физической подготовленности борцов
различной квалификации в динамике спортивного
совершенствования.

Методы исследования. В качестве методов
исследования в данной работе использовались: ка-
липерометрия, тензодинамометрия, теппингметрия,
методы педагогической оценки и тестирования ско-
ростно-силовой подготовленности и специальной
работоспособности борцов, компьютерного графи-
ческого анализа и математической статистики, и др.

В данной работе исследованию была под-
вергнута только часть компонентов СФП – морфо-
метрическая составляющая, скоростно-силовые ка-
чества борцов, их специальная работоспособность,
которая оценивалась в тесте с бросками партнера
равного веса за 1 руку наклоном – 3-5 серий по 15
бросков.

Для сравнительной оценки структуры ФП
борцов, отличающихся мастерством, вся выборка
испытуемых разбивалась: в одном случае, на 2 груп-
пы различающихся по квалификации (первая груп-
па - кандидаты в мастера спорта (КМС), вторая -
мастера спорта (МС), мастера спорта международ-
ного класса (МСМК) и заслуженные мастера спорта
(ЗМС)), в другом - на 3 группы (первая группа - КМС,
вторая - МС, третья - МСМК и ЗМС).

Такое разбиение диктовалось целями про-
водимого анализа: в первом случае для выяснения
различий в СФП спортсменов относительно низкой

Таблица 1
Показатели скоростно-силовой подготовленности и пульса у борцов высокой (МС, МСМК, ЗМС), и отно-

сительно низкой (КМС) квалификации.

ЗМС, МСМК,  
МС 
(1) 

КМС 
 

(2) 

t-Стьюдента,  
P 
 

Показатели  
  

  Χ  ±m n   Χ  ±m n t1-2 P 
Возраст, лет 23,1 0,36 110 19,0 0,35 36 8,15 <0,01 
Вес, кг 78,4 1,75 110 76,1 2,78 36 0,70 >0.05  

 Бег 30 м, с 4,33 0,02 106 4,44 0,03 36 2,62 <0,01 
 Прыжок в длину, см 249,6 2,87 42 236,1 4,03 20 2,73 <0,01 
 Подъем по канату 4 м, сек 6,04 0,17 101 6,84 0,34 36 -2,11 <0,05 
 Подтягивания за 10 сек,   
   кол-во раз 9,9 0,12 103 9,0 0,31 36 2,63 <0,01 
 Отжимания за 10 сек, кол-во 19,4 0,23 87 18,0 0,69 29 1,92  >0.05  
 Приседания с партнером,   
 кол-во раз 23,4 0,88 100 20,9 1,92 36 1,20  >0.05 
 Подтягивания, кол-во раз 35,4 0,88 103 30,5 2,31 36 1,96 <0,05  С
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 Отжимания, кол-во раз 72,8 1,74 103 60,6 3,16 36 3,39 <0,01 
 1 серия, сек 29,2 0,50 105 35,0 1,01 36 5,11 <0,01 
 2 серия, сек 29,2 0,58 105 35,6 1,19 36 4,78 <0,01 
 3 серия, сек 29,7 0,68 105 38,5 1,48 36 5,45 <0,01 
 ∑t1-3 серии, сек 88,2 1,70 105 109,1 3,56 36 5,30 <0,01 
 Коэфф-т спец-й работосп-ти 1,061 0.004 105 1,058 0,01 35 0,32  >0.05 
время 1 броска, сек 1.96 0.04 105 2,39 0,09 36 5.29 <0,01 С
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(t)

 1
5 
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Бег 800 м, мин 2,48 0,03 45 2,58 0,1 10 0,96 >0,05 
Пульс лежа, уд⋅мин-1 55,6 0,88 44 61,0 0,7 8 4,79 <0,01 
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и высокой квалификации, во втором – также для
исследования направленности изучаемых показате-
лей в процессе ступенчатого повышения мастерства
спортсменов: от КМС до МС, МСМК и ЗМС.

Результаты исследований.
Среднегрупповые значения показателей ФП

борцов двух групп, представленные в табл. 1, сви-
детельствуют о том, что высококвалифицированные
спортсмены превосходят борцов относительно низ-
кой квалификации по большинству сравниваемых
показателей, характеризующих скоростные и скоро-
стно-силовые качества, уровень специальной рабо-
тоспособности, экономичность функционирования
организма в состоянии покоя.

Лишь в показателях, характеризующих си-
ловую (приседания с партнером, количество подтя-
гиваний) и скоростно-силовую (в беге на 800 м)
выносливость различия не являются статистически
значимыми.

Особенным является и то, что преимуще-
ство спортсменов высокой квалификации наиболее
выражено в тесте на специальную работоспособ-
ность (разница 23,8 %, p<0,01), при отжимании в
упоре лежа (разница 16,8 %, p<0,01), при подъеме
по канату (разница 13,2%, p<0,05).

Преимущество темповой скорости спорт-
сменов высокой квалификации по отношению  к
борцам относительно низкой квалификации в тесте
на специальную работоспособность, с одной сторо-
ны, и отсутствие статистически существенных раз-
личий между группами по такому параметру как
коэффициент специальной работоспособности (рас-
считанный как отношение суммарного времени вы-

полнения по 15 бросков в 3-х сериях к лучшему вре-
мени спортсмена, показанному в одной из серий,
умноженному на 3) свидетельствуют о том, что бор-
цы относительно низкой квалификации, при мень-
шей скорости и интенсивности выполнения брос-
ков, имеют близкие к высококвалифицированным
борцам показатели снижения работоспособности в
тесте с бросками.

Это также свидетельствует о более низких
их резервных возможностях для осуществления спе-
циализированной двигательной деятельности в це-
лом и спуртовой деятельности, в частности, посколь-
ку спуртовая деятельность реализуется ими менее
интенсивно.

Расчеты по трем квалификационным груп-
пам (1-ая - КМС, 2-ая - МС, 3-я - МСМК и ЗМС),
показывают (табл. 2, рис. 1), что направленность
совершенствования двигательной функции борцов
проявляется, в первую очередь, в повышении ско-
рости и интенсивности выполнения бросков при
относительном консерватизме  показателей сниже-
ния работоспособности.

Проведенное тестирование борцов с 5-ю
сериями бросков в максимальном темпе, показало,
что дополнительное выполнение высокоинтенсив-
ной работы спортсменами разной квалификации
приводит к увеличению времени выполнения от-
дельных движений в серии, степени снижения спе-
циальной работоспособности (рис.1).

Данные, представленные на рис. 1 отража-
ют постепенный рост к концу тестирования време-
ни, необходимого для выполнения серии из 15 брос-
ков  во всех группах испытуемых,  что

* КСР – коэффициент специальной работоспособности. СV – коэффициент вариации, %.

Серии бросков, сек КСР* 

кв
ал
иф
ик
ац
ия

 

С
та
ти
ст

. 
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ы

 

1 2 3 Σ1-3 

И
нд
ек
с 

% снижения  
работоспособности 

время 1 
броска, сек 

  Χ  25,00 25,00 25,28 75,28 1,064 6,40 1,673 
±m 0,60 0,75 0,93 2,21 0,006 0,611 0,048 
n 36 36 36 36 36 36 36 

зм
с,

 м
см
к 

СV 14,2 17,8 21,8 17,4 3,446 57,3 17,4 

  Χ  31,29 31,26 31,32 93,87 1,060 6,01 1,98 
±m 0,61 0,75 0,85 2,13 0,005 0,52 0,07 
n 76 76 76 76 76 76 80 

мс СV 17,0 20,9 23,6 19,7 4,3 75,7 30,7 

  Χ  34,69 34,80 37,89 107,37 1,058 5,83 2,39 
±m 1,16 1,33 1,62 3,99 0,01 0,83 0,09 
n 35 35 35 35 35 35 35 

кмс СV 19,8 22,7 25,3 22,0 4,6 84,1 22,0 
 

Таблица 2
Временные характеристики выполнения 3-х серий по 15 бросков и коэффициент специальной работоспо-

собности в специализированном тесте у борцов различной квалификации.
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свидетельствует о снижении их работоспособности
к пятой серии. Наибольшие сдвиги к пятой серии
тестирования проявились у спортсменов более низ-
кой квалификации (КМС). При тестировании же с
тремя сериями бросков (табл. 1) преимущество бо-
лее квалифицированных спортсменов не было так

выражено.
Характер кривых на рис. 2b отражает про-

явившиеся статистически достоверные различия
между крайними квалификационными группами –
группой КМС и группой ЗМС и МСМК. Более вы-
раженная степень снижения работоспособности,
удлинение времени выполнения одиночного и серии
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Рис. 2. Сравнительная характеристика отдельных показателей скоростно-силовой подготовленности
борцов различной квалификации. Условн. обознач.:  - мсмк, змс;     - мс;     - кмс

Рис. 1. Время выполнения специализированных движений и степень снижения работоспособности в тес-
те с бросками (5 серий) у борцов различной квалификации. a: -  ЗМС;   - МС;  - КМС;

b:  - % снижения работоспособности;  - время выполнения одиночного движения.
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движений к концу тестирования в группе КМС, сви-
детельствуют об их более низких функциональных
резервах. Результаты свидетельствуют также о том,
что для оценки специальной работоспособности по
указанным выше критериям в большей мере подхо-
дит тест с 5-ю сериями бросков, а не с тремя.

На рис. 2  представлены показатели ФП
спортсменов 3-х квалификационных групп: 1. –
МСМК и ЗМС, 2. – МС, 3. – КМС.

Такая дифференциация позволяет оценивать
динамику исследуемых показателей в процессе сту-
пенчатого повышения мастерства спортсменов.

Данные, представленные на рис. 2 свиде-
тельствуют о том, что увеличение мастерства спорт-
сменов сопряжено с повышением скоростно-сило-
вых качеств и специальной работоспособности.

Анализ морфометрических показателей
СФП спортсменов высокой и низкой квалификации
свидетельствует о том, что первые имеют преиму-
щество перед спортсменами низкой квалификации
в значениях таких соматометрических показателей,
как обхватные размеры шеи, грудной клетки, напря-
женного плеча, индекса Кетле и индекса развития
мускулатуры (табл. 3).

Это можно рассматривать в качестве сви-
детельств, отражающих специфику адаптационных
перестроек в морфологической компоненте СФП
спортсменов-борцов по мере повышения их квали-

фикации. Это также характеризует направленность
и специфику влияния многолетнего тренировочно-
го процесса на СФП борцов.

Следует отметить, что с повышением ква-
лификации снижаются величины процентного со-
держания жирового компонента, проявляется тен-
денция к уменьшению костного компонента ,
увеличению поверхности тела и  мышечного ком-
понента, возрастает индекс развития мускулатуры.

Характерно, что на фоне увеличения мы-
шечного компонента и индекса развития мускула-
туры, у борцов высокой квалификации статистичес-
ки достоверно снижается толщина кожно-жировых
складок на щеке, под лопаткой, на плече, предпле-
чье и бедре.

Отрицательная взаимосвязь мышечного и
жирового компонентов (r = -0,565, p = 0,0008) мо-
жет быть выражена математически в виде следую-
щего регрессионного уравнения:

Y=44,596-0,572*x,
где, Y - жировой компонент %; х – мышеч-

ный компонент, %.
Представленная модель свидетельствует о

том, что одним из механизмов, лежащим в основе
изменения соотношения компонентов состава тела
спортсменов с повышением их мастерства, являет-
ся уменьшение жирового и повышение мышечного
компонентов. Вероятно, этим можно также объяс-

Таблица 3
Сравнительная характеристика отдельных показателей физического развития борцов высокой (МС,

МСМК, ЗМС) и относительно низкой (КМС) квалификации.
КМС МС, МСМК, ЗМС Показатели 

Χ  ±m n Χ  ±m n 
 

P 
Вес, кг 71,44 1,80 32 72,72 1,72 27 >0,05 Гр

уп
пы

, 
па
ра
ме
тр
ов

 

Рост, см 169,5 0,82 32 169,1 1,37 27 >0,05 

шеи 38,20 0,24 32 39,43 0,44 14 <0,05 

гр. клетки в покое 94,06 0,94 32 98,52 1,37 19 <0,05 

гр. клетки на вдохе 96,00 0,96 32 101,2 1,52 19 <0,01 

экскурсия гр. клетки 4,38 0,24 32 5,81 0,62 19 <0,05 

напряженного плеча  32,48 0,49 32 34,54 0,50 27 <0,01 

О
бх
ва
тн
ы
е 
ра
зм
ер
ы,

 
см

  

бедра 54,19 0,61 32 59,07 1,50 27 <0,01 
Под лопаткой 12,50 0,62 32 10,48 0,45 27 <0,05 
На плече спереди 5,88 0,41 32 4,63 0,24 27 <0,05 
На плече сзади 12,13 0,70 32 9,74 0,65 27 <0,05 
На предплечье 9,13 0,71 32 7,21 0,56 14 <0,05 

Ко
ж
но

-ж
ир
ов
ы
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ск
ла
дк
и,

  
мм

 

На бедре 10,25 0,76 32 8,29 0,35 14 <0,05 
Мышечный компонент 49,98 0,53 32 51,31 0,75 13 >0,05 
Жировой компонент 17,20 0,74 32 13,79 0,50 14 <0,001 

Состав 
тела, % 

Костный компонент 17,42 0,26 32 16,66 0,37 14 >0,05 
Индекс Кетле 390,3 7,50 32 427,3 7,88 27 <0,01 Физи-

чеcкое 
развитие Индекс развития мускулатуры 6,76 0,68 32 9,17 0,76 27 <0,05 
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нить наличие отрицательной взаимосвязи между
жировым и костным компонентами (r = -0,469, p =
0,007;  y = 19,3 - 0,134*x, где у – костный компо-
нент, %, х – жировой компонент, %) и положитель-
ной – между мышечным и костным компонентами
(r = 0,421, p = 0,01;  y = 33,937 + 1,004*x, где у –
мышечный компонент, %, х – костный компонент,
%), а также, - между костным компонентом и ин-
дексом развития мускулатуры (r = 0,514, p = 0,003;
y = -12,619 + 1,148*x, где у – индекс развития мус-
кулатуры, %, х – костный компонент, %) при изме-
нении соотношения компонентов состава тела вы-
сококвалифицированных спортсменов.

Факторный анализ СФП борцов разной ква-
лификации. Результаты факторного анализа скорос-
тно-силовой составляющей СФП борцов разной
квалификации показал, что в обеих группах выяв-
лено по 4 ведущих фактора, определяющих измен-
чивость общей дисперсии показателей скоростно-
силовой подготовленности борцов.

Из них доминирующими в первой (МС,
МСМК, ЗМС) и второй (КМС) группах спортсме-
нов, являются факторы специальной работоспособ-
ности (31,36 % и 42,22%, соответственно) и скорос-
тно-силовой выносливости (18,06% и 18,81%).

В тоже время, третий и четвертый факторы
в сравниваемых группах разняться: если в структу-
ре ФП КМС третьим фактором является скоростно-
силовая подготовленность (12,79 % общей диспер-
сии), четвертым - скоростные качества и силовая
выносливость (11,18%), то для спортсменов высшей
квалификации третье место по вкладу в общую дис-
персию ФП занимает фактор физического развития
(14,61%), а четвертое – фактор возраста (10,62%),
который в данной квалификационной группе иссле-
дуемых спортсменов отражает их опыт.

Корреляционный анализ показал, что с
уровнем квалификации наиболее тесно взаимосвя-
заны параметры специальной работоспособности
(r=0.57-0.77, P<0.01) и такой скоростно-силовой
показатель как подъем по канату на время (r=0.44,
P<0.01).

Характерно, что с квалификацией спортсме-
на достаточно сильно коррелируют морфометричес-
кие показатели физического развития – поперечные
и обхватные размеры тела (r=0.51±0.06, (P<0.01), из
которых наиболее тесно - обхватные размеры шеи
(r=0.62, P<0.01), грудной клетки (r=0.70, P<0.01),
плеча расслабленного (r=0.63, P<0.01) и напряжен-
ного (r=0.64, P<0.01), предплечья (r=0.58, P<0.01) и
бедра (r=0.60, P<0.01).

У борцов высокой квалификации проявля-
ется большее количество, в сравнении со спортсме-
нами низкой  квалификации, относительно высоких
статистически значимых взаимосвязей между пока-
зателями их скоростно-силовой подготовленности
и уровнем специальной работоспособности.

Выводы.
Проведенные исследования показали, что

квалификация является важнейшим системообразу-

ющим фактором, определяющим соотношение и
взаимосвязи морфологических и скоростно-силовых
компонентов структуры физической подготовленно-
сти борцов.

Выявлено, что совершенствование СФП в
динамике повышения квалификации борцов сопро-
вождается:
· увеличением обхватных размеров шеи, грудной
клетки, напряженного и расслабленного плеча,
бедра, снижением процентного содержания
жирового компонента, проявлением тенденции
к уменьшению костного компонента, увеличе-
нием поверхности тела и мышечного компонен-
та, возрастанием индекса развития мускулату-
ры;

· улучшением результатов в специальных двига-
тельных тестах, характеризующих физическую
подготовленность спортсменов-единоборцев,
уровень их  специальной работоспособности;
Для оценки уровня специальной работос-

пособности высококвалифицированных борцов ре-
комендуется тест с 5-ю сериями бросков за 1 руку
наклоном по 15 в каждой серии (с 1-минутным ин-
тервалом пассивного отдыха между сериями), с ре-
гистрацией скорости и интенсивности выполнения
бросков, определении коэффициента специальной
работоспособности и восстановления.

Перспективы дальнейшего развития выбран-
ного направления состоят  в углублении исследова-
ний, направленных на изучение соотношений и вза-
имосвязей компонентов СФП, разработке соответ-
ствующих критериев, нормативных шкал для каждой
квалификационной группы спортсменов  дифферен-
цированно по весовым категориям, полу и возрасту,
что важно для более точного управления процессом
подготовки, контроля и отбора спортсменов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ

МОЛОДЕЖИ
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Национальный университет государственной на-
логовой  службы Украины

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих
информационных технологий, которые используются в
физическом воспитании студентов.
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Анотація. Колос М.А. Сучасні інформаційні технології
у фізичному вихованні студентської молоді. Стаття при-
свячена аналізу існуючих інформаційних технологій, які
використовуються у фізичному вихованні студентів.
Ключові слова: студенти, фізичне виховання, інфор-
маційні технології.
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in physical education of student youth. The article is devoted
to the analysis of the present information technologies,
which are used in students? physical training.
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Введение.
В настоящее время в Украине интенсивно

происходит обновление системы образования, ори-
ентированной на вхождение в европейское образо-
вательное пространство. Происходит смена образо-
вательной парадигмы: предлагаются иные подходы,
отношения, содержание поведение, педагогический
менталитет. В этих условиях наблюдаются заметные
изменения требований, предъявляемых к системе
образования, меняется социальный заказ общества
на подготовку личности, которая должна использо-
вать информационные технологии в образовании и
в своей профессиональной деятельности, адаптиро-
ваться в новой культурно-информационной среде.

Современное общество невозможно  пред-
ставить  без использования различных информаци-
онных технологий. В этой области человеческой де-
ятельности прогресс огромен. За период немногим
более десяти лет прикладные программные продук-
ты прошли путь от программ для микрокалькулято-
ров до мультимедиа - систем.  Естественно данный
процесс не мог, не коснутся физического воспитания,
в частности, студенческой молодежи. Необходимость
использования достижений информационных техно-
логий для решения теоретических и методических
проблем физического воспитания студентов отмеча-
лось многими исследователями [3, 5, 10].

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Национального университета государ-
ственной налоговой  службы Украины.

Формулирование целей работы.
Работа посвящена анализу существующих

информационных технологий, которые используют-
ся в физическом воспитании студентов.

Результаты исследования.
Одна из первых методик контроля и коррек-

ции уровня развития профессионально важных фи-
зических качеств студентов с использованием ком-
пьютерных технологий была разработана [2] .

Учебно-методический комплекс представ-
ляет систему взаимосвязанных, элементов в целях
достижения результатов образования на основе ис-
пользования обратной связи.  Примером данной раз-
работки может служить электронный мультимедий-
ный учебно-методический тренинговый комплекс
«Физическое воспитание студентов на основе ис-
пользования средств восточных единоборств». В
комплекс вошли информационные материалы, по-
могающие изучению теоретических аспектов и прак-
тическому освоению средств восточных едино-
борств в физическом воспитании.

В.В. Зайцевой, [5] разработаны основы по-
строения экспертных систем для автоматизирован-
ного управления кондиционной тренировкой. Дан-
ные  экспертные системы  являются примером
применения систем с искусственным интеллектом
для сферы физического воспитания. Автором раз-
работаны практические методы индивидуального
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подхода на основе математического моделирования
и применения информационных технологий в усло-
виях учебных заведений, не требующие существен-
ной модернизации учебного процесса и привлече-
ния дополнительного штата преподавателей. Они
заключаются в разделении группы занимающихся
на типологические группы на основании простей-
ших антропометрических измерений и последую-
щей дифференцировке интенсивности нагрузки для
этих групп в соответствии с заключением компью-
терной экспертной системы с помощью метода кру-
говой тренировки. О.В. Жбанковым [4] для интег-
рального оценивания функционально-кондиционной
подготовленности студентов занимающихся по про-
грамме спортивные танцы разработана компьютер-
ная программа “Sportdanc” в основе, которой лежит:
· подбор контрольных упражнений (батареи тес-
тов), адекватных подготовленности студентов и
соответствующих спортивной специализации
учебной группы;

· формирование функциональной взаимосвязи
этих упражнений внутри комплекса, выражаю-
щееся в разработке количественных оценок –
индексов.
Для определения биомеханических пара-

метров движения с их выводом на экран монитора
персонального компьютера в режиме реального вре-
мени Т.Г. Коваленко [6] создан автоматизированный
мультимедийный комплекс. Это позволило автору
внедрить в учебный процесс по физическому вос-
питанию вуза обучающую технологию, которая по-
зволяет студентам самостоятельно контролировать
и совершенствовать технику выполнения общераз-
вивающих гимнастических упражнений с помощью
визуальной обратной связи.

В.Ю.Волковым [3] разработано огромное
количество программных продуктов, которые эффек-
тивно используются в физическом воспитании сту-
дентов. Так, одной из многочисленных его разрабо-
ток является компьютерная программа  «Фитнес»
позволяющая на базе знаний экспертов получать
объективные данные по состоянию здоровья, физи-
ческому развитию, подготовленности и функциони-
рованию основных систем жизнеобеспечения чело-
века за короткий промежуток времени с выдачей
формализованного заключения и научно-обоснован-
ных рекомендаций. Разработанная оценочная компь-
ютерная программа предназначена для мужчин и
женщин 18 – 45 лет. Цель программы «Фитнес» -
оценка и моделирование здорового образа жизни.

Программа «Мини-шейпинг» подготовлена
для оценки особенностей телосложения и физичес-
кой подготовленности студенток. С ее помощью
можно в рамках учебных занятий не только тести-
ровать занимающихся, но и обучать их технологии
коррекции и совершенствования индивидуального
физического развития, функциональных и двига-
тельных возможностей и в целом формировать ус-
тойчивое мотивационно-ценностное отношение к
физкультурно-оздоровительным занятиям.

Задачей программы «Атлет» является озна-
комление студентов с основами знаний по атлети-
ческой гимнастике. Программа также может исполь-
зоваться для демонстрации выполнения базовых
упражнений. Структура программы разработаны по
принципу гипертекста. Студент, работая с програм-
мой, выбирает ту последовательность, которую счи-
тает необходимой, что позволяет максимально ис-
пользовать индивидуальный подход в обучении.
Кроме того, программа имеет четыре уровня, кото-
рые студент также может выбрать по своему усмот-
рению в зависимости от своей подготовки.

Программа «Грация» в первую очередь на-
правлена на решении методических задач в соответ-
ствии с индивидуальными пожеланиями занимаю-
щихся физической культурой и ориентирует
студентов на самостоятельные занятия.

Технология физического воспитания сту-
денток с использованием автоматизированной сис-
темы управления и ритмической гимнастики была
успешно апробирована в педагогических экспери-
ментах Е.В. Токарь [7]. Автоматизированная систе-
ма управления параметрами физического состояния
студенток включает комплекс специальных показа-
телей для компьютерного контроля и анализа, нор-
мативные региональные модели и индивидуальные
тренировочные программы, направленные на кор-
рекцию морфофункциональных показателей и дви-
гательных качеств занимающихся. Инновационная
технология физического воспитания студенток, по-
зволила индивидуализировать и интенсифицировать
процесс физического воспитания в вузе, улучшить
физическое состояние студенток, активизировать их
интерес к занятиям физическими упражнениями.

Л.А. Асмоловой, [1] предложена педагоги-
ческая модель управления физическим воспитани-
ем студентов на основе современных информаци-
онных технологий.  Управление физическим
воспитанием студентов на основе современных ин-
формационных технологий автором рассматривает-
ся как сложная система, состоящая из определен-
ных взаимосвязанных компонентов .  Такими
компонентами являются цель, задачи, содержание,
средства и методы, субъект и объект управления,
принципы, функции и факторы, определяющие де-
ятельность субъекта. Как отмечает автор структуру
любой системы характеризуют не только ее компо-
ненты, но и связи между ними, исходя из этого по-
ложения, в педагогическую модель управления  фи-
зическим воспитанием студенческой молодежи [1]
было включено пять блоков.

О.Ю. Фаныгиной [9] разработана компью-
терная программа «Aquastudent+». Структура и со-
держание компьютерной программы, позволяет мо-
делировать занятия по аквааэробике таким образом,
чтобы наиболее полно учитывать интересы и уро-
вень физической подготовленности студенток. Пред-
ложенная автором программа состоит из трех бло-
ков: «Аквааэробика», «Оздоровительные
программы» и «Функции обеспечения».
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Блок «Аквааэробика» состоит из двух раз-
делов – общие темы и здоровье.

В разделе «Здоровье» раскрываются воп-
росы контроля и самоконтроля в процессе оздоро-
вительных занятий, средства закаливания и вос-
становления.  В разделе «Общие темы»
представлена информация о структуре и содержа-
нии занятий аквааэробикой, используемые при этом
средства и принадлежности, общие сведения и тре-
бования к оздоровительным занятиям в условиях
водной среды.

В блоке «Оздоровительные программы»,
автором предложено три варианта программ – общие
оздоровительные, индивидуальные и специальные.

К «Функциям обеспечения» относятся: вы-
зов базы упражнений, вызов «Дневника» (блок па-
мяти), просмотр комплексов упражнений и печать.

Несколько иной подход к организации про-
цесса физического воспитания студенток на основе
компьютерных технологий был предложен Л.А. Ро-
мановой [7].  Автором разработана программа по
индивидуализации коррекции телосложения студен-
ток, включающая средства и методы тренировки с
учетом соматотипа. Данная программа включает
следующие блоки:
- индивидуальные значения соматоскопирования
по 20 показателям;
- семибальные шкалы оценки для каждого сома-
тотипа;
- определение индивидуального соматотипа (тон-
кокостный, нормокостный, ширококостный) и оп-
ределение соответствующей педагогической оцен-
ки в баллах;
- выявление отклонений от нормы внутри сома-

тотипа (определение «проблемных зон» с графичес-
ким представлением, показывающим эти отклоне-
ния;
- вывод практических рекомендаций в виде тек-
ста по каждому из показателей с комплексом специ-
альных упражнений, методики их применения,
сформированных по направленному воздействию на
соответствующие биозвенья тела занимающихся.

Выводы.
Основываясь на результатах собственного

обобщения данных специальной литературы и опи-
раясь на результаты работы И.В. Хмельницкой [11]
мы классифицировали информационные техноло-
гии, которые в настоящее время используются в
процессе физического воспитания студентов
(рис.1).

Перспективы дальнейших исследований
будут направлены на разработку и внедрение инфор-
мационно-диагностических технологий в практику
физического воспитания студентов. Управление
физическим воспитанием студентов нефизкультур-
ных вузов на основе современных компьютерных
технологий, по нашему мнению, повысит не только
качество обучения, усилит образовательную направ-
ленность, оптимизирует двигательную активность
студентов, но и позволит контролировать уровень
их физического развития.
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Рис. 1.1. Классификация компьютерных  систем используемых в практики физического воспитания сту-
денческой молодежи.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАКТИЧНИХ
ОБСЯГІВ ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ У ВОДІ

ЗМС ПАВЛА ХНИКИНА ТА ДЕНИСА
СИЛАНТЬЄВА З ЗАПЛАНОВАНИМИ

ПЛАНАМИ ЦКП
Копчикова С.Г.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. Проведено аналіз підготовки і динаміки ре-
зультатів виступів висококваліфікованих плавців на
протязі двох і декількох Олімпійських циклів
Ключові слова: індивідуальність, спортивна підготов-
ка, плавання.
Аннотация. Копчикова С.Г. Сравнительный анализ фак-
тических объемов тренировочной работы в воде ЗМС
Павла Хникина и Дениса Силантьева с запланирован-
ными планами ЦКП. Проведен анализ подготовки и
динамики результатов выступлений высококвалифици-
рованных пловцов в течение двух и нескольких Олим-
пийских циклов.
Ключевые слова: индивидуальность, спортивная под-
готовка, плавание.
Annotation. Kopchikova S.G. The comparative analysis of
actual volumes of training work in water of Paul Hnikina
and Denis Silantjeva with planned plans. The analysis of
preparation and dynamics of competitive results of high-
qualified swimmers during two and several Olympic cycles
has been conducted.
Key words: individuality, sports preparation, swimming.

Вступ.
Аналіз сучасної практики плавців високого

класу показав, що вік і тривалість спортивної кар’є-
ри значно зросли. Більшість сучасних висококвалі-
фікованих плавців, чемпіонів і призерів Ігор Олімп-
іад або навіть просто учасників продовжують свої
активні виступи на міжнародній арені протягом три-
валого часу, причому не погіршуючи досягнутого
рівня майстерності протягом одного або декількох
чотирирічних циклів [ 5 ].

Згідно з попередніми дослідженнями про-
відних спеціалістів у сфері плавання [1,2,3], в підго-
товці висококваліфікованих плавців існують істотні
відмінності не тільки між етапами багаторічного
спортивного вдосконалення, а й між олімпійськими
циклами в межах одного етапу.

Так, якщо зміст олімпійського циклу підго-
товки на етапі максимальної реалізації індивідуаль-
них можливостей спрямовано на створення розумів
досягнення найвищих спортивних результатів і при
цьому використовуються засоби і методи, здатні
викликати бурхливе протікання адаптаційних про-
цесів, а планування і сумарні величини обсягів і
інтенсивності тренувальної роботи досягають гра-
ничних величин, при цьому різко зростає змагальна
практика, обсяг спеціальної психічної, тактичної й
інтегральної підготовки, то зміст олімпійського цик-
лові на етапі збереження досягнень характеризуєть-
ся сугубо індивідуальним підходом. Неминуче змен-
шення функціонального потенціалу організму і його
адаптаційних можливостей багато в чому обумов-
лене високим рівнем навантаження на попередньо-
му етап, часто не тільки не сприяє збільшенню на-
вантаження за рахунок тренувальних обсягів роботи,
а навіть навпаки, змушує задля утримання досягну-
того рівня підготовленості зменшувати їх. Це вима-
гає пошуку індивідуальних резервів росту спортив-
ної майстерності, підвищення якісних характеристик
процесу підготовки, використання неспецифічних
засобів стимуляції працездатності й ефективності
рухових дій тощо [1,5]. Крім того, головною особ-
ливістю побудови підготовки в олімпійському циклі
є то, що структура і кількісні величини параметрів
тренувальних і змагальних навантажень, їхнє
співвідношення, зміна характеру засобів і методів
підготовки мають значні відмінності не тільки в ол-
імпійському циклі, як окремому цілісному структур-
ному утворенні, але і в окремих роках чотирирічно-
го циклу[1,2,5].

 Характер цих відмінностей багато в чому
визначається знанням індивідуальних особливос-
тей спортсменів, ступеня вичерпаності в них адап-
таційних ресурсів і наявності резервних можливо-
стей тощо.

Практика спортивної діяльності показує, що
дуже багато талановитих атлетів пішли зі спорту, не
розкривши своїх можливостей, у зв’язку з тим що
до них була застосована стандартна система підго-
товки, яка не враховує належною мірою їхніх інди-
відуальних здібностей, функціональних резервів,
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Таблиця 1
Показники цільової комплексної програми і результати підготовки Дениса Силантьєва та Павла Хникина.

Зо ни  ін тен си вно сті  п лаван н я , км  П лава льн и й  об сяг ,  км  П оказн ики  ЦКП  
і спо ртсм ен ів  

1 9 9 2 /9 3  1 9 9 3 /9 4  1 9 9 4 /9 5  1 9 9 5 /96  1 9 9 2 /93  1 9 9 3 /9 4 1 9 9 4 /9 5  1 9 9 5 /9 6  

І  8 7 5  8 7 5  8 7 5  8 7 5  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  

ІІ  7 5 0  7 5 0  7 5 0  7 5 0      

ІІ І  6 2 5  6 2 5  6 2 5  6 2 5      

ІV  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

Д ан і  Ц ільо во ї   
ком плек сно ї  
пр ограм и  

V  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

I  4 5 0  4 0 0  4 3 0 .5  4 8 0 .2  1 8 0 0  1 8 5 0  1 8 5 0  1 8 0 0  
ІІ  6 3 3  7 2 6 .4  6 8 8 .5  6 1 2      
II I  3 6 0  3 6 8 .5  3 7 5 .5  3 5 8 .5      
IV  1 7 6 .5  1 7 0 .1  1 6 8 .0  1 5 9 .1      

 
Ф ак ти ч н і  д ан і  
П авла  Х ни ки на  

V  1 8 0 .1  1 8 5  1 8 7 .1  1 9 0 .2      
І  3 5 1 .5  3 7 8  4 0 7  5 0 6 .3  1 9 0 0  2 1 0 0  2 2 0 0  2 4 7 0  
ІІ  8 2 5  7 9 0  9 2 4  8 1 0 .2      

II I  5 7 2  7 2 0  7 0 6  7 8 5 .3      

IV  1 1 4  1 6 8  1 2 3  2 1 0      

 
Ф ак ти ч н і  д ан і  
Д ени са  С илан тьева  

V  
 

3 8  
 

4 4  
 

4 0  
 

4 9 .4      

 Зо ни  ін тенси вності  п лаван н я , км  П лавальн ий  об ся г , км  П оказни ки  ЦКП  
і спортсм ен ів  

1 9 9 6 /97  1 9 9 7 /98  1 9 9 8 /9 9 1 9 9 9 /00  1 9 9 6 /9 7 1 9 9 7 /9 8  1 9 9 8 /9 9  1 9 9 9 /0 0  

І  8 7 5  8 7 5  8 7 5  8 7 5  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  

ІІ  7 5 0  7 5 0  7 5 0  7 5 0      

ІІІ  6 2 5  6 2 5  6 2 5  6 2 5      

ІV  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

Д ан і  Ц ільо во ї  
ком плексно ї   
програм и  

V  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

I  3 9 0  1 0 0 .5  8 0 .1  4 8 0 .5  1 3 0 0  7 0 0  6 0 0  1 6 0 0  
ІІ  3 8 2 .8  3 7 9 .8  3 0 6 .5  5 2 3 .4      
III  3 0 0  1 4 5 .5  1 3 8 .1  3 1 0 .1      
IV  1 0 1 .2  3 9 .2  4 1 .3  1 2 8      

 
Ф актич н і  дан і  
 П авла  Х ни ки на  

V  1 2 6  3 5  3 4  1 5 8      
І  5 3 9  4 8 8 .2  4 6 5  4 3 6  2 2 0 0  2 3 7 0  2 1 6 7  2 4 1 2  
ІІ  7 2 1 .6  1 1 1 4  1 0 7 6  8 1 6      

III  7 1 7 .6  5 8 0 .6  4 3 0  8 5 6      

IV  1 7 1 .6  1 3 9 .8  1 4 8  2 4 4      

 
Ф актич н і  дан і   
Д ени са  С илан тьева  

V  
 

5 0 .6  4 7 .4  4 7  6 0      

 Зони  ін тенсивно сті  плаван ня , км  П лавальн ий  обсяг ,  км  П оказни ки  ЦКП  
і спо ртсм ен ів  

2 0 0 0 /0 1  2 0 0 1 /0 2  2 0 0 2 /0 3 2 0 0 3 /0 4 2 0 0 0 /0 1 2 0 0 1 /02  2 0 0 2 /03  2 0 0 3 /0 4  

І  8 7 5  8 7 5  8 7 5  8 7 5  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  2 5 0 0  

ІІ  7 5 0  7 5 0  7 5 0  7 5 0      

ІІІ  6 2 5  6 2 5  6 2 5  6 2 5      

ІV  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

Дан і  Ц ільово ї  
ком плек сно ї  
програм и  

V  1 2 5  1 2 5  1 2 5  1 2 5      

I  3 3 0  3 5 0  7 5 .5  3 2 0  1 0 0 0  1 1 0 0  6 0 0  1 0 0 0  
ІІ  1 7 6 .2  6 2 1 .4  3 0 4 .3  2 9 9      
III  3 0 0 .5  3 2 0 .5  1 2 0 .5  1 9 8 .5      
IV  1 0 1 .2  9 8 .1  4 8 .5  8 5 .6      

 
Ф ак тич н і дан і   
П авла  Х никина  

V  9 2 .1  1 0 0  5 1 .2  9 6 .3      
І  3 6 3  3 9 4  4 4 9  4 5 9  2 2 0 0  2 3 0 0  2 2 0 0  2 4 8 0  
ІІ  8 3 0  7 6 6  6 7 8  7 0 5      

III  7 6 6  8 1 7  7 9 5  9 0 5      

IV  1 7 9  2 3 3  2 0 0 .2  2 9 8      

 
Ф ак тич н і дан і   
Дениса  С илан тьева  

V  
 

6 5  9 2  7 9 .2  1 1 4      
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адаптаційних можливостей. У тих випадках, коли
фахівцям вдавалося реалізувати строго індивідуаль-
ну програму, спортсмени досягали видатних, як пра-
вило стабільних результатів. [ 2 ]

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

Формулювання цілей статті.
Дослідити динаміку обсягу тренувальної

роботи Заслужених майстрів спорту з плавання Де-
ниса Силантьєва, який спеціалізується на дистанції
100 та 200 метрів батерфляй і Павла Хникина, який
спеціалізується на дистанції 50 та 100 метрів вільний
стиль, на протязі 3 Олімпійських циклів, та порівня-
ти підготовку з планом ЦКП ( Цільова комплексна
програма ).

Результати дослідження.
За даними аналізу звітів тренерів збірної

України з плавання, аналізу щоденників і документів
обліку тренувальної роботи, анкетування плавців
досліджена динаміка загального об’єму та інтенсив-
ності тренувальної роботи у воді плавців високого
класу та порівняна з планами ЦКП.

Порівнюючи загальний обсяг та інтен-
сивність цільової комплексної програми з підготов-
кою Дениса Силантьєва та Павла Хникина, стає оче-
видною різниця в  обсягах та  інтенсивності
запланованого або рекомендованого і фактичного
обсягів тренувальних навантажень, а отже цей факт
є прямим підтвердженням необхідності індивідуаль-
ного підбору засобів ефективного впливу на зміст
підготовки спортсменів.

Наприклад, у Павла Хникина за 4 роки в
період з 1992 року по 1996 рік загальний об’єм пла-
вання в км був 7300, а по плану ЦКП повинно бути
10000 км за цей період  підготовки, фактично на 2300
км менше. У Дениса Силантьєва з 1992 по 1996  роки
- 8600 км, на 1400 км менше плану ЦКП . Далі, за
друге чотириріччя з 1996  року по 2000 рік у Павла
Хникина спостерігається значне зменшення загаль-
ного об’єму і становить 4200 км, а у Дениса Силанть-
єва ненабагато збільшується - 9149 км в порівнянні
з першим Олімпійським циклом. В третьому чоти-
риріччі  з 2000 року по 2004 рік у Павла Хникина
зменшується загальний об’єм ще на  400 км в по-
рівнянні з другим чотирирічним циклом – 3800 км,

(b)
Мал.1. Співвідношення загального об’єму плавання Цільової комплексної програми підготовки збірної ко-

манди України з плавання та Д. Силантьєва (a) і П.Хникина (b).
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а у Дениса  Силантьєва знову збільшує – 9180 км.
Навіть якщо порівняти фактичні дані за показника-
ми загального  обсягу плавання з даними ЦКП, то
подальший аналіз  змісту вказує на  велику
розбіжність фактичних і запланованих обсягів пла-
вання (Мал.1).

Аналіз змісту підготовки за параметрами
інтенсивності плавання також підтверджує до
цільність індивідуалізації підготовки висококваліф-
ікованих плавців. Вивчення змісту програм підго-
товки плавців та плавчих за компонентом інтенсив-
ності плавання з подальшим їх порівнянням із
показниками ЦКП також підтвердили наявність
значних розбіжностей у запланованих і фактичних
обсягах  плавання (Мал. 2.)

Висновки.
Підводячи підсумок викладеному, слід заз-

начити, що ціль и задачі підготовки спортсменів,
засоби, методи тренування и т.п. необхідно підби-
рати відповідно до спеціалізації, статі і віку тих, що
займаються, рівнем функціональних можливостей,
спортивною підготовленістю, з урахуванням психі-
чних якостей характеру і стажу занять на етапі збе-
реження досягнень.

 Тренувальний процес повинен бути присто-
сований до особливостей кожної людини, його
здібностям, станом на даний момент.

 В подальшої перспективі дослідження,
спрямовані на дослідження структури та змісту тре-
нувальної та змагальної діяльності спортсменів ви-
сокого класу, яки на протязі тривалого часу продов-
жують демонструвати високі спортивні результати.

Подальшого розгляду потребують питання,
пов’язані з індивідуальним розподілом навантажень
спортсменів з урахуванням календаря змагань та
стажу знаходження на етапі збереження досягнень,
а також виявлення оптимальних індивідуальних па-
раметрів у структурі та змісті їх тренувальної та
змагальної діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО
КОМПОНЕНТА СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Коренева І.М.

Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. В статті розкрито актуальні питання особис-
тісного розвитку молодших школярів, зокрема, зверне-
но увагу на розвиток і рівень сформованості в учнів 3-
4 класів операційного компоненту спостережливості, а
саме: уміння спостерігати; подано шкалу для діагнос-
тики названого уміння та характеристику його рівнів;
наведено результати експериментального дослідження
розвитку уміння спостерігати молодших школярів.
Ключові слова: уміння спостерігати, діагностика спос-
тережливості, рівні уміння спостерігати, операційний
компонент спостережливості.
Аннотация. Коренева И.М. Исследования операцион-
ного компонента внимательности младших школьников.
Статья посвящена актуальным вопросам личностного
развития младших школьников, в частности, развитию
операционного компонента наблюдательности: умения
наблюдать; подана шкала для диагностики этого уме-
ния и характеристика его уровней; описаны результаты
экспериментального исследования развития умения
младших школьников наблюдать.
Ключевые слова: умение наблюдать, диагностика на-
блюдательности, уровни умения наблюдать, операци-
онный компонент наблюдательности.
Annotation. Koreneva I.M. Researches of operating
components to the younger schoolchildren attention. The
actual questions of the individual development of the junior
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pupils are disclosed (described) in the article. The attention
is paid to the development and the formed level of 3rd–4th
– grade pupils in the observation skill. The scale of
diagnosing this skill is suggested and the characteristics of
its levels are given, the results of observation skill
development experiment research are shown.
Key words: observation skills, observation diagnosing,
observation levels, operating component of observation.

Вступ.
Спостережливість – надзвичайно складна

якість особистості. Вона включає роботу сенсорних,
рухових, мислительних та ін. механізмів, чуттєве
спостереження, попередній досвід, інтерес людини
тощо. Спостережлива людина має бачити ціле як
сукупність його частин, виділяти головні ознаки се-
ред другорядних, співставляти їх з відомою їй кате-
горією предметів і явищ, встановлювати індивіду-
альні  ознаки саме цього предмету.  Тобто у
частковому бачити загальне і, навпаки, у загально-
му бачити часткове і особливе.

На нашу думку, спостережливість є склад-
ною якістю особистості, що полягає в активному
пізнавальному ставленні до довкілля і виявляється
в умінні швидко встановлювати суттєві та характерні
риси об’єктів спостереження (предметів, явищ об-
’єктивної дійсності, їхніх змін та взаємозв’язків).

Сучасний етап розвитку поглядів на спос-
тережливість характеризується особливим підходом,
у якому дослідники намагаються комплексно на ос-
нові сукупності дидактичних, психологічних, пси-
хофізіологічних та соціальних особливостей вста-
новити сутність спостережливості та визначити її
структурні та рівневі характеристики. Основна ува-
га дослідників зосередилась на дітях молодшого
шкільного віку. Намітились окремі прагнення вимі-
ряти цю якість особистості, проте беруться до ува-
ги лише її зовнішні прояви (такі, як уважність, во-
лодіння умінням спостерігати). А рекомендації щодо
розвитку спостережливості недостатньо враховують
провідні принципи та концепції сучасної педагогі-
ки: особистісного підходу, гуманізму, єдності моти-
вації учіння і навчальної діяльності тощо.

Теоретичний аналіз літератури дозволяє
зробити висновок, що хоч у сучасних вітчизняних
теоріях навчання і містяться цікаві ідеї, проте жод-
на з них не стала основною для розробки навчаль-
ної програми або ж системи з розвитку спостереж-
ливості учнів. Відсутність уваги до проблеми
формування і розвитку спостережливості молодших
школярів була викликана, очевидно, необґрунтова-
ними уявленнями про особливості психіки дітей
цього віку, а саме: сформованість сприймання учнів
молодших класів. Проблема розвитку спостережли-
вості дітей 8-11 років стала предметом поки що не-
численних досліджень [1; 4]. На нашу думку, про-
цес навчання дітей у початковій школі має свої
специфічні закономірності і особливості, що впли-
вають на розвиток окремих якісних сторін спосте-
режливості молодших школярів, що можуть бути
сформовані лише в межах цього вікового періоду.
Тож на сьогодні розробка методики розвитку спос-

тережливості учнів початкових класів є вкрай необ-
хідною в інтересах наукового обґрунтування і прак-
тичного втілення широкомасштабних змін процесу
навчання, що знайшли вираження у державному
стандарті початкової освіти України.

Все вищенаведене дозволяє нам констату-
вати очевидну невідповідність між зрослими потре-
бами сучасної педагогічної практики навчання і не-
достатніми теоретичними, експериментальними і
прикладними можливостями педагогічної і психо-
логічної науки із задоволення цих потреб.

Історико-теоретичний аналіз проблеми роз-
витку спостережливості засвідчив існування кількох
підструктур (аспектів) означеної якості особистості:
операційної, психічної і мотиваційної, що взаємо-
пов’язані і взаємообумовлені. Загальновідомо, що
важливу роль в особистісній характеристиці молод-
шого школяра відіграють риси спрямованості, тоб-
то система ставлень до дійсності, що зумовлює цілі
і прагнення дитини. З іншого боку, спостережливість
відносять до інтелектуального компоненту спрямо-
ваності, виокремлюючи у ній ряд необхідних і ос-
новоположних умінь (уміння спостерігати, виділя-
ти суттєві і характерні ознаки тощо) [6; 7; 8]. Крім
того, спостережливість визначається також і через
увагу [5].

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Глухівського державного педа-
гогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є узагальнен-

ня теоретичного досвіду педагогів і психологів з
проблеми розвитку операційного компонента спос-
тережливості молодших школярів у процесі вивчен-
ня природничого матеріалу; виділення показників
уміння спостерігати та його діагностування.

Результати дослідження.
На рівні операційно-інтелектуального ана-

лізу спостережливість молодших школярів визна-
чається поєднанням уміння спостерігати та природ-
ничих знань учнів, що є необхідними компонентами
внутрішньої структури означеної якості і можуть
бути використані для її діагностування.

Такий підхід до розуміння операційно-інте-
лектуального компоненту спостережливості дозво-
лив виділити, а згодом діагностувати, індикатори
уміння спостерігати. Серед них:

- уміння бачити предмети у різноманітті їх
ознак;

- уміння визначати суттєві ознаки;
- уміння виділяти характерні ознаки;
- уміння встановлювати зв’язки і відношен-
ня;

- планомірність і послідовність спостережен-
ня;

- розуміння сутності малюнка.
В основу будови системи критеріїв, що ви-

користовували для визначення рівня сформованості
уміння спостерігати, покладено концепцію відомо-
го радянського психолога Л.С.Виготського [2; 3] про
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зони найближчого розвитку і актуального розвитку
дитини. Зону найближчого розвитку, як відомо, скла-
дають ті розумові дії і вчинки, котрі дитина в змозі
виконати за безпосереднього стимулювання і допо-
моги з боку дорослих. Якщо дію або вчинок дитина
виконує самостійно, без безпосереднього співробі-
тництва з дорослими, то ці вияви активності мають
бути віднесені до рівня актуального розвитку.

У відповідності до такої класифікації було
визначено рівні сформованості показників уміння
спостерігати. Якщо певний показник не виявлявся
навіть при безпосередньому стимулюванні і допо-
мозі дорослих або ж виявлявся дуже слабко (тобто
знаходився нижче  межі зони найближчого розвит-
ку), його відносили до низького рівня сформова-
ності. Якщо ж за цих умов він виявлявся у достатній
мірі, то рівень кваліфікувався як середній. І, нарешті,
ті показники, які школяр виявляв самостійно, були
віднесені до найвищого рівня (з відповідною конк-
ретизацією на достатній і високий рівні), що відпо-
відає рівню актуального розвитку.

Кількісне вираження уміння спостерігати
отримували, додаючи бали за кожним із шести виз-
начених нами показників (див. табл.1).

Оцінювалось уміння спостерігати в два
етапи: І етап – визначення уміння виділяти суттєві
і характерні ознаки, а також уміння планувати свої
дії у процесі спостереження і опису предмета; ІІ
етап – визначення уміння встановлювати зв’язки і
відношення, а також встановлення ступеня плано-
мірності, послідовності опису та розуміння сюжет-
ного малюнка.

Встановлення рівня уміння учнів спостері-
гати вважаємо першим чи не найголовнішим ета-
пом визначення ступеня спостережливості молод-
ших школярів. Даючи посильне завдання описати
добре відомий об’єкт, а також сюжетний малюнок,
було поставлено за мету з’ясувати, наскільки діти
здатні самостійно виокремлювати частини і власти-
вості об’єкта спостереження, а також їхню здатність
до синтезу і усвідомлення отриманих даних. Так,
наприклад, за зразок опису горобця при обробці
первинних емпіричних даних ми взяли відомості про
хатнього горобця, адаптовані Н.Ф.Яришевою [9,
251-252].

Дослідження засвідчило, що уміння молод-
ших школярів спостерігати має досить широкі мож-
ливості для подальшого розвиту. Так, у середньому
за результатами діагностування школярі набрали
13,4 бали з 28 можливих. До того ж середні резуль-
тати опитування третьокласників і четвертоклас-
ників майже не відрізняються (13,27 бали і 13,54
бали відповідно). Але цікавим є той факт, що середні
показники уміння сільських школярів спостерігати
є дещо вищими, зокрема, 14,43 бали у третьоклас-
ників і 15,83 бали у четвертокласників проти 13,12 і
13,67 балів у їхніх ровесників з міста.

Загальна картина розподілу середніх зна-
чень показників уміння спостерігати та їхній
кількісний аналіз свідчить, що третьокласники у

своїй більшості мають середній рівень розвитку усіх
складових уміння спостерігати: 74,2% третьоклас-
ників, описуючи добре відомий предмет, визнача-
ють здебільшого тільки деякі особливості забарв-
лення (58,7%), величини (38,0%) та будови тіла птаха
(34,8%). Зазвичай така характеристика хоч і здійсню-
валась за двома-трьома напрямками опису, проте
була однобокою. Так, школярі лише називали загаль-
ний колір горобця, не характеризуючи за частинами
тіла. Говорячи про розміри об’єкта опису, користу-
валися лише словами “малий” та “невеликий”, тільки
одиниці порівнювали його з іншою загальновідомою
пташкою, зокрема, з синичкою.

У відповідності до завдань методики дослі-
дження було визначено рівень сформованості умін-
ня спостерігати. Середні значення цього уміння ста-
новлять у третьокласників  13,27 бали,  у
четвертокласників – 13,54 бали. Проведена матема-
тична обробка даних дозволила визначити норми
оцінки уміння спостерігати і визначити рівні сфор-
мованості цього уміння: 19-20 балів - високий рівень;
15-18 балів - достатній рівень; 12-14 балів - середній
рівень; -11 балів - низький рівень. Їх якісна характе-
ристика може бути представлена у наступному виг-
ляді:

Високий рівень. Спостерігаючи об’єкт,
учень дає деталізований опис його зовнішнього виг-
ляду за 3-4 напрямками. Встановлює більшість його
взаємозв’язків з оточуючим середовищем, визначає
більшість суттєвих і характерних ознак, підводить
об’єкт опису під родове поняття. Застосовує в описі
порівняння та аналогії, виявляє глибоке розуміння
спостережуваного. Сам опис відзначається планом-
ірністю і послідовністю.

Достатній рівень. Опис об’єкта спостере-
ження відзначається характеристикою його (об’єкту)
за трьома напрямками. У більш-менш деталізовано-
му описі наявні деякі суттєві і характерні ознаки.
Часто об’єкт спостереження підводиться під родове
поняття, встановлюється декілька взаємозв’язків і
залежностей у спостережуваному. Проте пла-
номірність і послідовність опису спостерігається
лише за наявності чіткого плану. Припущені помил-
ки учні здатні виправляти самостійно.

Середній рівень. В описі об’єкта учень вка-
зує тільки на деякі ознаки зовнішнього вигляду, ха-
рактеризуючи об’єкт опису здебільшого за двома
напрямками розгляду. Учні визначають окремі
суттєві ознаки і не в змозі виділити характерні. Опи-
си малюнка відзначаються елементністю, взаємозв-
’язки не встановлено. Опис непослідовний, уривча-
стий, з повтореннями. Допущені помилки учні здатні
виправляти лише за допомогою вчителя.

Низький рівень. Опис об’єкта однобокий,
представлений кількома несуттєвими і нехарактер-
ними ознаками, уривчастий і непослідовний. Опис
сюжетного малюнка елементний, неповний, часто
помилковий. Відсутнє розуміння сутності зображе-
ного. Допущені помилки учні не в змозі виправити
навіть з допомогою вчителя.
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№ 
п/п 

Показники 
уміння 

спостерігати 

Характеристика показників 
уміння спостерігати 

Кіль-
кість 
балів 

а) описуючи предмет, учень дає деталізований опис його зовнішнього 
вигляду за різними напрямками (колір, розмір, будова, характер поверхні та 
ін.), підводить об’єкт під різні поняття 

4 

б) описуючи предмет, учень визначає більшість його ознак зовнішнього 
вигляду, характеризує предмет не менш як за трьома напрямками (сторонами) 
розгляду 

3 

в) описуючи предмет, учень самостійно визначає тільки деякі особливості 
форми, забарвлення або величини окремих його частин. Допущені помилки 
виправляє лише за допомогою вчителя. 

2 
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г) опис предмета представлений кількома ознаками, що характеризують, 
зазвичай, якийсь один бік розгляду об’єкта 1 

а) в описі серед усієї сукупності ознак об’єкта представлені всі суттєві ознаки 4 2. 

У
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б) в описі серед усієї сукупності ознак об’єкта присутня більшість суттєвих 
ознак. При цьому учень може самостійно доповнити відповідь 3 

в) описуючи предмет, учень, як правило, визначає його другорядні, несуттєві 
ознаки і деякі суттєві. Доповнити відповідь може лише за допомогою вчителя 2 

  г) описуючи предмет, учень не визначає суттєвих ознак. Доповнити опис не 
може навіть з допомогою вчителя. 1 

а) в описі учень серед усієї сукупності ознак самостійно виділяє характерні 
для даного предмету ознаки  4 

б) в описі представлена більшість характерних ознак. Учень самостійно може 
доповнити свою відповідь 3 

в) описуючи предмет, учень, як правило, називає кілька характерних ознак. 
При цьому допущені помилки може виправити лише за допомогою вчителя 

2 

3. 
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г) описуючи предмет, учень не виділяє характерних для предмета ознак. 
Відповідь не може доповнити навіть за допомогою вчителя 1 

а) описуючи малюнок, учень самостійно правильно називає зображені зв’язки 
і відношення, пояснює їхню суть 4 

б) описуючи малюнок, учень самостійно правильно називає більшість 
зображених зв’язків і відношень, але розкриває їх недостатньою мірою повно 3 

в) в описі учень встановлює і пояснює лише деякі види зображених зв’язків, 
при цьому допускає помилки, які може виправити тільки за допомогою 
вчителя 

2 

4. 
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г) описуючи предмет, учень обмежується називанням і описом окремих 
зображених на малюнку предметів. Не може встановити існуючі між ними 
зв’язки і відношення, не вміє розкрити їхню суть навіть за допомогою 
вчителя 

1 

а) описуючи предмет, учень самостійно дотримується такої послідовності: 
називає предмет і відносить його до певного родового поняття; вказує, з яких 
частин він складається і як вони розташовані у просторі; описує детально 
кожну частину предмета за різними напрямками, дотримуючись певної 
послідовності опису. Описуючи малюнок, учень самостійно дотримується 
такої послідовності: дає загальну назву малюнка і описує його за планами 
(що зображено на першому, другому, третьому плані), вказуючи на наявні 
зв’язки і відношення  

4 

б) описуючи предмет чи малюнок, учень в цілому дотримується вище 
наведеної послідовності, припускаючись деяких помилок. Допущені у 
послідовності помилки може виправити самостійно 

3 

в) учень не дотримується послідовності опису предмету. Проте за наявності 
плану і допомоги вчителя виконує ці завдання вірно 2 

5. 
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г) опис непослідовний. Учень дає неповну характеристику предмета або 
неповний опис малюнка, не в змозі обґрунтувати свою відповідь навіть за 
допомогою вчителя і при наявності плана 

1 

а) після розгляду та опису малюнка учень дає правильні відповіді на 
запропоновані питання 4 

б) на запропоновані питання за малюнком учень дає більшість відповідей, 
припускаючись незначних помилок. Допущені помилки виправляє 
самостійно 

3 

в) на половину запропонованих питань учень дає невірні відповіді, проте 
виправляє свої помилки за допомогою вчителя 2 

6 
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г) учень дає більшість невірних відповідей на запитання. Не в змозі 
виправити помилки навіть за допомогою вчителя 1 

 

Таблиця 1.
Шкала для оцінки уміння спостерігати
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Кількісні результати дослідження уміння
школярів початкової ланки навчання спостерігати
(рис. 1.) свідчать, що кількість учнів з низьким та
середнім рівнем уміння спостерігати досить знач-
на: 68,48% у третьокласників і 64,83% - у четвер-
токласників, для більшості школярів характерний
середній рівень.

Висновки.
1. Таким чином, на рівні операційно-інте-

лектуального аналізу спостережливість молодших
школярів визначається поєднанням уміння спосте-
рігати та природничих знань учнів, що є необхід-
ними компонентами внутрішньої структури озна-
ченої якості, які можуть бути використані для її
діагностування.

2. Індикаторами уміння спостерігати є умі-
ння бачити предмети у різноманітті їх ознак; уміння
визначати суттєві ознаки; уміння виділяти характерні
ознаки; уміння встановлювати зв’язки і відношення;
планомірність і послідовність спостереження;

3. Аналіз, проведений на основі даного дос-
лідження, засвідчив, що недостатній рівень розвит-
ку уміння школярів спостерігати насамперед про-
являється за рахунок низького рівня сформованості
умінь виділяти суттєві і характерні ознаки об’єкта
опису. Отже, для вдосконалення розвитку уміння
спостерігати вчителю слід звертати увагу на розви-
ток всіх складових цього уміння, особливо на роз-
виток умінь виділяти суттєві і характерні ознаки
об’єкта опису, що може бути предметом нашого по-
дальшого дослідження.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем опе-
раційного компонента спостережливості молодших
школярів.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Королинская С.В.

Национальный фармацевтический университет

Аннотация. В статье рассматривается основные направ-
лениям совершенствования физического воспитания
студентов в ВУЗах, новые формы организации занятий.
Ключевые слова: студенты, клубные формы занятий.
Анотація. Королинська С.В. Основні напрями удоско-
налення фізичного виховання студентів вузів. У статті
розглядається основні напрямки удосконалення фізич-
ного виховання студентів у ВУЗах, нові форми органі-
зації занять.
Ключові слова: студенти, клубні форми занять.
Annotation. Korolinskaya S.V. The main trends of high
school students’ physical education improvement. The paper
is devoted to analysis of main trends and new forms of high
school students’ physical education improvement.
Key words: high school students, club forms of physical
fitness.

Рис.1. Розподіл учнів (у %) за рівнем сформованості уміння  спостерігати.
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Введение.
В системе физического воспитания студен-

тов за последние десятилетия произошли значитель-
ные изменения. И, к сожалению, не в лучшую сто-
рону.  С точки зрения сохранения здоровья
эффективность традиционных занятий физической
культурой низкая. Ситуация осложняется переходом
на кредитно-модульную форму обучения, которая
предполагает уменьшение количества часов отводи-
мых на физическое воспитание студентов и переме-
щение их в разряд самостоятельной работы, что при
несформированной мотивации к занятиям может
проявиться в снижении двигательной активности
студентов в целом.

Потребность в научном управлении процес-
сом оздоровления подрастающего поколения, форми-
рования личности, разработок индивидуальных и
коллективных форм деятельности, сокращение сти-
хийности в организации занятий физкультурно-оздо-
ровительной направленности студенческой молоде-
жи – эта проблема, которая сегодня рассматривается
в числе наиболее важных и приоритетных[1,3].

В организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы со студентами, имеется ряд существен-
ных недостатков, отмеченных многими авторами
[1,2,3,5,6]: малый объем учебного времени, отведен-
ного на обязательные занятия физической культу-
рой; крайне неудовлетворительное финансовое и
материально-техническое обеспечение организации
физкультурно-оздоровительной работы со студен-
ческой молодежью и др.

Исследования выполнены согласно темы
2.1.6. «Комплексный подход к решению задач фи-
зического воспитания учащейся молодёжи» Свод-
ного плана НИР на 2001-2005 гг. по проблеме № 2.3.4
«Совершенствование процесса физического воспи-
тания в учебных заведениях» (№ госрегестрации
0I0IU006477).

Формулирование целей работы.
Цель исследования – обобщить теоретичес-

кие знания и практический опыт по основным на-
правлениям совершенствования физического воспи-
тания студентов  в  ВУЗах,  новым  формам
организации занятий.

Методы исследования. Для решения по-
ставленной цели нами использовались следующие
методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы и документальных мате-
риалов (программ по ФВ, контент-анализ медицин-
ских карт); анкетирование; антропометрические
методы;  физиологические методы;  педагогические
методы; математическая обработка эксперименталь-
ного материала.

Результаты исследования.
Материалы наших исследований в значи-

тельной степени дополняют результаты других ав-
торов относительно факторов, определяющих фи-
зическое здоровье и состояние студентов[1,4,7].
Несбалансированное и нерегулярное питание, неус-
троенный быт, психоэмоциональные перегрузки,

проблемы межличностных отношений со сверстни-
ками, а также низкая двигательная активность толь-
ко усугубляют положение молодежи на протяжении
всех лет обучения в вузе. Нами подтверждены вы-
воды многочисленных исследований [2,6] о том, что
возраст, пол, социальные условия, физическая под-
готовленность значительно влияют на уровень и ха-
рактер двигательной активности студентов.

Низкий исходный уровень здоровья абиту-
риентов, поступающих в вуз, серьезно осложняет
их адаптацию к учебным нагрузкам, являясь при-
чиной дальнейшего ухудшения здоровья и успева-
емости. Нами также отмечена тенденция снижения
уровня здоровья от курса к курсу. Необходимо сме-
нить приоритет в задачах физического воспитания,
поставив на первое место его оздоровительную на-
правленность.

Важной составляющей здоровья студентов
является уровень его физической подготовленнос-
ти. Нами для оценки физической подготовленности
использовалась информативная система оценки,
принятая в европейской практике «Еврофит». Не-
смотря на большое разнообразие в подходах к оценке
уровня физической подготовленности и здоровья,
полученные нами результаты, согласуются с мнени-
ем подавляющего большинства исследователей, ко-
торые указывают на слабую физическую подготов-
ленность студентов [2,3,4,5 и др.].

Таким образом, по результатам проведенно-
го анализа можно без преувеличения сказать, что не-
обходимы многоплановые мероприятия, которые бы
позволили проводить коррекцию здоровья еще до
того момента, как развился патологический процесс.

Одним из наиболее важных условий резуль-
тативности физического воспитания исследователи
считают отношения к занятиям. По этому признаку
всех занимающихся можно разделить на 5 основ-
ных групп: с активным позитивным отношением, с
пассивным позитивным отношением, с равнодуш-
ным отношением, с пассивным негативным отно-
шением, с активным негативным отношением. Нами
исследованы факторы, которые снижают мотивацию
студентов к занятиям. Среди причин негативного от-
ношения к физическому воспитанию студенты чаще
всего называют принудительность, отсутствие воз-
можности выбора занятий по интересам, отсутствие
индивидуального подхода, отсутствие элементов из
популярных видов двигательной активности.

Выявлен недостаточный уровень «физкуль-
турной образованности» студентов, проявляющий-
ся в нечетких представлениях о сущности здоро-
вья и здорового образа жизни, о роли двигательной
активности в формировании здорового образа жиз-
ни. Установлены цели, которые ставят студенты
перед занятиями по физическому воспитанию, а
также их неполная реализация на занятиях, что яв-
ляется резервом для дальнейшего совершенство-
вания организации и содержания физического вос-
питания студентов вуза.

Полученные данные свидетельствуют о том,
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что путем рационального выбора средств физичес-
кого воспитания, учитывающих физкультурно-
спортивные интересы студентов, возможно постро-
ение эффективно действующей системы
физического воспитания.

При организации физического воспитания
с учащимися все большее внимания уделяется дея-
тельности спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных клубов. Клубная форма организации заня-
тий позволяет дифференцированно учитывать
интересы занимающихся спортом, вести консульта-
ционную работу среди них, осуществлять органи-
зационную, педагогическую деятельность. Практи-
ка деятельности физкультурно-оздоровительных
клубов показала целесообразность такого подхода.

Нами была проанализирована деятельность
физкультурно-оздоровительных клубов разных
стран. Так, например, в Финляндии 450 тыс. чело-
век (34% населения), включая детей и молодежь,
являются членами различных спортивных клубов
рекреационной направленности. Физическое воспи-
тание в Бельгии также реализуется через клубы. В
спортивной деятельности студентов в Швеции в пе-
риод двух последних лет отмечается увеличение
активных членов спортклубов и снижение количе-
ства студентов, не являющихся членами спортивных
и физкультурно-оздоровительных клубов.

Изученный международный опыт органи-
зации клубов различной направленности позволил
выделить основные принципы клубной работы, а
также преимущественную направленность их ра-
боты. При организации клубной системы физкуль-
турно-оздоровительных занятий в нашем вузе мы
использовали некоторые традиционные формы ра-
боты (спортивные кружки и секции). Однако ос-
новное внимание уделялось использованию новых
методик, технологий, форм работы, основанных на
принципах гуманистической педагогики и психо-
логии. Наряду с традиционными методами физи-
ческого воспитания, важную роль в системе клуба
играет разработанная нами методика, ориентиру-
ющая студентов на творческое выполнение зада-
ний преподавателя.

Для повышения активности молодежи в
разностороннем самосовершенствовании разрабо-
тана система специальных поощрений тем его чле-
нам, кто в течение определенного времени (напри-
мер, в течение семестра) добился наибольших
достижений в реализации намеченной индивидуаль-
ной программы. Внедрение клубной работы в усло-
виях нашего высшего учебного заведения позволи-
ло нам  повысить интерес учащихся к
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Выводы.
Анализ специальной научно-методической

литературы и практического опыта позволил к чис-
лу нерешенных проблем физического воспитания
студентов в высших учебных заведениях отнести:
противоречие между признанием необходимости
дифференцированного обучения и технологической

неразработанностью социально-педагогических ус-
ловий его осуществления в вузе. Таким образом,
можно констатировать наличие научной проблемы,
заключающейся в недостаточной методологической
и в особенности технологической проработке воп-
росов организации физкультурно-оздоровительной
работы в высших учебных заведениях. Кроме того,
большинство разрабатываемых вопросов организа-
ции физического воспитания в вузе в основном за-
частую сводятся к набору большего или меньшего
количества недостаточно обоснованных, плохо си-
стематизированных, мало взаимосвязанных и неэф-
фективных мероприятий, которые порождают ряд
серьезных противоречий. Во-первых, это противо-
речие между концептуальными моделями и отсут-
ствием технологической проработки механизмов
реализации основных положений. Во-вторых, боль-
шинство разрабатываемых моделей физического
воспитания в вузе рассчитаны на образовательные
учреждения, располагающие уникальной материаль-
ной базой, кадрами, финансами, что совершенно
недоступно многим высшим учебным заведениям.

Зарубежный опыт свидетельствует, что во
многих странах при организации массовой и
спортивной работы с населением все более важное
значение отдается деятельности физкультурно-оздо-
ровительных клубов. Открытым остается вопрос
организации клубной формы занятий по физичес-
кому воспитанию в высших учебных заведениях.

Проведенные исследования не претендуют
на исчерпывающее изучение всех аспектов выше-
обозначенной проблемы. Дальнейшие исследования
будут направлены на организацию физкультурно-
оздоровительных занятий со студентами различных
специальностей, а также в условиях реализации
кредитно- модульной системы обучения студентов.
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Анотація. У статті на основі вивчення архівних матер-
іалів та інших джерел досліджується історія створення
та діяльності факультетів фізичної культури вищих пе-
дагогічних закладів України.
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Аннотация. Кравчук Т.Н. Становление и развитие пер-
вых факультетов физической культуры в Украине. В
статье на основе изучения архивных документов и дру-
гих источников рассматривается история создания и
деятельности факультетов физической культуры высших
педагогических заведений Украины.
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other sources history of creation and activity of faculties of
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Вступ.
Майже 60 років проминуло з того часу як в

Україні згідно з наказом Міністерства освіти у ви-
щих педагогічних закладах України було відкрито
перші факультети фізичного виховання і спорту. [3].
Насьогодні факультети фізичної культури залиша-
ються провідними закладами, які щорічно випуска-
ють кваліфікованих спеціалістів з фізичного вихо-
вання та спорту, тому безумовно вивчення їх надбань
у галузі підготовки вчительських кадрів з фізичної
культури є актуальним.

Як свідчить аналіз історико-педагогічної та
сучасної літератури, окремі питання становлення та
розвитку системи підготовки педагогічних кадрів з
фізичної культури, зокрема факультетів фізичної
культури в Україні розглядалися в працях Л. Сущен-
ко (2003), Є. Чернової (1959), Г. Шепеленко (2002),
Б. Шияна (1997) та ін. Але дослідники не ставили
завдання проаналізувати питання створення факуль-
тетів фізичної культури у вищих педагогічних зак-
ладах України та їх діяльності як провідних закладів
підготовки педагогічних кадрів з фізичного вихован-
ня в країні.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей статті.
Мета статті – на основі вивчення архів-

них матеріалів та інших джерел дослідити історію
створення та діяльності факультетів фізичної куль-
тури вищих педагогічних закладів України.

Результати дослідження.
Аналіз широкого кола історико-педагогіч-

них джерел показує, що у 40-х рр. у зв’язку з поси-
ленням уваги до стану здоров’я молоді і визначен-
ням фізичної культури та спорту як одних з головних
чинників його зміцнення, державними органами
України будо розроблено новий підхід до підготов-
ки вчительських кадрів з фізичного виховання. Цьо-
му сприяли постанови уряду України “Про фізичне
виховання учнів початкових, семирічних та середніх
шкіл УРСР” (1949 р.) та “Про поліпшення фізично-
го виховання учнів шкіл і студентів педвузів Украї-
ни” (1950 р.), у яких зазначалося, що однією з важ-
ливих причин незадовільної постановки фізичного
виховання у школах був недостатній рівень педаго-
гічної підготовки вчителів та гостра потреба в но-
вих кваліфікованих учительських кадрах з фізично-
го виховання.

Архівні дані свідчать, що потреба загаль-
ноосвітніх шкіл України у вчительських кадрах з
фізичного виховання в 1949 р. дорівнювала 4,9 тис.,
1950 р. – 6,5 тис., 1951 р. – 6,7 тис. із розрахунку
одного вчителя на кожну школу, але за ці три роки
було підготовлено лише 1,8 тис. спеціалістів. Слід
також відзначити, що на 1949 р. з 7,5 тис. вчителів,
які викладали фізичне виховання у школах, вищу
педагогічну освіту мало лише 126 осіб [14, арк. 3].

Головним недоліком проведення занять з
фізичного виховання в початкових, середніх та ви-
щих навчальних закладах провідні фахівці-методи-
сти з фізичної культури також уважали недостатню
педагогічну підготовку майбутніх учителів. На сто-
рінках газет “Учительская газета” (1939) [4] та “Ком-
сомольская правда” (1940) [1] було надруковано
статті відомих спеціалістів у галузі фізичного вихо-
вання В. Вікторова і М. Подвойського, які наголо-
шували, що вчителі фізичної культури повинні мати
вищу педагогічну освіту, та обґрунтовували не-
обхідність відкриття в педагогічних закладах факуль-
тетів фізичного виховання.

З метою подолання зазначених вище не-
доліків у підготовці майбутніх учителів фізвихован-
ня в 40-х рр. згідно з наказами Міністерства освіти
у вищих педагогічних закладах України було відкри-
то факультети фізичного виховання і спорту. У
1947 р. – у Луганському, Одеському і Харківському
[3], 1949 р. – Кам’янець-Подільському та Черкась-
кому [6], 1956 р. – Вінницькому і Кіровоградському
[7], а 1957 р. – Миколаївському вищих навчальних
закладах.

З відкриттям факультетів фізичного вихо-
вання і спорту основним завданням керівництва та
викладацьких колективів педагогічних закладів було
проведення якісного набору абітурієнтів та органі-
зація навчально-виховної роботи зі студентами. Нові
факультети вимагали також міцної матеріальної
бази: достатньої кількості навчальних аудиторій,
спортивних зал, стадіонів, басейнів. Робота факуль-
тетів фізичного виховання і спорту значно усклад-
нювалась через відсутність спеціальних навчальних
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програм. Слід відзначити, що згідно з навчальними
планами 1949 і 1959 рр. студенти мали одержувати
дві педагогічні спеціальності: учитель фізичного
виховання та анатомії і фізіології людини.

З перших років існування факультети заз-
навали великих труднощів у роботі. Абітурієнтів, які
бажали одержувати названі спеціальності, було мало,
тому із запланованих 50 осіб іноді набиралося мен-
ше половини. Факультети фізичного виховання за-
повнювалися головним чином особами, які не про-
ходили за конкурсом на інші спеціальності. Так,
перший набір студентів на факультет фізичного ви-
ховання і спорту Луганського педагогічного закла-
ду складав лише 35 осіб, серед яких не було жодно-
го спортсмена, тому після першої сесії відразу
відсіялося 15 осіб [12, арк. 18].

У 1953 р. Міністерством освіти України
було затверджено наказ “Про стан і заходи поліпшен-
ня роботи факультетів фізичного виховання при
Харківському, Луганському та Одеському педагогі-
чних інститутах”. На підставі перевірки роботи фа-
культетів визначалися шляхи та засоби вдосконален-
ня їх навчально-виховної діяльності. Згідно з
наказом керівництво цих педагогічних закладів мало
забезпечити факультети необхідними спортивними
базами, якісним набором студентів, поліпшити пла-
нування навчального процесу й контроль за ним,
розпочати науково-дослідну роботу з питань фізич-
ного виховання.

Аналіз щорічних звітів роботи педагогічних
закладів свідчить, що для проведення навчально-
виховної та спортивної роботи зі студентами факуль-
тетів фізичного виховання були створені окремі ка-
федри та секції з різних видів спорту. Так, уже в
1951 р. на факультетах фізичного виховання Лу-
ганського та Харківського педагогічних закладів
працювали кафедри гімнастики та легкої атлетики і
спортивних дисциплін. На факультетах також ство-
рювалися наукові гуртки, спрямовані на покращен-
ня дослідної роботи студентів з різних дисциплін.
На початку 50-х рр. на факультетах фізичного вихо-
вання Луганського, Одеського та Харківського пе-
дагогічних закладів працювали студентські наукові
гуртки з педагогіки, фізіології та окремих спортив-
них дисциплін.

Аналіз широкого кола джерел показує, що
в 50-х рр. провідні педагоги-науковці, фахівці з
фізвиховання продовжували активні пошуки змісту
та засобів педагогічної підготовки майбутніх учи-
телів з цієї галузі освіти. Було надруковано низку
статей відомих педагогів і методистів А.Поцелуєва,
В. Савельєва й А. Лєпілова, Б. Сироткіної [5, 10, 11]
та інших, які надавали науково-методичні рекомен-
дації з питань розробки змісту, форм та методів пе-
дагогічної підготовки студентів факультетів фізич-
ного виховання. Автори також виділяли основні
недоліки в навчально-виховній роботі факультетів,
зокрема переобтяженість навчальних планів ауди-
торними заняттями та недостатню увагу до педаго-
гічної підготовки студентів. Науковці наголошува-

ли, що майбутні вчителі фізичного виховання про-
тягом навчання мають одержувати послідовну й си-
стематичну педагогічну підготовку, важливим склад-
ником  якої  є педагогічна  практика .  Фахівці
зазначали, що практика мала стати не лише обов’яз-
ковою формою навчання, а й формою перевірки
знань, умінь і навичок, отриманих студентами в пе-
дагогічному закладі.

Викладачі факультету фізичного виховання
Кримського педагогічного закладу суттєвим недо-
ліком змісту педагогічної підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури в ці роки уважали відсутність
навчальних програм і підручників з більшості дис-
циплін спеціально-методичного циклу. Вони зазна-
чали, що програми і підручники інститутів фізич-
ної культури, які використовувалися на факультетах
фізичного виховання педагогічних закладів, не за-
безпечували необхідного рівня підготовки вчителів
фізвиховання. Тому першочерговим завданням кер-
івництва та викладачів педагогічних закладів мала
стати розробка відповідної навчально-методичної
документації.

Російський спеціаліст професор П. Рудик
засуджував ставлення керівництва шкіл до вчителів
фізичної культури як до педагогів “другого сорту”,
“фізкультурників”, від яких достатньо вимагати
лише особистого удосконалення у виконанні фізич-
них і спортивних вправ. Він наголошував, що вчи-
тель фізичної культури – це педагог, з якого учні
перш за все будуть брати приклад, наслідувати його
в усьому. Тому він мав здійснювати поступовий, але
вагомий вплив не лише на фізичний розвиток і здо-
ров’я школярів, а й на розвиток їхньої волі, характе-
ру, моральних принципів та ін. П. Рудик вимагав
також від майбутніх учителів фізичного виховання
підвищення інтересу до загальних педагогічних про-
блем, любові до дітей, а не лише до спорту [9].

Одним із кроків поліпшення загальнопеда-
гогічної та спеціально-методичної підготовки май-
бутніх учителів фізвиховання було створення в 1958-
1962 рр.  на  базі  факультету фізвиховання
Харківського педагогічного закладу ім. Г.С.Сково-
роди педагогічного інституту фізичного виховання
[8]. Набір студентів було збільшено до 225 осіб, з
першого вересня того ж року в інституті поряд з
кафедрами педагогіки і психології, гімнастики, лег-
кої атлетики та спортивних дисциплін було відкри-
то кафедри анатомії і фізіології, спортивних ігор,
теорії та методики фізичного виховання, активізу-
валася робота керівництва та викладачів педзакла-
ду з питань підвищення ефективності навчально-
виховного процесу.

Вивчення загальних звітів про роботу Хар-
ківського педагогічного інституту фізичного вихо-
вання свідчить, що в цей період викладачі педагогі-
чних та фахових дисциплін намагалися покращити
якість теоретико-методичної підготовки студентів
шляхом вдосконалення її змісту та використання
педагогічно доцільних форм і методів викладання.

З метою врахування специфіки змісту пси-
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холого-педагогічної підготовки майбутніх учителів
фізвиховання, у своїй науковій, навчально-виховній
та методичній роботі викладачі педагогіки та пси-
хології під керівництвом завідувача кафедри профе-
сора А. Зільберштейна підтримували постійний зв’я-
зок із науково-дослідними інститутами педагогіки і
психології України, Центральним інститутом фізич-
ної культури та Ленінградським інститутом фізкуль-
тури ім. П. Лесгафта. Так, професор М. Григор’єв
почав досліджувати історико-педагогічну тему “Про-
блема физического развития и воспитания в прогрес-
сивной русской педагогике и журнально-педагоги-
ческой прессе”, доцент О. Гордон розробляла
наукову тему “Роль зрительной ориентировки в фор-
мировании двигательных навыков”.

Викладачі медико-біологічних дисциплін
розробляли методи та засоби професійно-педагогі-
чної спрямованості занять, шляхи вдосконалення
навчально-виховного процесу. Так, професор
А. Борщевський та доценти Н. Тесленко і Т. Трень-
ова підготували підручник з фізіології людини та
фізіології спорту, матеріал якого було максимально
наближено до специфіки підготовки вчителя фізви-
ховання. З метою покращення медико-біологічної
підготовки студентів вони пропонували поділити
кафедру анатомії та фізіології на три окремі кафед-
ри: анатомії з динамічною анатомією і біомеханікою,
фізіології з біохімією та спортивної медицини.

Викладачі спортивно-педагогічних кафедр
Харківського педагогічного інституту фізвиховання
удосконалювали навчальні програми, розробляли
зміст нових дисциплін, готували підручники та на-
вчально-методичні посібники, обладнували кабіне-
ти і лабораторії, налагоджували зв’язки зі школами.
Так старшим викладачем кафедри гімнастики Г. Ша-
байдашем було написано чотири розділи підручни-
ка “Гімнастика” для студентів факультетів фізично-
го виховання вищих педагогічних закладів. У
розділах висвітлювалися такі питання: 1) історія роз-
витку гімнастики; 2) гімнастика в радянській сис-
темі фізичного виховання; 3) організація і проведен-
ня змагань; 4) прикладні вправи [440, арк. 39].
Викладач Л. Тайполє розробила посібник “Рухливі
ігри в школі”, в якому було систематизовано й про-
аналізовано проведення ігор з урахуванням вікових
особливостей школярів.

Перебудові навчальних планів і програм для
факультетів фізвиховання вищих педагогічних зак-
ладів сприяло прийняття урядом “Закону про
зміцнення зв’язків школи з життям та подальший
розвиток народної освіти в Українській РСР” (1959).
Поряд з цим урядом України було затверджено по-
станови “Про керівництво фізичною культурою і
спортом” (1959) та “Про заходи подальшого розвит-
ку фізичної культури і спорту в УРСР” (1966).

У цих урядових документах аналізувався
стан фізичного виховання учнів загальноосвітніх
шкіл, визначалися недоліки з питань організації
уроків фізвиховання та педагогічної підготовки
спеціалістів з цієї галузі освіти, а також давалися

методичні рекомендації відділам народної освіти й
фізичної підготовки щодо шляхів підвищення квал-
іфікації учителів фізвиховання, видання підручників
та виготовлення навчального обладнання з фізичного
виховання для учнів і студентів.

З метою поліпшення фізичного виховання
молоді в 1959 р. Міністерством освіти України було
затверджено другий фізкультурний комплекс “Гото-
вий до праці і оборони” (ГПО), який повинен був
становити основу державної системи фізичного ви-
ховання, спрямованої на зміцнення здоров’я і все-
бічний розвиток особистості та підготовку її до праці
й оборони країни. Комплекс складався з трьох сту-
пенів і був побудований за принципом послідовно-
го всебічного розвитку фізичних здібностей особи-
стості. Перший ступінь (для дітей 13-14 років) було
спрямовано на всебічний розвиток фізичних якос-
тей дітей. Другий ступінь (для підлітків 15-17 років)
забезпечував подальший всебічний розвиток фізич-
них здібностей особистості та залучення її до ак-
тивних занять фізкультурою і спортом. Завданням
третього ступеня було підвищення спортивної май-
стерності молоді. Кожний ступінь комплексу ГПО
складався з теоретичних і практичних норм. До те-
оретичних норм входили основні відомості в галузі
фізкультури і спорту, гігієни, режиму праці та відпо-
чинку, до практичних – біг, плавання, ходьба на ли-
жах та інші фізичні вправи.

Як свідчать джерела, 60-ті рр. характеризу-
валися посиленням інтересу вчених до розробки
змісту, методів та форм загальнопедагогічної підго-
товки студентів факультетів фізвиховання педагогіч-
них закладів України. У ці роки на основі багаторіч-
ного досвіду в  Луганському та  Кримському
педагогічних закладах з ініціативи деканів, доцентів
В. Шовгура і Є. Гнєздевича почали розробляти та
впроваджувати у навчальний процес нові спецкурси,
семінари, лабораторні практикуми з психолого-педа-
гогічних дисциплін, зміст яких був максимально на-
ближений до практики шкіл. У цих закладах почали
також використовувати програмоване навчання, фото-
, кіно- та інші технічні засоби навчання.

Доцент Харківського педагогічного інсти-
туту фізвиховання А. Масюк уважав необхідною
умовою покращення педагогічної підготовки по-
глиблення спеціально-методичних знань та вмінь
студентів, зокрема з методики навчально-виховної
роботи з учнями різних вікових груп. Він підтриму-
вав ідею викладання частини практичних курсів пе-
дагогіки, психології, гігієни, теорії і методики фізич-
ного виховання,  гімнастики, легкої атлетики
безпосередньо в школі та проведення практики сту-
дентів І-ІІ курсів без відриву від навчання в інсти-
туті. Велику роль А. Масюк відводив діяльності на-
укових та методичних гуртків, спрямованій на
розширення кругозору та знань студентів, вихован-
ня самостійності та творчої активності [2].

Ряд викладачів факультетів фізвиховання
вищих педагогічних закладів України почав працю-
вати над розробкою нових навчально-методичних
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посібників для студентів і вчителів з питань органі-
зації та проведення уроків фізвиховання в школі. Так,
доцентами Черкаського педагогічного закладу М. -
Куркач та М. Мартиненко було складено “Методичні
вказівки з курсу фізіології”, спрямовані на покращен-
ня самостійної роботи студентів. Колектив викладачів
кафедри легкої атлетики і спортивних ігор Лугансь-
кого педагогічного закладу на чолі з деканом факуль-
тету фізвиховання М. Гільовим розробили організа-
ційно-методичні вказівки до проведення занять з
легкої атлетики. Викладач Харківського вищого пе-
дагогічного закладу М. Ноткіна склала методичну
розробку з організації і методики проведення занять
з курсу плавання на факультеті фізвиховання.

Аналіз архівних матеріалів показує, що в
другій половині 60-х рр. Міністерством освіти про-
водилися наукові семінари, наради та конференції з
питань педагогічної підготовки студентів факуль-
тетів фізвиховання, у роботі яких активну участь
брали викладачі Харківського, Луганського, Чер-
каського та Кам’янець-Подільського вищих педаго-
гічних закладів. Зокрема на республіканській нараді
деканів, завідувачів кафедр та викладачів факуль-
тетів фізвиховання, яка відбулася в Харкові у 1966 р.,
було заслухано 11 доповідей з актуальних питань
організації та проведення навчально-виховної робо-
ти з майбутніми вчителями фізичного виховання.

Як свідчать матеріали наради, доповідачі
приділяли велику увагу педагогічній підготовці май-
бутніх учителів фізвиховання. Зі слушною пропози-
цією щодо питань формування педагогічних умінь
та навичок студентів факультетів фізвиховання вис-
тупила завідувач кафедри теорії й методики фізви-
ховання Луганського педзакладу Л. Рудакова. Поряд
з озброєнням студентів теоретичними знаннями і
формуванням у них спортивно-технічних умінь та
навичок вона пропонувала застосовувати в навчаль-
но-виховному процесі форми і засоби роботи, по-
в’язані з їхньою майбутньою педагогічною діяльні-
стю. Одним із важливих завдань викладачів
спортивних дисциплін Л. Рудакова вважала форму-
вання в студентів міцних організаторських навичок
шляхом залучення їх до самостійного проведення в
процесі навчання окремих частин занять, організації
вечорів відпочинку, свят і змагань, а також роботи в
спортивних секціях.

Корисні думки щодо змісту і форм педагог-
ічної підготовки майбутніх учителів фізвиховання
висловив доцент Харківського педзакладу С. Філь.
Особливе значення він надавав розвитку в студентів
спортивно-педагогічних умінь. Суттєвим недоліком
у педагогічній підготовці студентів дослідник ува-
жав слабке оволодіння вміннями навчати школярів
фізичним вправам. З метою подолання цього недо-
ліку С. Філь рекомендував будувати педагогічний
процес так, щоб студенти під керівництвом викла-
дача самостійно вирішували окремі навчальні зав-
дання. При виробленні рухових навичок поряд з оз-
найомленням із технікою виконання вправ, студенти
повинні активніше осмислювати рухові дії і одно-

часно оволодівати педагогічними вміннями навча-
ти школярів.

Педагогічно доцільну пропозицію щодо
органічного поєднання виховання з навчанням у
процесі підготовки майбутніх учителів фізичного
виховання вніс декан факультету фізвиховання Чер-
каського педагогічного закладу А. Догмаров. Вихо-
дячи з власного досвіду, він наголошував на необх-
ідності виховувати в студентів під час викладання
психолого-педагогічних, медико-біологічних та
спортивно-педагогічних дисциплін кращі моральні
якості, серед яких відповідальність, чесність, патрі-
отизм, естетичний смак та ін.

Висновки.
Перші факультети фізичного виховання і

спорту у вищих педагогічних закладах України було
відкрито в кінці 40-х рр. У 1947 р. – у Луганському,
Одеському і Харківському, 1949 р. – Кам’янець-Под-
ільському та Черкаському, 1956 р. – Вінницькому і
Кіровоградському, а 1957 р. – Миколаївському ви-
щих навчальних закладах.

Основними недоліками в навчально-ви-
ховній роботі факультетів в перші роки були: пере-
обтяженість навчальних планів аудиторними занят-
тями, недостатня увага до педагогічної підготовки
студентів, відсутність навчальних програм і підруч-
ників з більшості дисциплін спеціально-методично-
го циклу, ставлення керівництва шкіл до вчителів
фізичної культури як до педагогів “другого сорту”,
“фізкультурників”, від яких достатньо вимагати
лише особистого удосконалення у виконанні фізич-
них і спортивних вправ. Удосконалювати навчаль-
ний процес на факультетах фізичного виховання
фахівці пропонували шляхом розробки педагогічно
доцільного змісту підготовки майбутніх учителів
фізкультури, використання адекватних йому форм і
методів викладання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем станов-
лення та розвиток перших факультетів фізичної куль-
тури в Україні.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ОФІЦЕРІВ – СПЕЦІАЛІСТІВ
ОПЕРАТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

Красота В.М.
Севастопольський військовий морський

 інститут імені П.С. Нахімова

Анотація. В статті вивчаються шляхи дослідження та
можливість застосування інтегрального показника об-
’єктивної оцінки професійної працездатності офіцерів
- спеціалістів операторського профілю.
Ключові слова: офіцери, спеціалісти, оператор, інтег-
ральний, працездатність.
Аннотация. Красота В.Н. Интегральный показатель
профессиональной работоспособности офицеров - спе-
циалистов операторского профиля. В статье изучаются
пути исследования и возможность использования ин-
тегрального показателя объективной оценки професси-
ональной работоспособности офицеров – специалистов
операторского профиля.
Ключевые слова:  офицеры, специалисты, оператор,
интегральный, работоспособность.
Annotation. Krasota V.N. Integrated parameter of
professional serviceability of officers - experts of operator
structure. The ways of research and possibility utilization
integral index of practicable appraisal professional capacity
for work officers - specialists of operator profile has been
studied in the article.
Key words: officers, specialists, operator, integral, capacity
for work.

Вступ.
Найскладнішим завданням, що стоїть перед

вченими, які досліджують проблеми операторської
праці, є визначення єдиних критеріїв, за допомогою
яких можливо було б визначити рівень працездат-
ності та безпечної діяльності людини й прогнозува-
ти її стан в циклі чергування чи виконання певного
бойового завдання.

На думку [7], працездатність оператора не-
обхідно оцінювати за допомогою прямих та побічних
показників. Тільки використовуючи комплексну їх
характеристику, можливо якісно та об’єктивно оці-
нити та здійснити відстрочений прогноз працездат-
ності на будь-якому конкретному періоді чергуван-
ня [3, 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій
показав, що вирішення  питання кількісної оцінки
працездатності операторів науковці здійснюють за
допомогою таких критеріїв, як надійність і якість
роботи, швидкість виконання робочих операцій та
інших прямих показників [1, 7]. Це можливо вияви-
ти за допомогою інформативних психологічних, пси-
хофізіологічних та фізіологічних показників. Тому
для кількісної оцінки працездатності поряд з пря-
мими показниками доцільно використовувати кри-
терії оцінювання фізичного стану організму дослід-
жуваних [5, 6].

Вивчаючи методи досліджень та оцінки пра-
цездатності спеціалістів операторського профілю
[2], ми класифікували їх на основні групи:

- організаційні, до яких належить система
методологічних засобів, що забезпечують комплек-
сний підхід до дослідження операторської праці.
Характерною рисою міждисциплінарних досліджень
є не поєднання окремих результатів, отриманих у
незалежних дослідженнях, а організація такого дос-
лідження, в якому синтезовані різні дисципліни;

- емпіричні, що охоплюють усі методи от-
римання наукових даних. Це методи спостереження
і самоспостереження, експериментальні методи здо-
буття даних у констатуючому та педагогічному екс-
периментах, діагностичні методи (тести, анкети,
інтерв’ю, бесіди, соціометрія і т.д.), методи аналізу
процесів і продуктів діяльності (хронометрія, про-
фесіографічне опитування тощо), моделювання;

- обробки даних, до яких належать методи
кількісного та якісного опису наявних даних, добо-
ру необхідних критеріїв їх співставлення;

- інтерпретація отриманих результатів у
контексті цілісного опису діяльності  операторської
праці.

Дослідження проводиться відповідно до
теми 3.5.1. ”Фізична підготовка офіцерів в умовах
комплектування Збройних Сил України на кон-
трактній основі” Річного плану наукової і науково-
технічної діяльності Міністерства оборони України
на 2006 рік, шифр ”Професіонал – 2007”, з номе-
ром державної реєстрації 0101U000519.

Формулювання цілей статті.
Визначення інтегрального показника функ-

ціонального стану для якісної характеристики
функцій організму та працездатності офіцерів –
спеціалістів операторського профілю.

Результати досліджень.
З метою визначення складових кількісної

оцінки працездатності операторів, змісту їх спеціаль-
ної фізичної підготовки та для з’ясування думки
фахівців щодо професійно-важливих якостей
військовослужбовців – спеціалістів операторського
профілю, ми провели анкетування й експертне опи-
тування серед офіцерів - оперативних чергових,
спеціалістів керівного складу фізичної підготовки
Збройних Сил України та викладачів кафедр фізич-
ної підготовки та спорту провідних вищих військо-
вих навчальних закладів.
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За результатами проведеного дослідження
та враховуючи думку [6, 7, 8], ми визначили, що
найбільш інформативними показниками працездат-
ності офіцерів – спеціалістів операторського проф-
ілю КЦ ВМС є: концентрація й стійкість уваги -
7,9±0,08, перемикання й розподіл уваги - 7,86±0,12,
оперативна пам’ять - 7,98±0,07, статична витри-
валість - 8±0,09, показники психофізіологічного ста-
ну, фізичної працездатності та функціонального ста-
ну серцево-судинної системи операторів.

У відповідності з визначеними складовими
оцінки професійної працездатності ми провели
кількісну характеристику її побічних показників.
Наведені в таблиці 1 дані характеризують в число-
вих значеннях інформативні побічні показники рівня
працездатності в умовах чергування. При статистич-
но недостовірному погіршенні функціонального ста-
ну серцево-судинної системи операторів (частоти
серцевих скорочень на 2,75 уд./хв при P>0,05 та се-
реднього артеріального тиску в спокої на 3,8 мм рт.
ст при P>0,05) та латентного періоду  простої сен-
сомоторної реакції на 52,78 Мс, ми спостерігаємо
статистично достовірне погіршення решти шести
показників: оцінки психофізіологічного стану на
1,09 ум. од. при P<0,001, латентного періоду склад-
ної сенсомоторної реакції з вибором на 65,39 Мс при
P<0,01, витривалості до статичного зусилля на 5 с

при P<0,01, фізичної працездатності на 0,14 м/с при
P<0,05, оперативної пам’яті  на 4,95 ум. од. при
P<0,001, концентрації і стійкості уваги на 225,16 ум.
од.  при P<0,001.

Погіршення функціонального стану орган-
ізму в процесі військово-професійної діяльності
офіцерів - спеціалістів операторського профілю
підтверджують положення про те, що в норму пра-
цездатності входить також зниження її рівня внас-
лідок розвитку стомлення [3, 7].

Однак таку оцінку динаміки працездатності
неможливо признати достатньою, оскільки не виз-
начено той допустимий рівень функціональних зру-
шень організму, при якому ще зберігається нормаль-
ний стан професіональної діяльності.

Вирішуючи це завдання ми, обґрунтували
кількісні критерії зміни побічних показників працез-
датності з врахуванням вагового коефіцієнта в за-
безпеченні військово-професійної діяльності. В
якості вагового коефіцієнта  інформативних по-
бічних показників ми використали числові значен-
ня коефіцієнту кореляційного зв’язку між змінами
критеріїв функціонального стану організму й
військово-професійної діяльності операторів до та
після чергування (табл. 2).

З наведених в таблиці 2 даних ми спостері-
гаємо пряму і сильну кореляційну залежність між

Таблиця 1
Динаміка показників професійної працездатності офіцерів-операторів третього року служби в процесі

чергування (2004 рік).

 
Показники працездатності 

 
n 

До 
чергування 
Х ±m 

Після 
чергування 
Х ±m 

Рівень 
значимості 

Оцінка психофізіологічного стану (ум. од.) 20 6,01±0,21 4,92±0,17     P<0,001 
Латентний період простої сенсомоторної реакції (Мс) 20 439,29±29,93 492,07±30,75 P>0,05 
Латентний період складної СМР з вибором(Мс) 20 476,07±27,95 541,46±20,29 P<0,01 
Витривалість до статичного зусилля (с) 20 43,1±1,87 38,1±1,62 P<0,01 
Частота серцевих скорочень (уд./хв.) 20 79,45±1,47 82,2±1,39 P>0,05 
Середній артеріальний тиск у спокої (мм рт. ст)_ 20 113,4±3,79 117,2±2,94 P>0,05 
Фізична працездатність  (м/с) 
 20 3,04±0,07 2,9±0,06 P<0,05 

Оперативна пам'ять (ум. од.) 
 20 35,55±0,65 30,6±0,82 P<0,001 

Концентрація і стійкість уваги (ум. од.) 20 977,03±66,02 1202,19±81,59 P<0,001 
 Таблиця 2

Кореляційна залежність між показниками професійної працездатності офіцерів-операторів третього
року служби в процесі чергування (2004 рік).

П о к а з н и к и  п р а ц е з д а т н о с т і  К о р е л я ц ій н а   
з а л е ж н і с т ь ( r )  

О ц і н к а  п с и х о ф і з і о л о г і ч н о г о  с т а н у  ( у м .  о д . )  0 ,9  
Л а т е н т н и й  п е р і о д   п р о с т о ї  с е н с о м о т о р н о ї  р е а к ц і ї  (М с )  0 , 8 4 7  
Л а т е н т н и й  п е р і о д  с к л а д н о ї  С М Р  з  в и б о р о м  (М с )  0 , 9 6 7  
В и т р и в а л і с т ь  д о  с т а т и ч н о г о  з у с и л л я   ( с )  0 , 9 1 1  
Ч а с т о т а  с е р ц е в и х  с к о р о ч е н ь  ( у д . /х в . )  0 , 9 7 2  
С е р е д н ій  а р т е р іа л ь н и й  т и с к  у  с п о к о ї  (м м  р т .  с т )  0 , 9 4 8  
Ф і з и ч н а  п р а ц е з д а т н і с т ь  (м /с )  0 , 9 5 6  
О п е р а т и в н а  п а м 'я т ь  ( у м .  о д . )  0 , 8 4 8  
К о н ц е н т р а ц і я  і  с т і й к і с т ь  у в а г и  ( у м .  о д . )  0 , 8 7 2  

 



91

показниками професійної працездатності офіцерів-
операторів до та після чергування.

 Маючи числові значення цих перемінних
для кількісної інтегральної оцінки працездатності,
ми скористались формулою [7]:

a
aB

a
aB

a
aB

a
aBA n

""

3

"

2

"

1 ++++= K ,

де А — значення інтегральної оцінки працездат-
ності; а» - значення інформативних побічних показ-
ників працездатності в процесі роботи (після робо-
ти); а - значення цих же показників до роботи; В -
вага кожного інформативного показника; n  –
кількість  показників.

Якщо умовно прийняти величину кожного
з показників працездатності до чергування за I то ІІ
інтегральний рівень професійної працездатності у
відповідності з формулою буде дорівнювати 0,913,
що видно з приведеного розрахунку:
до чергування=

913,0
9

872,0848,0956,0948,0972,0911,0967,0847,09,0
=

++++++++
=

після чергування=

803,0
9

709,0607,0909,0917,0937,0805,0863,0745,0737,0
=

++++++++
=

Звичайно, що одержані величини, так як і
будь-які інші розрахункові результати, не є повним
підтвердженням фактичного стану працездатності
людини, тому що для цілісного організму вона не
може визначатись простою сумою складових її еле-
ментів. Але з метою практичного використання зап-
ропонований [1,8] методичний підхід може знайти
застосування для кількісної та якісної оцінки пра-
цездатності спеціалістів операторського профілю в
різні періоди військово-професійної діяльності.

Висновки.
За результатами проведених досліджень ми

дійшли висновків:
1. Найбільш інформативними показниками

працездатності офіцерів – спеціалістів операторсь-
кого профілю є оцінка: концентрації й стійкості;
перемикання й розподілу уваги; оперативної пам’-
яті; статичної витривалості; психофізіологічного
стану, фізичної працездатності та функціонального
стану серцево-судинної системи.

2. Для якісної характеристики функцій
організму та працездатності офіцерів – спеціалістів
операторського профілю доцільно використовувати
інтегральний показник з врахуванням кореляційної
залежності між його показниками.

В перспективі ми направляємо наші дослі-
дження на наукове обґрунтування методики і змісту
спеціальної фізичної підготовки офіцерів – спец-
іалістів операторського профілю.
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МОДЕРНИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У
КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Кудряшов Є.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Інститут фізичного виховання та спорту

Анотація. Представлена стаття присвячена деяким про-
блемам модернізації навчального процесу відповідно до
сучасних вимог Європейської освітньої системи. У ро-
боті представлено приблизний варіант розподілу на-
вчального матеріалу і критерії оцінювання знань сту-
дентів відповідно до вимог модульно-рейтингової
системи навчання.
Ключові слова: модернізація навчального процесу, кри-
терії оцінювання знань, модульно-рейтингова система.
Аннотация. Кудряшов Е.В. Модернизация учебного
процесса в высших учебных заведениях в контексте
Болонского процесса. Представленная статья посвяще-
на некоторым проблемам модернизации учебного про-
цесса в соответствии с современными требованиями
Европейской образовательной системы. В работе пред-
ставлен приблизительный вариант распределения учеб-
ного материала и критерии оценивания знаний студен-
тов в соответствии с требованиями модульно-рейтин-
говой системы обучения.
Ключевые слова: модернизация учебного процесса, кри-
терии оценивания знаний, модульно-рейтинговая сис-
тема.
Annotation. Kudryashov E.V. Modernization of educational
process in higher educational establishments in a Bolon’ya
user structure. The presented article is devoted to some
problems of modernization of educational process in
accordance with the modern requirements of the European
educational system. In work the approximate variant of
distr ibuting of educational materia l and criteria of
evaluation of knowledge’s of students in accordance with
the requirements of the module-rating departmental
teaching is presented.
Key words: modernization of educational process, criteria
of evaluation of knowledge’s, module-rating system.

Вступ.
Проблема модернізації навчального проце-

су у вищих навчальних закладах України виникла
паралельно з підписанням 18-19 червня 1999 р.
міністрами країн ЄС сумісну декларацію про ство-
рення єдиного освітнього простору в Європі до 2010
року. Це призвело до необхідності реорганізації усієї
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освітньої системи та внесення глобальних змін у
процес навчання [1; 2; 8].

Враховуючи те, що питання перебудови ме-
тодики викладання та оцінювання знань студентів
відповідно до модульно-рейтингової технології до-
сить молоде, публікацій щодо нього небагато та вони
мають фрагментарний характер [5; 7; 9; 11].

Зокрема М.П.Гніденком було розглянуту
окремі напрямки використання кредитно-модуль-
ної технології навчання. Ю.Г.Крюковим було зап-
ропоновано використання структурно-логічної схе-
ми на  базі  модульно-рейтингової  системи у
викладанні «Спортивних ігор» у вищому навчаль-
ному закладі [3; 4].

Однак ці матеріали потребують доповнення
та подальшого розвитку, що й зумовлює актуальність
обраного напрямку для проведення досліджень.

Роботу виконано відповідно до «Положен-
ня про диференційовану оцінку знань та визначен-
ня рейтингу студентів Луганського національного
педагогічного університету імені Тараса Шевченка»
(протокол №1 від 22.10.03) та «Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах» від 23 листопаду 1993 р. та рішення
Колегії Міністерства освіти і науки України від 24
квітня 2003 р. «Про проведення педагогічного екс-
перименту щодо упровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу у вищих

Таблиця 3.
Схема отримання підсумкової оцінки з використанням модульного контролю

Практичні заняття  

1 2 3 4 5 6  7 8 
5 бал . 5 бал . 5  бал . 5 бал . 5  бал . 5  бал. 5 бал. 5 бал . 

Самостійна робота  студентів 
1 2 

10 балів 10 балів  
Написання  модульної роботи 

20 балів 20 балів  
УСЬОГО  за  роботу можна  одержати 100 балів 

 

Кількість годин № Змістові модулі та їх структура 
загальна лекції прак-

тичні 
само-
стійні 

 МОДУЛЬ  А     
 Теми занять     

1. Планування науково-дослідної роботи. 7 2 1 4 
2. Способи отримання відомостей про явище, що 

вивчається 
7 2 1 4 

 МОДУЛЬ  В     
1. Методи вимірювання зовнішніх проявів рухових 

дій 
6 1 1 4 

2. Вивчення рухових дій спортсменів за допомогою 
тестів 

8 2 2 4 

 МОДУЛЬ  С     
1. Методи дослідження внутрішніх реакцій 

організму на навантаження 
9 2 2 5 

2. Методи дослідження нервової системи та 
психічного стану 

9 2 2 5 

3. Метод моделювання у фізичному вихованні 7 1 1 5 

 

Таблиця 2.
Розподіл змістовних модулів з дисципліни.

Таблиця 1.
Розподіл навчального часу, що відведено на дисципліну «Основи наукових досліджень у спорті»
В и д и  н а в ч а л ь н о ї  р о б о т и  г о д и н  
Л е к ц і ї  1 2  
П р а к т и ч н і  з а н я т т я  1 0  
С а м о с т і й н а  р о б о т а   
с т у д е н т і в  

3 1  

З а г а л о м  5 3  
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навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (Про-
токол №5/5-4)).

Формулювання цілей дослідження.
Розробити методику розподілу навчально-

го матеріалу та критерії оцінювання знань студентів
відповідно до вимог модульно-рейтингової системи
навчання.

Результати дослідження.
Базуючись на раніше розробленій робочій

програмі з дисципліни «Основи наукових дослід-
жень у спорті» та нормативних документів щодо
організації модульно-рейтингової освітньої системи,
було розроблено нові документи щодо проведення
занять та урахування рівня успішності засвоєння
знань студентами.

У табл. 1 представлено розподіл навчаль-
ного часу, що відведено на дисципліну «Основи на-
укових досліджень у спорті» [6].

У табл. 2 вміщено розподіл змістовних мо-
дулів з дисципліни.

У табл. 3 наведено схему отримання балів з
дисципліни.

За 8 практичних занять студент максималь-
но може отримати 40 балів (5 балів за кожну тему).
За самостійну роботу максимально 20 балів (10 балів
за кожну тему). Написання модульної роботи при-
пускає отримання 40 балів. Відвідування лекційних
занять не оцінюється.

Згідно з “Положенням про диференційова-
ну оцінку знань та визначення рейтингу студентів
Луганського національного педагогічного універси-
тету імені Тараса Шевченка” від 22.10.03 при пере-
ході від семестрової рейтингової оцінки до заліко-
вої  рекомендовано використовувати шкалу
переведення отриманих за рік балів до оцінок
„відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”
(табл. 4) [10].

Таблиця 4.
Шкала відповідності балів до отриманої оцінки.

 

В і д м і н н о   8 4  –  1 0 0  б а л і в  
 

Д о б р е  
 

6 7  –  8 3  б а л и  
 З а д о в і л ь н о  

 
5 0  –  6 6  б а л і в  
 

Н е з а д о в і л ь н о  
 

м е н ш е  5 0  б а л і в  
 

 
Висновки:

1. Впровадження в навчальний процес вищих на-
вчальних закладів України модульно-рейтинго-
вої системи дозволяє використовувати однакові
з університетами Європи підходи до оцінюван-
ня знань студентів.

2. Модульно-рейтингова система дає можливість
оцінювати знання студентів в більш широко-
му діапазоні – до 16 балів (від 50 до 66 та ін.),
замість традиційного одного бала (від 2 до 3
та ін.).

3. При використовуванні модульно-рейтингової
системи навчання, оцінювання знань студентів

має більш демократичний – „прозорий” харак-
тер.
Подальші дослідження необхідно провес-

ти у напрямку розробки інших спортивних, як тео-
ретичних, так й практичних дисциплін, відповідно
до вимог модульно-рейтингової системи навчання
та оцінювання знань студентів.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий
используемых в подготовке специалистов в области
физического воспитания и спорта.
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Анотація. Малинський І.І. До питання використання
нових інформаційних технологій в галузі освіти. Стат-
тя присвячена аналізу сучасних комп’ютерних  телеко-
мунікаційних технологій, які використовуються у підго-
товці спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту.
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Введение.
Как свидетельствует опыт развития эконо-

мических стран устойчивое и интенсивное разви-
тие общества невозможно без информатизации и
становления информационного общества в глобаль-
ных масштабах. Глубинная сущность информатиза-
ции общества заключается в интеллектуальной и
гуманистической трансформации всей жизнедея-
тельности человека и общества на основе все более
полной генерации и использования информации как
главного ресурса развития с помощью средств ин-
форматики, новых информационных технологий в
целях создания информационного общества [1-5].

Формирование информационного общества
происходит под воздействием нового поколения
информационных и коммуникационных технологий
в сочетании с глобализацией рынков и конкуренци-
ей как внутри страны, так и на международной аре-
не. Вместе с тем, информационное общество нельзя
сводить лишь к системам телекоммуникаций и ин-
формационным ресурсам. В построении информа-
ционного общества нет заданных алгоритмов, мо-
гут реализоваться разные его модели, так же сейчас
существуют разные модели индустриальных об-
ществ которые будут отличаться степенью социаль-
ной напряженности, возможностями, которые пре-
доставляются тем, кто не смог приспособиться к
новым требованиям жизни. Поэтому информацион-
ное общество - общество непрерывного образова-
ния, так как темп происходящих перемен столь ве-
лик, что люди смогут адаптироваться к условиям
информационного общества только в том случае,
если оно станет обществом, в котором обучение
происходит в течение всей жизни [1].

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Национального университета государ-

ственной налоговой  службы Украины.
Формулирование целей работы.
Работа посвящена анализу современных

компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий используемых в подготовке специалистов в об-
ласти физического воспитания и спорта.

Результаты исследования.
Информатизация образования в Украине

рассматривается как одно из главных направлений
модернизации всей образовательной системы, как
необходимое условие и важнейший этап информа-
тизации страны в целом. В последние годы в Укра-
инских вузах, в первую очередь, в вузах техничес-
кого и экономического профиля,  широкое
распространение получили технологии дистанцион-
ного обучения.

Начиная с середины 90-х  годов ХХ века,
проведение научно-организационной работы в об-
ласти дистанционного обучения предусматривало
применение трех видов технологий:
- кейс-технологий, предполагающие наличие
и использование учебно-методических материалов,
которые комплектуются в специальный набор (кейс)
и передаются обучаемому для самостоятельного
изучения с периодическими консультациями у тью-
торов (преподавателя-консультанта);
- TV-технологии, предполагающие сочетан-
ное использование телевизионных лекций и консуль-
таций у тьюторов;
- сетевые технологии, базирующиеся на ис-
пользовании современных информационных техно-
логий и обеспечивающее получение обучаемого
учебно-методическими материалами и интерактив-
ное взаимодействие обучаемого и тьютора и обуча-
емых между собой.

Специфика новых информационных техно-
логий обучения предусматривает программно-мето-
дическое обеспечение занятий (дидактических ма-
териалов нового типа), наличие современных
технических средств (дисплейных классов, обуча-
ющих систем на базе ЭВМ и т. д.), перераспределе-
ние функций управления познавательной деятель-
ностью между преподавателями, студентами и
компьютерами. Все это требует новых подходов к
профессионально-педагогической подготовке сту-
дентов. Во-первых, они на деле, т. е. в процессе учеб-
но-тренировочных занятий должны видеть и на себе
испытать преимущества новых информационных
технологий обучения, а для этого очень важно иметь
банк соответствующих дидактических материалов
и квалифицированных преподавателей, умеющих
как создавать подобные материалы, так и использо-
вать их в учебном процессе. Во-вторых, в процессе
профессионально-педагогической подготовки необ-
ходимо ставить задачу, при решении которой сту-
денты могли бы разрабатывать программно-педаго-
гические средства и использовать их при освоении
знаний и умений по циклу общепрофессиональных
дисциплин.

Определенный толчок информатизации
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физкультурного образования дали законодательные
акты по информатизации и модернизации образо-
вания, инициативы отдельных ученых и педагогов,
поднимающих вопросы информатизации физкуль-
турного образования в научной печати, и т. д. [2].

В анализе специальной литературы мы по-
старались обобщить опыт использования дистан-
ционного обучения в подготовке специалистов в об-
ласти  физического воспитания и  спорта .  К
сожалению, из-за сложности организации данного
направления обучения (как в техническом, так и в
организационном плане) по данному очень перс-
пективному направлению, исследования представ-
лены фрагментарно. Прежде всего, необходимо
отметить работу О.И. Кострикова [1], в которой
разработана и экспериментально обоснована мето-
дика, позволяющая проектировать и эффективно
реализовывать дистанционное обучение студентов
вузов физической культуры (рис.1).

Система дистанционного обучения отрас-
ли физической культуры, по мнению автора, пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных эле-
ментов:
- подготовленных на основе государственных
образовательных стандартов профессионально-об-
разовательных программ различного уровня и на-
правленности или их дидактических составляющих,
реализуемых в форме дистанционного обучения;
- сети образовательных учреждений отрасли
физической культуры, реализующих эти професси-
онально-образовательные программы или их дидак-
тические составляющие;
- коммуникаций используемых в системе дис-
танционного обучения отрасли физической культу-
ры соответствующими образовательными учрежде-
ниями;
- учащихся в системе дистанционного обуче-
ния (рабочих мест обучаемых, филиалов или пред-
ставительств соответствующих образовательных
учреждений);
- органов управления системой дистанционно-
го обучения вуза физической культуры.

Структура системы дистанционного обу-
чения вуза физической культуры включает в себя
совокупность следующих взаимосвязанных элемен-
тов и подсистем:
- педагогическую подсистему;
-  подсистему обеспечения;
- учебно-материальную базу;
- организационно-штатную структуру;
- коммуникации, используемые вузом для дис-
танционного обучения;
- учащихся вуза и используемых ими пунктов
дистанционного обучения.

Проектирование дистанционного обучения
студентов в вузах физкультурного профиля имеет
четырехступенчатую структуру: первая ступень –
проектирование дидактической системы техноло-
гии дистанционного обучения; вторая ступень –
проектирование организации процесса дистанци-
онного обучения; третья ступень – проектирование
программно-методического комплекса; четвертая
ступень – определение требований к задействован-
ным в дистанционном обучении преподавателям и
методистам.

Проектирование дидактической системы
технологии дистанционного обучения состоит из
следующих этапов:
- выбора методов дистанционного обучения;
- определения форм общения преподавателя и
студентов (педагогического воздействия и обратной
связи);
- выбора форм дистанционного обучения и
управления познавательной деятельности обучае-
мых, средств дистанционного обучения.

Проектирование организации процесса ди-
станционного обучения включает в себя:
- составление программ учебных и учебного
плана;
-  разработку технологической карты обучения;
- рекомендуемого графика обучения;
- уточнение состава коммуникационной среды.

Проектирование программно-методическо-
го комплекса предполагает:

 Система управления 

Технология дистанционного 
обучения 

Дидактический уровень 

Уровень программного 
обеспечения и информационных 

технологий 
Технический уровень 

 

Преподаватель 
Студент 

Рис.1. Структурная модель дистанционного обучения  [1].
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- определение его структуры;
- наполнение содержанием структурных частей
(подготовка макета программно-методического ком-
плекса);
- выбор инструментальных средств для его
производства.

Программно-методический комплекс пред-
назначен для организационного обеспечения дистан-
ционного обучения, методического обеспечения
образовательной программы, обучения и контроля
качества обучения.

Программно-методический комплекс де-
лится на три части: организационно-методическую
для преподавателей и методистов образовательного
учреждения, организационно-методическую и обу-
чающе-контрольную для студентов.

Организационно-методическая часть для
преподавателей и методистов образовательного уч-
реждения включает:
- модель организации обучения;
- состав и характеристики используемых при
обучении технических и информационных средств;
- описание минимально-необходимого обору-
дования рабочих мест преподавателей и методистов
образовательного учреждения, участвующих в про-
цессе дистанционного обучения;
- технологическую карту обучения;
- требования, предъявляемые к преподавателям
и методистам образовательного учреждения.

Содержание организационно-методической
часть для студентов программно-методического ком-
плекса составляют следующие элементы:
- общие сведения о реализуемой образова-
тельной программе: цели обучения; условия приема
на обучение; условия обучения, в том числе требо-
вания к оборудованию рабочего места обучаемого;
рекомендуемое время обучения; требования к сту-
дентам, в том числе к их исходному уровню обучен-
ности  с возможностью его проверки; информация
о документах которые будут выданы по окончанию
обучения; принципы оплаты за обучение (если она
предусмотрена); анкета для заполнения с целью зна-
комства с потенциальным студентом;
- организационные материалы: рабочие про-
граммы учебных дисциплин (учебного курса); учеб-
ный план; общая структура изучения учебного ма-
териала; рекомендуемый график учебного процесса;
- методические указания по изучению учеб-
ного материала и контроля его усвоения; техноло-
гические приемы и особенности изучения учебного
материала и проведения контроля; порядок взаимо-
действия с преподавателем его технологическое
описание.

Основные составляющие обучающе-конт-
рольной части программно-методического комплек-
са представлены на рис.2.

Несколько иной подход к организации дис-
танционного обучения в практике подготовки спе-
циалистов в области физического воспитания и
спорта был предложен Г.Х. Муртазиной, [2].

 Обучающе-контрольная 
часть программно-

методического комплекса 

Обучающая 
составляющая 

Сценарий реализации образовательной 
программы 

Контрольная 
составляющая 

Рис.2. Основные составляющие обучающе-конт-
рольной части программно-методического комп-

лекса.

Автором разработана Виртуальная модель
дистанционного образования для специалистов по
связям с общественностью в сфере физической куль-
туры и спорта.

По мнению Г.Х. Муртазиной, [2] оптималь-
ность модели определена следующими характерис-
тиками:
- экономическая эффективность за счет отсут-
ствия затрат учащегося на дорогу, использования
эксплуатационных расходов на недвижимость, фон-
дов учебного заведения, расходов на проживание в
общежитии и т.п.;
- эффективное использование учебных пло-
щадей, технических и транспортных средств;
- гибкость графика обучения предполагает
удобное время, место и темп, при этом время обуче-
ния не имеет ограничений и может прерываться в
зависимости от желания студента и его финансовых
возможностей;
- качественное разнообразие учебных курсов,
программ различных учебных учреждений в любой
стране мира на различных языках;
- модульность обучения – формирование не-
зависимых учебных курсов;
- возможность привлечения ведущих специ-
алистов с мировой известностью для учебного про-
цесса в любой точке земного шара.

Виртуальная модель дистанционного обра-
зования ориентирована на получение образования
специалистов по связям с общественностью в двух
формах: дистанционного образования и дистанци-
онного самообразования, где Интернет является
интегрирующим средством обучения. Модель вклю-
чает следующие компоненты: систему организации
и управления учебным процессом (наличие центра
дистанционного образования на базе ведущего вуза,
индивидуальный подход в проведении учебного про-
цесса, наличие преподавателей-консультантов (тью-
торов), прикрепляемых к слушателям по дисципли-
нам; систему средств обучения (инновационные
средства обучения, основанные на применении ком-
пьютерной техники и телекоммуникаций); систему
методов обучения (информационный, проблемный,
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эвристический, исследовательский, репродуктив-
ный) и систему средств Интернет (каналы связи,
аппаратные и программные средства).

Выводы.
Условия существования человечества в тре-

тьем тысячелетии настоятельно требуют скорейше-
го перехода к новой стратегии развития общества
на основе широкомасштабного использования зна-
ний и информации как стратегических ресурсов раз-
вития, а также перспективных информационных
технологий как основных средств обеспечения это-
го развития. Все в большей степени начинает осоз-
наваться возрастание роли образования в процессе
дальнейшего развития цивилизации. Система обра-
зования начинает рассматриваться уже не только как
важнейший фактор технологического и социально-
экономического развития той или иной страны (об-
разование как поставщик специалистов высокой
квалификации), но также и как стратегический фак-
тор выживания цивилизации, преодоления ее гло-
бального кризиса (образование как институт разви-
тия личности и социума).

Перспективы дальнейших исследований
будут направлены на проектирование и внедрение
программно-методического комплекса технологии
дистанционного обучения студентов экономического
вуза здоровому образу жизни.
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СТРУКТУРА МОДЕЛІ ФІЗИЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ-

ВЕРТОЛІТНИКІВ ДО ЛЬОТНОЇ ПРАКТИКИ
Маракушин А.І., Бізін В.П., КуделкоВ.Е.
Харківський університет Повітряних

Сил імені Івана Кожедуба

Анотація. Стаття присвячена визначенню мети і завдань
фізичної підготовки курсантів-вертолітників у період
допольотного навчання. Розглянута структура моделі
фізичної готовності курсантів до льотної практики.

Ключові слова: модель фізичної готовності, курсанти-
вертольотчики, льотна практика.
Аннотация. Маракушин А.І., Бизин В.П., Куделко В.Э.
Структура модели физической готовности курсантов-
вертолётчиков к лётной практике. Статья посвящена
определению целей и задач физической подготовки кур-
сантов-вертолётчиков в период дополетного обучения.
Рассмотрена структура модели физической готовности
курсантов к лётной практике.
Ключевые слова: модель физической готовности, кур-
санты-вертолётчики, лётная практика.
Annotation. Marakushin A.I., Bizin V.P., Kudelko V.E. The
model structure of cadets“ physical training for flight
practice. The article deals with aims and tasks of physical
training of cadets flying helicopters during the pre-flying
training. The model structure of cadets“ physical training
for flight practice is considered.
Key words: physical training model, cadets flying helicopter,
flight practice.

Вступ.
Військово-професійна підготовка курсантів-

вертолітників у період допольотного навчання , що
передує першим вивізним і самостійним польотам
на навчальному вертольоті, є важливим етапом у
системі безперервного навчання пілотів армійської
авіації. У цей період закладається фундамент спец-
іальної, теоретичної й військово-професійної підго-
товки майбутнього пілота. Однією з основних на-
вчальних дисциплін даного періоду є фізична
підготовка.

Аналіз наукових праць з фізичної підготов-
ки у Збройних Силах показав, що з розвитком бойо-
вої техніки й озброєння постійно відбувається пе-
рерозподіл ролі фізичних якостей і рухових навичок
професійної підготовки військових фахівців, проте
пріоритетна значущість фізичної підготовки зали-
шається незмінною[1,2].

 Наукові дослідження в області фізичної
підготовки пілотів одним з напрямків удосконален-
ня професійної підготовки визначають створення на
ранньому етапі навчання функціонального фунда-
менту фізичної підготовленості на основі розвитку
основних і спеціальних фізичних якостей [2]. При
цьому з успіхом можуть бути застосовані сучасні
методи розвитку основних і спеціальних фізичних
якостей, що базуються на аналізі впливу фізичних
навантажень на функціональні системи організму
(серцево-судинну, сенсомоторну, вестибулярну) у
спортсменів [3,4,5].

Застосування подібних підходів у системі
військово-професійного навчання пілотів армійсь-
кої авіації в процесі занять фізичною підготовкою
повинно сприяти виявленню резервних можливо-
стей курсантів, знаходженню нових методологіч-
них підходів для більш швидкого й надійного ово-
лодіння ними військово-професійними вміннями й
навичками, розвитку їхньої боєздатності й стійкості
до несприятливих умов у процесі освоєння льот-
ної техніки.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Визначити основні на-

прямки удосконалення фізичної підготовки кур-
сантів-вертолітників у період допольотного навчан-
ня,  побудувати структурні  моделі  фізичної
підготовки, що дозволяють прогнозувати успішність
проходження курсантами тренажної підготовки за-
лежно від співвідношення різних сторін їхньої фізич-
ної підготовленості.

Результати дослідження.
Аналіз відповідності вимогам до спеціаль-

ної фізичної підготовленості був проведений на
підставі результатів професійно-психологічного
відбору курсантів при їхньому надходженні й на-
прикінці 8-го триместру навчання перед початком
польотів на навчальному вертольоті. Аналізувався
рівень розвитку таких професійно важливих якос-
тей, як рухова координація (за результатами тесту-
вання на установці рухової координації, напруже-
ності  РКН) і  швидкість рухової  реакції  (за
результатами тестування на установці професійно
психологічного відбору ППВ-2). На основі аналізу
традиційної методики фізичної підготовки, а також
вимог, які запропоновані умовами льотної експлуа-
тації вертольота, сформульовані основні напрямки
удосконалення фізичної підготовки (ФП) курсантів-
вертолітників у період допольотної підготовки.

По-перше, метою ФП у період допольотно-
го навчання  повинний бути розвиток фізичних яко-
стей, що забезпечують успішне проходження льот-
ної практики.

По-друге, завданнями ФП у цей період є:
- розвиток професійно важливих фізичних

якостей – координації рухів, швидкості рухової ре-
акції, просторового орієнтування;

- розвиток й удосконалення спеціальних
фізичних якостей – стійкості до заколихування,
стійкості до вібраційних впливів;

- удосконалення функціонування кардіо-
респіраторної системи організму, а також зміцнен-
ня опорно-рухового апарату;

- підтримка рівня розвитку основних
фізичних якостей.

Для реалізації мети й завдань ФП у період

допольотного навчання  було вивчено організацію
навчального процесу ФП у Харківському універси-
теті Повітряних Сил і взаємозв’язок навчальної дис-
ципліни “Фізична підготовка” з іншими військово-
професійними дисциплінами,  такими як
«Парашутно-рятівна підготовка» й «Тренажна підго-
товка» на тренажері, що імітує керування вертольо-
том у польоті.

У ході аналізу був виявлений позитивний
кореляційний зв’язок між рівнем фізичної підготов-
леності курсантів і рівнем їхньої військово-профес-
ійної підготовленості з основних військових дис-
циплін. При цьому було встановлено, що в структурі
фізичної підготовки курсантів-вертолітників пере-
важне значення має спеціальна ФП на базі розвитку
основних фізичних якостей.

На підставі даних, що характеризують роз-
виток окремих фізичних якостей у курсантів, що
мають з тренажної підготовки різни оцінки, нами
був проведений регресійний аналіз і знайдено
рівняння регресії, в якому як результативна ознака
виступає інтегральна оцінка (Y) – з тренажної й те-
оретичної підготовок і рівню розвитку координації
руху й швидкості рухової реакції (оцінюваних на
установках РКН й ППВ-2), а як факторні ознаки –
показники фізичного розвитку й фізичної підготов-
леності (довжина й маса тіла, сила кистей правої і
лівої рук; показники виконання фізичних вправ і
тестів – біг на 100 м і 3000 м, човниковий біг 10х10
м, підтягування на перекладині, зіскок махом назад
з поворотом на 90° на перекладині, кут в упорі на
брусах, зіскок боком з поворотом на 90° на брусах,
обороти на стаціонарному гімнастичному колесі,
комплексна вправа на спритність, комплексна атле-
тична вправа, подолання смуги перешкод, тест
Яроцького).

В результаті покрокової зворотної регресії
в рівнянні залишено п’ять факторних ознак – комп-
лексна вправа на спритність (Х1), тест Яроцького
(Х2), зіскок махом назад з поворотом на 90° на попе-
речині (Х3), зіскок боком з поворотом на 90° на бру-
сах (Х4), човниковий біг 10 х 10 м (Х5):

Y=4,84–0,095X1+0,021X2+0,012Х3+0,034Х4–0,071Х5.

Рис. 1. Групова структурна модель фізичної підготовленості курсантів, які отримали з тренажної
підготовки оцінку “відмінно”.
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При проведенні регресійного аналізу врахо-
вувалися наступні вимоги до факторних ознак: лог-
ічний зв’язок кожного з факторів з результативною
ознакою; розгляд дій тільки найважливіших фак-
торів, що істотно впливають на результативну озна-
ку; виключення з розгляду факторів з наявністю
мультіколінеарності; подання факторних ознак у
натуральних одиницях виміру.

На підставі рівняння регресії були побудовані
структурні моделі фізичної підготовленості, що доз-
воляють прогнозувати успішність проходження кур-
сантами тренажної  підготовки залежно від
співвідношення різних сторін їхньої фізичної підго-
товленості (рис.1).

Аналіз проходження дисципліни «Парашут-
но-рятівна підготовка» показав необхідність введен-
ня в програму ФП у період допольотного навчання
елементів теми «Подолання смуги перешкод» і вправ
на батуті, що забезпечує оволодіння вміннями й на-
вичками, необхідними на стадії приземлення при
стрибках з парашутом й у вільному польоті.

Висновки.
Групова структурна модель фізичної підго-

товленості дозволяє прогнозувати успішність про-
ходження курсантами  тренажної підготовки залеж-
но від співвідношення різних сторін їхньої фізичної
підготовленості, а також оцінювати рівень фізичної
готовності курсантів до проходження льотної прак-
тики.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем моделю-
вання фізичної готовності курсантів- вертолітників.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СТРУКТУРУВАННЯ
ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ

ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕДЖУ
Мартинюк А.П.

Луцький державний технічний університет

Анотація. Здійснюючи дослідження ролі структуруван-
ня філологічних знань у професійній підготовці особи-
стості виявили, що особливості структурування спи-
рається на ідеї сучасних технологій навчання  та
кредитно-модульну систему підготовки бакалавра.
Ключові слова: модулі навчання; технологія навчання;

структурування змісту матеріалу; мовні компоненти.
Аннотация. Мартынюк А.П. Исследования роли струк-
турирования филологических знаний студентами педа-
гогического колледжа. Осуществляя исследование роли
структурирования филологических знаний в професси-
ональной подготовке личности проявили, что особен-
ности структурирования опирается на идее современ-
ных технологий обучения и кредитно-модульную
систему подготовки бакалавра.
Ключевые слова: модули обучения; технология обуче-
ния; структурирование содержания материала; языко-
вые компоненты.
Annotation. Martyniuk A.P. Investigation of the importance
of philological knowledge structuralization in the
pedagogical college students. The scientific research has
proved that while learning problems of philological
knowledge structuralization the importance of modular
cognitive, modular technological, modular developed and
modular checking aspects should be taken into account in
order to improve the philological knowledge
structuralization in the process of pedagogical college
students preparing.
Key words: studying modules, studying technology, material
content structuralization, verbal components.

Вступ
Постановка наукової проблеми передбачає

розкриття сутності наукових основ структурування
філологічних знань у процесі професійної підготов-
ки студентів педагогічного коледжу, обґрунтування
ролі модульно-пізнавального, модульно-технологі-
чного аспектів, розкриття засад сутності наукового
дослідження обраної проблеми, приведення статис-
тичних даних у порівняльному аспекті експеримен-
тальних і контрольних груп.[1-5]

Робота виконана відповідно до плану НДР
Волинського державного університету імені Лесі
Українки.

Формулювання цілей роботи
Мета статті – дослідити роль структуру-

вання змісту філологічних знань у процесі профес-
ійної підготовки студентів педагогічного коледжу,
визначити основні аспекти розвитку пізнавальної
активності студентів у цьому процесі, педагогічні
закономірності формування професійних знань у
майбутніх випускників педагогічного коледжу.

Авторська ідея. Автор виходив з того, що
процес обґрунтування ролі структурування філоло-
гічних знань є динамічний, складний і має спирати-
ся на дослідження ролі модульно-пізнавального,
модульно-технологічного, модульно-розвивального,
модульно-контрольного аспектів технології навчан-
ня, що у свою чергу впливає на розвиток професій-
ного мислення майбутніх учителів, їх пізнавальної
діяльності та творчої ініціативи.

Сутнісний зміст: теоретично обґрунто-
вується основні засади структурування філологічних
знань у процесі професійної підготовки студентів
педагогічного коледжу, які визначають особливості
діяльності майбутнього бакалавра, аналізуються
основні напрямки процесу структурування у конт-
рольних та експериментальних групах. Стверд-
жується, що важливу роль в розв’язанні поданої про-
блеми варто відводити принципам ,  методам ,
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прийомам організації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів.

Результати дослідження.
У процесі науково-пошукової роботи, ми

передбачили, що структурування змісту педагогіч-
них та філологічних знань повинно спиратися на такі
модулі навчального змісту:
– модульно-пізнавальний аспект – основні наукові
категорії (дефініції) та актуалізація попередньої
уваги студентів коледжу для засвоєння наступ-
ного матеріалу;

– модульно-технологічний аспект – розкриття
механізму засвоєння певного обсягу сучасних
знань на основі розвитку логічного мислення;

– модульно-розвивальний аспект – узагальнення
отриманої інформації, посильної здатності
свідомості сприйняття певної суми знань, об-
ґрунтування їх необхідності у майбутній про-
фесійній і практичній діяльності;

– модульно-контрольний аспект – використання
отриманої науково-теоретичної інформації у
професійно-практичній діяльності та оцінюван-
ня набутих знань і їх корекція.
Реалізуючи формувальний експеримент в

процесі навчання бакалаврів ми ввели спецкурс “Су-
часна технологія засвоєння філологічних знань“. Для
цього новітнього спецкурсу запропонували такі
теми, які подаємо у наступному викладі:
1. Теоретичні та філологічні аспекти структуруван-
ня змісту вивчення рідної, російської та англ-
ійської мови.

2. Узагальнення основ філологічних знань.
3. Педагогічна сутність підготовки вчителя.
4. Технологія формування філологічного мислен-
ня.

5. Технологія розвитку професійного мислення.
6. Вивчення впливу інноваційних технологій.

7. Роль інтенсивних технологій навчання студентів
педагогічного коледжу.
У процесі формувального експерименту, ми

провели анкетування, тестування для виявлення
ставлення студентів до засвоєння педагогічних та
філологічних знань у контрольних та експеримен-
тальних групах. Отримані дані подаємо у таблиці 1
та на рис. 1.

Таким чином, програма спецкурсу для сту-
дентів педколеджу, подана нами вище мала на меті
реалізувати інтеграцію професійно-філологічних
знань умінь і навичок студентів з проблеми струк-
турування змісту професійної освіти на основі сис-
темного узагальнення теоретичного матеріалу і
практичного досвіду.

Спецкурс сприяє:
– виробленню професійної спрямованості сту-
дентів, які під час майбутньої професійної діяль-
ності використають набуті знання для розвитку
логічного мислення учнів;

– формування знань з теорії і практики з педагог-
ічно-філологічних дисциплін;

– оволодіння педагогічно-філологічними знання-
ми у процесі професійної підготовки.
Опанувавши спецкурсом, студент педагогі-

чного коледжу буде не тільки знати, але й вміти ство-
рювати педагогічно сприятливі оптимальні умови
для формування розвитку особистості учня загаль-
ноосвітньої школи. Основні аспекти отриманих да-
них у таблиці 1 та на рис.1.

У процесі формувального експерименту
структурування нормативних аспектів граматичних
категорій подаємо через особливості синтаксису
ділового мовлення.

Синтаксис (від грец. syntaxis – побудова,
устрій, зв’язок) – це розділ граматики, що вивчає
будову і значення словосполучень та речень, спосо-

Результати формувального експерименту Група Кількість 
студентів незадовільний задовільний добрий  відмінний 

ЕГ1 31 2 6 20 5 
ЕГ2 31 3 4 21 4 
КЕ 62 100% 5 5% 10 18,7% 41 63,6% 9 12,7% 
КГ1 31 3 12 14 2 
КГ2 30 2 11 14 3 
КГ 61 100% 5 5% 23 37,0% 24 48,0% 5 10,0% 

 

Рис.1. Динаміка розвитку знань студентів у контрольних та експериментальних групах.
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Таблиця 1
Динаміка розвитку знань студентів у контрольних та експериментальних групах (К – 123, у %)
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би зв’язку слів у словосполученні й реченні.
Дотримання синтаксичних норм забезпечує

стрункість викладу, чіткість та логічність тексту.
Основні синтаксичні норми – це прямий порядок
слів, правильна побудова однорідних членів речен-
ня, точність у поєднанні словосполучень зв’язком
керування, правильна координація підмета з присуд-
ком, нормативне вживання дієприслівникових зво-
ротів, непрямої мови.

Правила й закони ділового мовлення тор-
каються й побудови тексту. Характер побудови тек-
сту у писемному діловому мовленні має свої особ-
ливості.

Типова ознака ділового стилю – викорис-
тання віддієслівних іменників. Вони створюють за-
гальне уявлення про дію, забезпечують одно-
значність,  надають документам  офіційності ,
наприклад: перевірка, здійснення, підвищення, зне-
цінення, призначення, включення, створення, пол-
іпшення.

У ділових документах часто вживають роз-
щеплені присудки. Розщеплення присудка – це зам-
іна однослівного присудка двослівним, наприклад:
подякувати – висловити подяку, погодитись – вис-
ловити згоду, шукати – здійснювати пошук, перевіри-
ти – провести перевірку, сумніватися – виявити
сумнів, рекомендувати – надати рекомендації, пояс-
нювати – дати пояснення. Переваги їхнього викори-
стання у діловому мовленні узагальнюють так:

а) не всі словосполучення “дієслово + імен-
ник” мають однослівний відповідник, наприклад:
здійснити (провести) захід, виявити увагу, вести
справу, визнати провину, відвернути правопорушен-
ня тощо;

б) “дієслово + іменник” та відповідник ма-
ють різні значення, наприклад: провести операцію
– оперувати, зробити огляд – оглянути, проводити
змагання – змагатися, надати допомогу – допомага-
ти:

в) у розщеплених присудках допоміжне
дієслово не просто вказує на факт дії, а може вира-
жати деякі додаткові смислові відтінки, наприклад:
давати – надавати, вести – проводити, проводити –
здійснювати.

У процесі формувального експерименту для
закріплення знань студентів педагогічного коледжу
з ділової громадянської лексики ми використали
цикл дидактичних завдань. У цих ситуаціях були
підібрані речення громадянського звучання. Наприк-
лад:

Дидактичне завдання 1.
1. Благословення та ясна година, коли буквар бере
до рук дитина (Д.Павличко).
2. І привітають ту ясну країну, де прожила я не од-
ную днину (Леся Українка).
3. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з Ук-
раїни верби і тополі (В.Симоненко).

Дидактичне завдання 2.
1. І де б я не був за далекою даллю, тебе ж, Украї-
но, завжди пізнаю (А.Малишко).

2. Якби ви з нами подружились, багато дечому
навчились (Т. Шевченко).
3. Хоч не одного там калічили й тіскали, ми далі
йшли (І. Франко).

Ці дидактичні завдання були використані у
процесі написання диктанту. У ході підготовки до
написання диктанту були використані словники ук-
раїнського ділового мовлення. Це дало змогу пере-
вірити знання студентів педагогічного коледжу. За
результатами виконаних дидактичних завдань май-
бутніми вчителями їх динаміку ми розділили за
рівнями засвоєння громадянської лексики: високий,
середній, низький. Всього в експерименті брали
участь 120 чоловік протягом 2004-2005 років. Ре-
зультати зрізів подіємо у таблиці 2.

Таблиця 2
Визначення рівня засвоєння студентами грома-

дянської лексики (К – 123, у %).
Кількість студентів 
Без  

словників 
Зі  

словниками 

 
Рівні 

Експ. Контр . Експ. Контр . 
Високий 23,6 25,7 37,2 27,4 
Середній 38,9 32,3 48,4 30,2 
Низький 47,5 44 14,4 42,4 
 

Наведені у таблиці 2  дані переконують, що
під час ведення понятійних словників в процесі вив-
чення розмовної теми громадянської спрямованості
кількість студентів з високим (37,2%) та середнім
(48,4%) рівнем засвоєння громадянської терміно-
логії значно більша ніж з низьким (14,4%). Тоді як в
групах, в яких не використовується даний вид робо-
ти він залишається практично незмінним: високий
– 27%; середній – 30,2; низький – 42,4. Крім ство-
рення необхідного громадянського ставлення у ви-
рішенні завдань професійної підготовки студентсь-
кої молоді в процесі навчання іноземній мові
частково можливе і при використанні речень-при-
кладів громадянського характеру в роботі по закрі-
пленню лексичного та граматичного матеріалу.

У процесі структурування філологічних
знань ми приділяли достатньо уваги порядку слів у
реченні. Це дало змогу підсилити увагу студентів до
засвоєння української ділової лексики.

Порядок слів – це властиве мові взаємне
розміщення членів речення при певній смисловій
структурі висловлювання. Він зумовлений граматич-
ною будовою мови, закріплений літературною тра-
дицією. Українська мова допускає відносно вільний,
гнучкий порядок слів у реченні. Існує порядок слів
прямий і зворотний (інверсія).

Однією з особливостей побудови речення в
офіційно-діловому і науковому стилі мови є прямий
порядок слів. Він виражається у таких позиціях го-
ловних і другорядних членів речення:
– підмет стоїть перед присудком: Інфляція стала
невід’ємною ознакою економіки ХХ ст.; Праця,
земля і капітал – основні фактори виробництва;

– узгоджене означення, виражене займенником,
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прикметником,  порядковим  числівником ,
дієприкметником, стоїть перед означуваним сло-
вом: особливості інфляційних процесів у пере-
хідних економіках; Національні економічні си-
стеми функціонують у конкурентному довкіллі;

– неузгоджене означення (виражене іменником,
неозначеною формою дієслова: доходи від ви-
бору ресурсозбереження; чинники успіху; уго-
да про позики; бажання працювати, робота вруч-
ну;

– додаток займає позицію після слова, яке ним
керує: Розгляньмо докладніше проблему оподат-
кування ділових фірм; Соціологія може надати
значну допомогу службі зайнятості;

– обставина вживається довільно: упродовж 1991-
1996 рр. суттєво зменшилася інвестиційна ак-
тивність в Україні; Українська економічна на-
ука  як самостійне явище вивчена  лише
фрагментарно.
Такий підхід дозволив нам передбачити у

процесі формувального експерименту вплив твор-
чого середовища на засвоєння філологічних знань
студентами педагогічного коледжу.

У результаті створення особливого творчо-
го середовища відбувається не тільки обмін інфор-
мацією, досвідом з цієї проблеми, але також, завдя-
ки створенню особливої атмосфери співтворчості,
об’єктивувати новий сеанс, що надалі і буде покла-
дений в основу інноваційної діяльності.

Таким чином, здійснення рефлексивно-
інноваційного практикуму забезпечує вирішення
таких завдань:
1) розвиток діалогу, а не конфронтації культур;
2) адаптації вчителя до швидкоплинних умов;
3) прогнозування нововведення.

Матеріали констатуючого експерименту
переконують, що найбільшу ефективність, із погля-
ду культивування гнучких систем фахових знань і
здібностей, що самоудосконалюються і можуть мати
інтенсивно-інноваційні методи, що створюються і
можуть мати інтенсивно-інноваційні методи, що
створюються на основі рефлексивно-гуманістичної
поведінки і психології співтворчості (С.Ю.Степанов,
І.Н.Семенов, С.Н.Маслов). Одним із головних аксе-
ологічних досліджень рефлексивно-гуманістичного
підходу є, на наш погляд, практичний довід можли-
вості культивування неруйнуючих способів. Так, для
того, щоб створити нову концепцію, генерувати
якесь нововведення, зовсім не обов’язково що-не-
будь руйнувати зі спадщини минулого. Головний
гуманістичний принцип співтворчості полягає в за-
безпеченні повноти (цілісності), що постійно роз-
вивається, і збільшенні різноманіття (поліфонії)
внутрішнього і зовнішнього життя кожного учасни-
ка практикуму.

Проаналізуємо найбільш докладно апробо-
вані методи, що дозволяють реалізувати інновацій-
ну поведінку педагога. До них, в першу чергу, нале-
жить проблемно-рефлексивний метод,  що
застосовується у практичній діяльності. Мета мето-

ду: активізувати і розвинути у вчителя творчі мож-
ливості до самостійного осмислення проблем інно-
ваційної діяльності і до прийняття інноваційних
рішень. Метод складається з таких етапів:
1. Етап наробітку шкільних проблем, де кожний
учасник, не повторюючи попереднього, струк-
турує проблеми.

2. Етап висування ідей з вирішення конкретних
проблем.

3. Колективне обговорення.
4. Методи розвитку інноваційної поведінки: еври-
стичні методи вирішення творчих завдань, “моз-
кова атака”, метод евристичних питань, ОДІ,
інноваційні ігри та ін.

5. Рефлексія у фаховій діяльності вчителя (тренінг
рефлексивних здібностей).

Висновки
У процесі нашого дослідження ми припус-

тили, що поєднання деяких параметрів мікросере-
довища, в якому існує структурування змісту філо-
логічних знань,  інформаційна  збагаченість і
репрезентованість зразків логічного мислення ро-
бить визначальний вплив на інноваційну поведінку
майбутнього педагога.

Креативна цінність розроблених нововве-
день визначалася коефіцієнтом засвоєння філологі-
чних знань, який передбачає:
1. Постановку проблеми, що припускає мно-
жинність вирішень дає поштовх подальшого
розвитку мовлення.

2. Вирішення у засвоєнні філологічних знань не-
сподіване, оригінальне, немає аналогів.

3. Актуалізацію мислення у мовному середовищі.
Подальші дослідження передбачають про-

ведення структурування ролі філологічних знань у
процесі професійної підготовки студента коледжу на
сучасному рівні розвитку технологій навчання.
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ВІКОВА ДИНАМІКА ЛАТЕНТНИХ ПЕРІОДІВ
СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мацейко І.І.
Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Для дітей 11–14 років характерне поступове
зниження латентних періодів різних за складністю ру-
хових реакцій. Встановлені вірогідні кореляційні зв’яз-
ки реакцій вибору з силою і функціональною рухливі-
стю нервових процесів у 11-річних дітей та поступове
зменшення таких зв’язків з віком.
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Ключові слова: латентний період, проста зорово-мотор-
на реакція, реакція вибору, середній шкільний вік.
Аннотация. Мацейко И.И. Возрастная динамика латен-
тных периодов сенсомоторных реакций у детей сред-
него школьного возраста. Для детей 11–14 лет харак-
терно постепенное снижение латентных периодов
двигательных реакций различной степени сложности.
Установлены достоверные корреляционные связи реак-
ций выбора с силой и функциональной подвижностью
нервных процессов у 11-летних детей и постепенное
уменьшение таких связей с возрастом.
Ключевые слова: латентный период, простая зритель-
но-моторная реакция, реакция выбора, средний школь-
ный возраст.
Annotation. Matseyko I.I. Age dynamics of the latent
periods sensomotor reactions at children of average school
age. For children 11–14 years the gradual decline of latent
periods of motor sensory reactions of different degree of
complication is typical. Reliable correlation
communications of reactions of selection are set with power
and functional mobility of nervous processes at 11-years-
old children and gradual diminishment of such
communications with age.
Keywords: latent period, simple motor sensory reaction,
reaction of selection, middle school ages.

Вступ.
Швидкісні характеристики нервових про-

цесів стали предметом вивчення вчених з часу виник-
нення фізіології вищої нервової діяльності. Дослід-
ники використовують час сенсомоторних реакцій як
критерії оцінки функціонального стану ЦНС, фізіо-
логічних та психологічних функцій [4], когнітивних
процесів, як критерій сенсорної чутливості [6].

Ще в першій половині ХХ століття встанов-
лено, що латентний період та тривалість умовної ру-
хової реакції у дітей з віком зменшується. Таке зако-
номірне зменшення тривалості прихованих періодів
сенсомоторних реакцій спричинене віковим розвит-
ком швидкісних характеристик нервових процесів.

В останні роки формування та зміни сенсо-
моторних реакцій різного ступеня складності в он-
тогенезі людини простежене з 6-7 до 70 років [8, 9].
Науковці вважають, що найнижчі параметри сенсо-
моторних реакцій притаманні дітям дошкільного
віку, їх інтенсивний розвиток відбувається до досяг-
нення максимальних результатів близько 20 річного
віку (причому, періоди інтенсивного зменшення чер-
гуються з відносно стабільними періодами [2]), далі
йде період стабілізації, а за ним – період поступово-
го збільшення часу реакції. Але досить складно по-
рівнювати результати робіт, виконаних з різними
методичними підходами на окремих вікових та про-
фесійних категоріях населення.

У літературі детально описані сенсомоторні
реакції осіб молодшого та старшого шкільного віку,
студентської молоді. М.В.Макаренко, Т.І.Борейко
відзначають поступове та нерівномірне зменшення
часу усіх сенсомоторних реакцій від 6 до 9 років
[12], О.М.Давидова - від 14 до 17 років [3], а
Д.М.Харченко спостерігав зменшення латентних
періодів з 17 до 19 років та стабілізацію показників
з 19 до 21 року [13].

На нашу думку, більш детального вивчення

потребує віковий період з 11 до 14 років. Адже по-
чаток статевого дозрівання, який припадає на се-
редній шкільний вік, накладає свій відбиток на усі
процеси, які відбуваються в організмі людини, зок-
рема і на розвиток сенсомоторних реакцій.

Таким чином, у літературі висвітлені за-
гальні закономірності перебігу сенсомоторних ре-
акцій різного ступеня складності в онтогенезі лю-
дини, детально описані їх особливості та зв’язок з
властивостями основних нервових процесів в окремі
вікові періоди. Період з 11 до 14 років потребує по-
дальшого дослідження.

Дана робота є частиною комплексних дос-
ліджень лабораторії фізіології вищої нервової діяль-
ності НДІ фізіології ім.  О.О.Богомольця НАН Ук-
раїни з вивчення особливостей формування вікової
динаміки властивостей основних нервових процесів,
нейродинамічних та психомоторних функцій та їх
зв’язку з ефективністю навчальної та професійної
діяльності людини в онтогенезі. Вона виконана у
межах теми Інституту фізіології ім. О.О. Богомоль-
ця “Аналіз міжнейронних зв’язків в корі і підкорко-
вих структурах головного мозку під час виконання
реальних функцій”, номер держреєстрації
0199U004037.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було простежити віко-

ву динаміку латентних періодів різних за складні-
стю сенсомоторних реакцій у дітей середнього
шкільного віку, встановити особливості цих реакцій
в осіб з різним рівнем функціональної рухливості
нервових процесів.

Методи дослідження.
Для дослідження сенсомоторних реакцій

науковці використовують різні методичні підходи,
які дозволяють оцінити індивідуальні особливості
людини, виявити здатність до ефективних та адек-
ватних дій при переробці інформації різного ступе-
ня складності: в умовах автотемпу, жорсткого ліміту
часу, нав’язаного ритму роботи та впливу сторонніх
подразників і т.і. При цьому використовуються і різні
апаратурні методики.

У нашому дослiдженнi зорово-моторнi ре-
акції різного ступеня складності вивчалися за мето-
дикою М.В. Макаренка (1987) на приладі ПНДО-1.

Дослідження розпочинали з визначення ла-
тентного періоду простої зорово-моторної реакції
(ПЗМР). Обстежуваний повинен був при появі на
екрані будь-якого подразника швидко натискати пра-
ву кнопку на пульті досліджуваного. Обстежувано-
му пред’являлося 30 подразників. На ПНДО час ек-
спозиції становив 0,7 секунди, а тривалість паузи
змінювалась автоматично за певною програмою,
закладеною у приладі, незалежно від швидкості ре-
акції обстежуваного.

Далі досліджувався латентний період ре-
акції вибору одного з трьох подразників – РВ1-3.
Обстежуваному пред’являли ті ж самі сигнали і в
тій же кількості, що і під час визначення ПЗМР, але
пропонувалося якнайшвидше натискати праву кноп-
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ку правою рукою на появу сигналу червоного коль-
ору і не натискувати жодної кнопки при появі інших
кольорів. Експозиція сигналу становила 0,9 секун-
ди. Латентний період зорово-моторної реакції ви-
бору двох з трьох подразників (РВ2-3) відрізнявся
від двох попередніх тим, що, крім натиску на праву
кнопку правою рукою при появі на екрані сигналу
червоного кольору, обстежуваний повинен був на-
тиснути ліву кнопку лівою рукою при появі на ек-
рані сигналу зеленого кольору. У разі появи сигналу
жовтого кольору – не здійснювати ніяких дій, так як
цей сигнал є гальмівним. Темп, тривалість експо-
зиції та пауза між подразниками були такими ж, як і
при визначенні РВ1-3.

У зрізових дослідженнях прийняли участь
учні 5-8 класів загальноосвітніх шкіл м. Вінниці
(всього 121 особа). Обстеження проводились в
жовтні, у дні та години високої розумової працез-
датності.

Результати досліджень.
З отриманих даних видно (табл. 1), що при-

хований час простої зорово-моторної реакції у най-
молодших дітей найбільший. В кожній наступній
віковій групі величина ПЗМР зменшується. У 14-
річних школярів цей показник найменший.

Таблиця 1
Середні значення (X±m) латентних періодів різних
за складністю зорово-моторних реакцій (мс)

дітей 11-14 років. 
Вік 11 12 13 14 

Проста зорово-моторна реакція 
   X  
± m 

285.77.0 275.46.3 256.87.3 232.74.8 

Реакція вибору одного з трьох подразників 
   X  362.9 355.0 332.7 300.8 
± m 7.3 7.2 7.4 4.4 

Реакція вибору двох з трьох подразників 
   X 486.4 477.6 452.3 414.5 
± m 8.3 8.3 8.3 5.4 

У всіх вікових групах латентні періоди ре-
акції вибору одного подразника з трьох значно
довші, ніж показники ПЗМР. Найбільші середні зна-
чення латентного періоду РВ1-3, як і у попередньо-
му випадку, отримані в 11-річних обстежуваних. З
кожним наступним роком час реакції зменшується і
досягає мінімального значення у найстаршій – 14-
річній групі.

Дослідження латентних періодів РВ2-3
свідчать про те, що час для сприйняття, обробки та
відповіді на більш складне навантаження виявляєть-
ся значно довшим, ніж для ПЗМР і РВ1-3. А виявле-
на динаміка поступового розвитку простої зорово-
моторної реакції в учнів середнього шкільного віку
характерна також і для складних реакцій вибору.

Отже, досліджуваний віковий період харак-
теризується поступовим покращенням (зниженням)
показників латентних періодів сенсомоторної реак-
тивності різного ступеня складності. Найбільші се-
редні значення отримані в 11-річних школярів, най-

нижчі – у 14-річних. В усіх досліджуваних групах
показники РВ1-3 значно довші, ніж ПЗМР, а РВ2-3
– довші, ніж РВ1-3. Таким чином, кількісні зміни
сенсомоторної реактивності залежать від віку обсте-
жуваних та складності пред’явленого для перероб-
ки матеріалу.

Для усіх сенсомоторних реакцій характер-
не збільшення варіаційного розмаху у 12-13-річних
школярів та його зменшення у 14-річних.

Подальша обробка даних показала, що се-
редні значення ПЗМР в усіх вікових групах достовір-
но відрізняються від середніх значень РВ1-3 і РВ2-3.

На початку досліджуваного періоду розви-
ток простої зорово-моторної реакції відбувається так
повільно, що статистично достовірних різниць за
критерієм Стьюдента між середніми величинами
ПЗМР дітей 11 та 12, 12 та 13 років не виявлено
(Р>0.05). Між показниками решти вікових груп вста-
новлені достовірні відмінності (Р<0.05-0.001).

Результати обстежень показали, що динам-
іка ЛП РВ1-3 подібна до динаміки латентного пері-
оду простої зорово-моторної реакції. Так, в обох
випадках період сповільнених змін тривав з 11 до
13 років. Не встановлено істотних різниць між се-
редніми показників дітей 11 та 12, 12 та 13 років
(Р>0.05). І лише середня величина ЛП РВ1-3 най-
старшої вікової групи достовірно відрізняється від
результатів попередніх груп (Р<0.01-0.001), тобто з
13 до 14 років темпи змін дещо прискорюються.

Середні величини ЛП РВ2-3 усіх вікових
груп відрізняються істотно, за виключенням дітей
11 і 12 років.

Якщо порівняти темпи змін різних за склад-
ністю сенсомоторних реакцій, то виявиться, що най-
нижчі темпи характерні для ПЗМР. З 11 до 14 років
середня величина простої зорово-моторної реакції
зменшилась на 53.0 мс, тоді як реакції вибору одно-
го подразника з трьох – на 62.1 мс. Найбільших змін
зазнала найскладніша реакція – реакція вибору двох
подразників з трьох – 71.9 мс.

Отже, динаміка змін властивостей сенсомо-
торних реакцій має загальну закономірність для усіх
трьох показників – зменшення часу переробки
інформації у досліджуваних з одинадцяти - до чо-
тирнадцятирічного віку. З віком інтенсивність змін
зростає. Найчіткіше це проявляється у динаміці про-
стої зорово-моторної реакції.

В літературі [14, 10] стверджується, що ла-
тентний період простої рухової реакції відображає,
переважно, зміни, які відбуваються у периферичній
частині соматичної нервової системи. Латентний
період складної реакції вибору включає ще і
швидкість нейродинамічних процесів, які відбува-
ються у вищих відділах ЦНС [14, 7, 11].

Аналіз динаміки латентних періодів пока-
зав, що за досліджуваний період найменше зміни-
лися параметри простої зорово-моторної реакції, а
найбільше – реакції вибору двох подразників з трьох.
На нашу думку, це можна пояснити високим ступе-
нем дозрівання рухового аналізатора, яке завер-
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шується у 13-14 років, тоді як дозрівання кори вели-
ких півкуль продовжується до 20-22 років [5].

Таким чином, різниці, виявлені між показ-
никами простих та складних зорово-моторних ре-
акцій, пов’язані не лише з віковими особливостями,
а і з різною структурою зорово-моторної діяль-
ності[7, 11]. Результати досліджень свідчать про
поступове вдосконалення як аналітико-синтетичної
діяльності мозку, так і рухової функції периферич-
ної нервової системи у дітей протягом 11-14 років.

Автори, які вивчали динаміку сенсомотор-
них реакцій дітей молодшого та старшого шкільно-
го віку, відзначають значно вищі темпи їх змін [12,
3]. Від 11 до 14 років відбуваються прогресивні не-
значні зміни досліджуваних показників, тому цей
період можна виділити як період сповільнених змін
сенсомоторних реакцій.

Якщо проаналізувати залежність прояву
індивідуальних часових характеристик різних за
складністю сенсомоторних реакцій від властивос-
тей основних нервових процесів, то з’ясовується, що
ЛППЗМР не залежить від функціональної рухли-
вості нервових процесів (ФРНП) протягом усього
досліджуваного періоду, а реакції вибору мають до-
стовірний зв’язок з функціональною рухливістю
лише у одинадцятирічних дітей. З силою нервових
процесів (СНП) ЛППЗМР достовірно пов’язаний у
12 та 14 років, а реакції вибору залежать від СНП
протягом майже усього досліджуваного періоду.

Для детальнішого аналізу обстежуваних
кожної вікової групи методом сигмальних відхилень
поділили на три підгрупи: з високим, середнім та
низьким рівнем властивостей основних нервових
процесів.

Статистичний аналіз показав відсутність
істотних різниць середніх показників ЛППЗМР між
групами досліджуваних з різним рівнем ФРНП для
усіх вікових періодів.

З ускладненням завдання поділ учнів на гру-
пи з різним рівнем ФРНП стає чіткішим. Але різниці
між групами залишились невірогідними в усіх віко-
вих групах. І лише виконання найскладнішого зав-
дання показало, що 11-річні діти з низьким рівнем
ФРНП мають вірогідно довший ЛПРВ2-3, ніж їх
однолітки з високим та середнім рівнем ФРНП. В
учнів 12-14 років різниці між групами так і залиши-
лися невірогідними.

Таким чином, більш високі показники
різних за складністю сенсомоторних реакцій при-
таманні обстежуваним з високим рівнем властивос-
тей нервових процесів. Така залежність показників
латентних періодів сенсомоторних реакцій від інди-
відуально-типологічних властивостей ВНД, виявле-
на в результаті кореляційного та варіаційного анал-
ізу, характерна для наймолодшої, 11-річної групи
обстежуваних. В 12-13 років така залежність змен-
шується, а у 14 – майже зникає.

Отже, саме у параметрах ЛПРВ2-3, як у най-
складнішому завданні, відображаються зв’язки сен-
сомоторних реакцій з властивостями основних не-

рвових процесів, причому більш стійким виявився
зв’язок з силою нервових процесів.

Щоб простежити динаміку досліджуваних
показників впродовж року, обстеження проводились
тричі на рік: у вересні – жовтні, грудні та у березні –
квітні. Виявилося, що зимові середньогрупові значен-
ня більшості показників істотно не змінювалися, про-
те значно зростала їх амплітуда та погіршувалися
кореляційні зв’язки між досліджуваними параметра-
ми. Навесні середньогрупові значення більшості по-
казників погіршувалися, а кореляційні зв’язки між
досліджуваними параметрами зникали. Таку ж кар-
тину спостерігала у дітей молодшого шкільного віку
Т.І.Борейко [1], яка вважає такі результати наслідком
накопичення втоми за навчальний рік. Причому, наші
обстеження свідчать, що втома накопичується у дітей
незалежно від їх успішності у навчанні чи розвитку
властивостей основних нервових процесів: втомлю-
ються відмінники і трієчники, сильні і слабкі, рух-
ливі і інертні. На нашу думку, такі результати є не-
прямим доказом навчальної перевантаженості дітей
середнього шкільного віку.

Висновки
1. Віковий період від 11 до 14 років харак-

теризується подальшим формуванням нейродинам-
ічних функцій, що проявляється у покращенні па-
раметрів простих і складних сенсомоторних реакцій.

2. Властивості основних нервових процесів
(ФРНП та СНП) суттєво впливають на розвиток ней-
родинамічних функцій і мають достовірний зв’язок
з параметрами складних сенсомоторних реакцій. У
віці 12-14 років такі зв’язки послаблюються.

3. Не виявлено зв’язку між типологічними
властивостями ВНД і часовими характеристиками
простих зорово-моторних реакцій, а також достові-
рності різниць цих показників у групах досліджува-
них з різним рівнем розвитку властивостей основ-
них нервових процесів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем вікової
динаміки латентних періодів сенсомоторних реакцій
у дітей середнього шкільного віку.
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Вступ
Відповідно до положень Концепції розвит-

ку Державної прикордонної служби України на пе-
ріод до 2015 року випускники–прикордонники по-
винні  продемонструвати  не  тільки  високі
професійні знання, але і мати достатню фундамен-
тальну освіту та широкий світогляд, щоб бути здат-
ними побудувати на цих підвалинах нове знання
відповідно до нових умов. Однак у процесі педа-
гогічної діяльності, особливо при вивченні профес-
ійно-орієнтованих дисциплін, викладачі досить
часто стикаються з ситуацією, коли курсанти, за
рівнем свого розвитку або недостатнім рівнем мо-
тивації, не готові до активного засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Тому виникає необхідність своєчас-
ної селекції таких курсантів з метою визначення
та застосування адекватних заходів щодо корегу-
вання їхньої навчальної діяльності [1]. Саме це, є
одним із основних шляхів формування достатньо-
го рівня професійної готовності курсантів до май-
бутньої оперативно-службовій діяльності.

Розв’язання завдань підготовки офіцерів-
прикордонників з високою професійною компетен-
тністю, з творчим мисленням, що відповідає вимо-
гам сьогодення, безпосередньо залежить від змісту
і технології навчально-виховного процесу. У відпо-
відності до вимог освітньо-кваліфікаційних харак-
теристик на фахівців підрозділів та органів охоро-
ни кордону Державної прикордонної служби України
(ДПСУ), а також до вимог Адміністрації ДПСУ,
офіцери-прикордонники будь-якого фаху, повинні
бути підготовлені на достатньому рівні щодо засто-
сування технічних засобів охорони кордону, у тому
числі і автомобільної техніки (АТ).

Підготовку офіцерів-прикордонників
здійснює Національна академія Державної прикор-
донної служби України (НАДПСУ) за напрямами
підготовки «Інженерна механіка», «Охорона та за-
хист державного кордону», «Право», «Філологія».
Лише напрям підготовки «Інженерна механіка» має
інженерну спрямованість, а решта – це гуманітарні
напрями навчання (ГНН), випускники яких, відпов-
ідно до вимоги Адміністрації ДПСУ, теж повинні
вміти правильно застосовувати та якісно експлуату-
вати АТ.

Як показує практика, процес формування
достатнього рівня професійної готовності у кур-
сантів ГНН до правильного застосування та якіс-
ної експлуатації АТ потребує іншої моделі, у по-
рівнянні  з  курсантами технічного напряму
навчання, і це обумовлено тим, що основна сфера,
в якій навчаються курсанти цих напрямів, не сто-
сується техніки, технічних термінів, понять, про-
цесів, тощо. Тому, для забезпечення формування
достатнього рівня професійної готовності курсантів
ГНН до використання АТ у майбутній діяльності,
було проведене дослідження з метою розробки
моделі формування знань, умінь та практичних
навичок технічної спрямованості і виявлення ком-
плексу організаційно-педагогічних умов, які будуть
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сприяти цьому процесу.
Дослідженню поняття професійної готов-

ності та процесу її формування на сучасному етапі
розвитку педагогіки та психології приділяється ба-
гато уваги. В роботах Л. Виготського, Г. Костюка,
О. Леонтьєва, В  М’ясищева, К. Платонова, С. Рубі-
нштейна виокремлюються функціональні та осо-
бистісні підходи до цього поняття, а з точки зору
процесу формування професійної готовності до
діяльності контрастно висвітлюється педагогічний
бік, коли відбувається процес формування знань,
умінь та практичних навичок, та психологічний бік,
коли формуються психічний стані і, відповідно,
здібності до професійної діяльності.

Як показує аналіз психолого-педагогічної
літератури сутність поняття професійної готовності,
а також технологічний бік процесу її формування,
носить специфічний відбиток спрямованості майбут-
ньої діяльності.

У ході розв’язання протиріч [2], які були
виявлені у процесі вивчення проблеми формування
професійної готовності курсантів ГНН до правиль-
ного застосування та експлуатації АТ у майбутній
оперативно-службовій діяльності, було визначено та
обґрунтовано низку організаційно-педагогічних
умов інтенсифікації викладання навчального мате-
ріалу технічної спрямованості курсантам ГНН. На
підставі визначених умов була розроблена модель
формування технічних знань у курсантів ГНН [3],
яка, на нашу думку, дозволить підвищити рівень
сформованості професійної готовності у курсантів
такої категорії до використання АТ.

Для оцінки адекватності розробленої мо-
делі, її дієвості та визначення ефективності комп-
лексу визначених організаційно-педагогічних умов
був проведений педагогічний експеримент. Відпов-
ідно до методики експерименту був визначений ком-
плекс критеріїв за якими було перевірено адек-
ватність моделі формування технічних знань у
курсантів ГНН та ефективності організаційно-педа-
гогічних умов інтенсифікації викладання їм навчаль-
ного матеріалу технічної спрямованості.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи Національної академії Держав-
ної прикордонної служби України ім. Богдана Х-
мельницького.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті – визначення та науко-

ве обґрунтування критеріїв, як невід’ємного елемен-
ту педагогічного експерименту, та інтерпретація
його результатів.

Результати дослідження.
Питання щодо визначення та обґрунтуван-

ня критеріїв різних педагогічних процесів і явищ
фундаментально розглянуті у роботах відомих пе-
дагогів, таких як С. І. Архангельський, Ю. К. Ба-
банський, Н. В. Кузьміна, М. М. Скаткін, Ю. Ф. Ху-
долєєв, В. А. Якунін та інших.

На основі аналізу психолого-педагогічної
літератури [4-6] , результатів опитування викладачів

вищих військових закладів освіти (ВВЗО), співроб-
ітників навчального, науково-дослідного, аналітич-
но-обчислювального відділів НАДПСУ, курсантів,
можна зробити висновок про те, що ефективність
сформованості професійної готовності курсантів
ВВЗО до застосування набутих знань, умінь та прак-
тичних навичок може бути оцінена якістю знань,
умінь, навичок та рівнем вмотивованості у процесі
їхнього набуття. Причому, ця оцінка повинна бути
здійснена у співвідношенні до витрачених сил і часу.

Термін «ефективність» висловлює
успішність тієї чи іншої роботи (ефективний –
ефект, що «діє», діючий) [7]. У ряді джерел під
ефективністю діяльності розуміється і виявлення
раціональних  способів  досягнення мети,  і
відповідність результатів діяльності поставленим
завданням, і здатність системи досягати поставле-
ної мети в заданих умовах з визначеною якістю, і
ступінь комплексного впливу на свідомість, почут-
тя і психіку курсанта з метою формування в нього
якостей, необхідних для успішного виконання виз-
начених завдань  [7].

Визначення критеріїв та обґрунтування
їхнього добору – одна із умов, яка дозволить якісно
провести наукове дослідження та розв’язати супе-
речності у системі формування професійної готов-
ності курсантів ГНН до ефективного застосування
та експлуатації АТ.

В основу визначення критеріїв ефективності
організаційно-педагогічних умов інтенсифікації вик-
ладання навчального матеріалу технічної спрямова-
ності курсантам ГНН був покладений  особистісно-
діяльнісний підхід, який дозволив цілісно дослідити
вплив активних факторів на педагогічний процес в
природних умовах.

У будь-якому випадку важливо виокремити
ті критерії, що характеризують внутрішні і зовнішні
сторони навчальної діяльності і дозволяють уявити
всю її «технологію». В зв’язку з цим, критерії ефек-
тивності організаційно-педагогічних умов інтенси-
фікації викладання навчального матеріалу технічної
спрямованості курсантам ГНН повинні відповідати
таким вимогам: відображати найбільш істотні, стійкі
й повторювані дії курсантів у процесі сприйняття
навчального матеріалу, його осмислення, запам’я-
товування, застосування; об’єктивно оцінювати не
тільки реальний рівень знань з дисциплін, але і спо-
соби, які дозволили його досягти; бути якомога про-
стішими та зручнішими у використанні, піддавати-
ся математичній обробці [4].

Аналіз науково-педагогічної літератури та
особистої практичної педагогічної діяльності, а та-
кож опитування викладачів, які задіяні у викладанні
дисциплін технічної спрямованості курсантам ГНН,
дозволило виокремити дві групи критеріїв, які, на
нашу думку, на достатньому рівні характеризують
внутрішні і зовнішні сторони навчальної діяльності
учасників навчального процесу. Перша група кри-
теріїв пов’язана з навчальною діяльністю курсантів
і характеризує внутрішній бік педагогічного проце-
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су. Друга група характеризує зовнішній бік цього
процесу і пов’язана з діяльністю науково-педагогіч-
ного складу.

Із виявлених в науково-педагогічній літе-
ратурі критеріїв оцінки ефективності педагогічно-
го процесу, методом експертної оцінки, було син-
тезовано по три критерії у кожній із груп. У процесі
визначення критеріїв експертами виступали началь-
ники кафедр психології та педагогіки, автомобіль-
ної та бойової техніки, а також викладачі, які без-
посередньо задіяні у викладанні курсантам ГНН
дисципліни технічної спрямованості у НАДПСУ,
серед яких було два кандидати педагогічних наук,
один кандидат психологічних наук і три кандидати
технічних наук.

До внутрішніх критеріїв було віднесено
активність, успішність і результативність.

Активність - охоплює операційно-діяль-
нісний компонент навчального процесу [8] і відоб-
ражає технологічну сутність навчальної діяльності,
тобто дію курсанта, яка відбувається в певному ча-
совому вимірі, у процесі якого реалізуються зав-
дання навчання, а також його самостійність,
творчість, захопленість необхідним видом діяль-
ності, позитивна внутрішня навчальна мотивація
до пізнання, уміння і навички в отриманні й об-
робці інформації. Показниками цього критерію
визнано три рівні його прояву: високий, середній і
низький.

Успішність – ґрунтується на підвалинах
контрольно-регулюючого компоненту [8] навчаль-
ної діяльності курсанта, який передбачає врахуван-
ня поточної успішності, а також якості знань, умінь
та практичних навичок і стабільності навчальної
діяльності. Рівні прояву визначаються середнім ге-
неральної сукупності [9] по оцінках за чотирибаль-
ною системою:
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кількість іспитів.
Рівнем прояву критерію прийняті: високий

(5,0-4,0), середні (3,9-3,0) та низький (менше 3,0).
Результативність – характеризує оцінно-

результативний компонент [8] навчання забезпечує
можливість оцінки педагогами і самооцінку тими,
кого навчають, досягнутих результатів у процесі
навчання, рівня відповідності їх поставленим зав-

данням, визначення відхилень та нових завдань з
метою усунення недоліків у знаннях, уміннях та на-
вичках. Рівень прояву цього критерію визначається
відсотком курсантів, які складали іспити в МРЕВ на
право отримання посвідчення водія з першого разу.

До зовнішніх критеріїв було віднесено тех-
нологічний, діагностичний і дослідницький.

Технологічний – охоплює операційно-
діяльнісний компонент [8] навчального процесу, тоб-
то його методичний аспект. Це здібність викладача
до визначення на чуттєвому рівні ступеня сприйнят-
тя навчального матеріалу при безпосередньому спо-
стереженні, до вибору найдоцільніших форм та ме-
тодів подання навчального матеріалу, до гнучкого
поєднання диференційованого та інтеграційного
підходів під час викладання навчального матеріалу,
до адекватної оцінки особистої діяльності та дій
курсантів під час заняття.

Діагностичний - характеризує вміння вик-
ладача оперативно й об’єктивно визначати рівень
навченості, прояв загальних здібностей того чи
іншого курсанта, здійснювати аналіз результатів
навчальної діяльності та корегування особистої
діяльності.

Дослідницький – показує, як організацій-
но-педагогічні умови впливають на рівень вміння
викладача застосовувати та розробляти нові техно-
логії подання навчального матеріалу, приводити його
змістовний аспект у відповідність до специфіки дис-
ципліни у цілому та особливостей курсантів, сти-
мулювати інтерес до навчання.

Рівнями прояву зовнішніх критеріїв прий-
няті: високий, середні та низький, а у числовому
вимірі відповідно – 5, 3, 0.

Для перевірки обґрунтованості гіпотетич-
них припущень дисертаційного дослідження та
організаційно-педагогічних умов інтенсифікації вик-
ладання навчального матеріалу технічної спрямова-
ності курсантам ГНН була проведена дослідна ро-
бота  у рамках комплексного педагогічного
експерименту, який містив у собі пошуковий, кон-
статувальний та псевдопаралельний експерименти.

Пошуковий та констатувальний експеримен-
ти були спрямовані на визначення та обґрунтування
організаційно – педагогічних умов інтенсифікації
викладання навчального матеріалу технічної спрямо-
ваності курсантам ГНН, які стали по суті активними
факторами впливу на педагогічний процес.

Псевдопаралельний експеримент дозволив
оцінити адекватність розробленої моделі та ефектив-
ності організаційно-педагогічних умов.

Аналіз даних результатів щодо дієвості мо-
делі та ефективності створених організаційно – пе-
дагогічних умов інтенсифікації викладання навчаль-
ного матеріалу технічної спрямованості курсантам
ГНН показує, що під впливом активних факторів,
якими є створені організаційно-педагогічні умови,
відбувається зміна рівня показників за обраними
критеріями із року в рік.

Особливо показовими є результати за кри-
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терієм «результативність» (рис. 1).
Незначне зростання показника на першому

етапі дослідження 10,9 % було результатом застосу-
вання спеціально виготовлених комплектів тестових
карток ситуативних завдань з розділу «Правила до-
рожнього руху», які мали індивідуальні коди відпо-
відей. Тобто, збільшення показника відбулося за ра-
хунок підвищення валідність тестових завдань.
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Рис. 1. Показники критерію «результативність».

У свою чергу, стрімке збільшення показни-
ка на 16,3 % у наступному році та його стале зна-
чення надалі, стало результатом застосування комп-
’ютерних контролюючих та навчаючих програм у
процесі викладання навчального матеріалу дисцип-
ліни.

За результатами показників внутрішніх
критеріїв «успішність» та «активність» було отри-
мано нестабільні значення особливо для високого
рівня прояву, але стабільно знижувався показник
низького рівня прояву цих  критері їв .  Не-
стабільність зміни високого рівня прояву пояс-
нюється особистісними характеристиками безпо-
середньо самих курсантів.

Щодо зовнішніх критерії, які пов’язані з
діяльністю викладацького складу, було виявлено, що
оволодіння інноваційними формами і методами вик-
ладання навчального матеріалу – справа складна, яка
потребує від викладачів як додаткових трудовитрат,
так і активності, ініціативи в їх використанні.

Результати дослідно-експериментальної
роботи свідчать, що в умовах застосування інфор-
маційних технологій та врахування специфіки
суб’єктів навчальної діяльності, адекватно зміню-
вались підходи до викладання навчального матері-
алу технічної спрямованості курсантам ГНН з боку
викладачів. Особливо наглядно збільшення рівня
«технологічного» критерію на 5,3% та «діагностич-
ного» на 8,4% за показниками високого рівня їхньо-
го прояву. Крім того, зменшилась кількість викла-
дачів, які показували низький рівень у рамках
діагностики та застосування комп’ютерних техно-
логій під час викладання навчального матеріалу. Це
свідчить про те, що створені умови сприяли актив-
ізації діяльності викладачів у рамках опанування
комп’ютерних технологій як інструменту для пе-
редачі інформації та посилення зворотного зв’язку
з курсантами.

Висновки.
Таким чином, виходячи з вищевикладено-

го, можна констатувати, що експериментальні захо-
ди, які були спрямовані на інтенсифікацію викладан-
ня навчального матеріалу і загальної навчальної
діяльності курсантів у ВВЗО, виявилися цілком
ефективними й в основному підтвердили гіпотезу
дослідження.

Проведена експериментальна робота дозво-
лила уточнити сутність організаційно-педагогічних
умов, які істотно впливають на інтенсифікацію вик-
ладання навчального матеріалу технічної спрямова-
ності курсантам ГНН ВВЗО.

Продовжити дослідження доцільно у на-
прямку розробки методичних рекомендацій щодо
подальшого розвитку організаційно-педагогічних
умов інтенсифікації формування системи знань тех-
нічної спрямованості у курсантів ГНН з урахуван-
ням виникаючих зовнішніх факторів. Наприклад,
розробка нового програмного забезпечення подан-
ня навчального матеріалу.

Крім того, враховуючи прийняте рішення
щодо допуску офіцерів-прикордонників до керуван-
ня службовими транспортними засобами, перспектив-
ними для подальших розвідок у даному напрямку
досліджень є визначення доцільності допідготовки
офіцерів ДПСУ в системі професійної підготовки та
зборів посадових осіб відповідних категорій, як у
межах органів охорони державного кордону так і в
масштабі ДПСУ.
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ВАЖЛИВА СКЛАДОВА  ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ  ОРГАНІВ МВС

УКРАЇНИ
Оврас А.Б.

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Анотація. У статті теоретично доведено недостатню
ефективність сучасних методик фізичної підготовки
курсантів вищих закладів освіти МВС України. Обґрун-
товано методику удосконалення швидкісно-силової
підготовки курсантів на основі врахування індивідуаль-
них особливостей.
Ключові слова: професійний, підготовка, швидкість,
сила, навчання, курсант.
Аннотация. Оврас А.Б. Скоростно-силовая подготовка 
- важная составляющая  профессиональной подготов-
ки работников правоохранительных  органов МВД Ук-
раины. В статье теоретически доказана недостаточная
эффективность современных методик физической под-
готовки курсантов высших учебных заведений МВД
Украины. Обоснована методика усовершенствования
скоростно-силовой подготовки курсантов на основе
учета индивидуальных особенностей.
Ключевые слова: профессиональный, подготовка, ско-
рость, сила, обучение, курсант.
Annotation. Ovras A.B. High-speed power preparation - the
important component of vocational training of workers of
law enforcement bodies of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine. In article insufficient efficiency of modern
techniques of physical preparation of cadets of higher
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine is theoretically proved. The technique of
improvement of high-speed power preparation of cadets is
proved on the basis of the account of specific features.
Key words: professional, preparation, speed, force, training,
cadet.

Вступ.
Фізична культура є важливим засобом у си-

стемі підготовки правоохоронців; формування у них
здорового способу життя; організації корисного доз-
вілля та активного відпочинку, розвитку і відновлен-
ня фізичних і духовних сил, реабілітації і корекції
здоров’я; виховання моральних і вольових якостей.

Аналіз наукової і методичної літератури
підтверджує думку про те, що питанню швидкісно-
силової підготовки майбутніх працівників міліції
науковці України не приділяли належної уваги, не
досліджено структуру швидкісно-силової підготов-
ки працівників МВС, не розроблено методики зас-
воєння знань, умінь та навичок для поліпшення
службово-професійної підготовки.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Львівського державного університету внутрішніх
справ.

Формулювання цілей роботи.
Мета цієї статті - теоретично та експери-

ментально обґрунтувати методику швидкісно-сило-
вої підготовки курсантів до майбутньої служби у пра-
воохоронних органах.

Відповідно завданням статті ставимо Ї виз-
начити індивідуальний рівень швидкісно-силових

якостей курсантів та розробити практичні рекомен-
дації з оптимізації розвитку швидкісно-силових яко-
стей курсантів МВС України.

Об’єкт дослідження - процес професійно-
прикладної підготовки курсантів до службової діяль-
ності в органах МВС.

Предмет дослідження - швидкісно-силова
підготовка курсантів вищих закладів освіти МВС
України.

Результати дослідження.
Соціально-економічні та політичні рефор-

ми, що відбуваються в Україні, суттєво впливають
на правоохоронну структуру нашої держави. Пра-
воохоронна реформа стала об’єктивною необхідні-
стю: одним із важливих чинників зміцнення служ-
бового потенціалу є швидкісно-силова підготовка
службовця МВС. В умовах сучасних оперативних
обставин виникають гострі екстремальні ситуації,
що вимагають від людини витримки, швидкості в
діях, сили, спритності, витривалості, збереження
дієздатності протягом тривалого часу. В таких умо-
вах ефективно можуть діяти лише всебічно підго-
товлені правоохоронці з різноманітними фізичними
здібностями [1, 2].

За даними досліджень [6], рівень розвитку
окремих фізичних якостей у абітурієнтів не відпові-
дає вимогам навчання у спеціальних військових зак-
ладах освіти. Отримані результати досліджень
свідчать про низький рівень розвитку витривалості
та швидкості. Аналіз початкового рівня антропомет-
ричних показників, функціонального стану, фізичної
підготовленості свідчить про їхній недостатній роз-
виток і тому доцільно з’ясувати причини однобічності
фізичного розвитку і визначити спрямованість за-
собів, методів, форм організації та проведення на-
вчальних занять з метою коригування недостатньо
розвинених фізичних якостей курсантів.

Аналіз літературних джерел та результати
чисельних наукових досліджень [2, 16, 17, 18] засв-
ідчують, що досягнення службово-професійної май-
стерності працівників МВС можливі лише при дос-
татньо високому рівні  їхньої  всебічної
індивідуальної фізичної підготовленості.

Традиційна система підготовки курсантів,
що була розрахована на різнобічну фізичну підго-
товку призовного контингенту, яка забезпечувала-
ся фізичним вихованням молоді, сьогодні неспро-
можна  ефективно впливати на  розвиток
індивідуальної швидкісно-силової підготовки, фор-
мування службово-професійних навичок, зростан-
ня психофізичної готовності працівників МВС на
всіх етапах навчання.

Наукові дослідження у галузі фізичного ви-
ховання і спорту [2, 17, 18] підтверджують високу
ефективність використання індивідуалізації у про-
цесі підготовки спортовців, що спеціалізуються у
різних видах спорту. Такий підхід відображає не-
обхідність організовувати навчально-тренувальний
процес відповідно до можливостей людини з ураху-
ванням індивідуальних особливостей фізичного роз-
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витку, функціонального стану, фізичної та профес-
ійно-прикладної підготовленості, а також індивіду-
альних психофізіологічних особливостей.

При застосуванні вказаних підходів у сис-
темі службово-професійного навчання та вихован-
ня процес індивідуалізації психофізичної підготов-
ки може сприяти визначенню резервних
можливостей працівників МВС та виявлення нових
методологічних підходів для ефективного засвоєн-
ня службово-професійних умінь та навичок, зрос-
тання їх готовності до несприятливих умов службо-
вої діяльності. Проте наукові дослідження у цьому
напрямі в правоохоронних навчальних закладах не
проводилися.

В. М. Шалаєв [17] справедливо зазначає, що
службова діяльність працівників органів внутрішніх
справ потребує постійного удосконалення методи-
ки професійно-прикладної і швидкісно-силової
підготовки для ефективнішого виконання завдань з
охорони правопорядку в країні.

Для успішного розв’язання цієї проблеми
необхідно посилити науковий пошук у напрямі
швидкісно-силової підготовки курсантів закладів
освіти МВС України. Підвищення ефективності
швидкісно-силової підготовки потрібно, мабуть,
здійснювати не шляхом збільшення обсягу та інтен-
сивності навантаження, а оптимізувавши навчаль-
но-тренувальний процес, через якісно нову органі-
зацію занять, розробку якісно нових засобів і
методів.

При плануванні навчально-тренувального
процесу курсантів з швидкісно-силової підготов-
ки слід, понад 13–18 % часу занять відводити виб-
ірково-спрямованому вихованню фізичних якостей.
Підготовку курсантів середніх шкіл міліції МВС
потрібно проводити за семестрами у такій по-
слідовності:

· 1-й семестр — проведення лікарсько-
педагогічних заходів, контрольні випробування
фізичної підготовленості курсантів, розподіл за
підгрупами з урахуванням фізичного розвитку та
підготовленості, професійно-прикладної фізичної
підготовки, що спрямована на розвиток низьких
фізичних якостей за підгрупами;

· 2 і 3-й семестри — проведення про-
міжного обстеження, перерозподіл курсантів за
підгрупами з урахуванням фізичної підготовленості,
а також низьких фізичних якостей за підгрупами;

· 4-й семестр — проведення заключного
обстеження фізичної підготовленості курсантів, на
основі якого комісія з розподілу визначає їхню май-
бутню вузьку професійну спеціалізацію.

У процесі професійно-прикладної фізичної
підготовки курсантів основна увага зосереджена на
розвиткові професійно-значущих фізичних якостей,
тобто швидкісних, швидкісно-силових і власне-си-
лових. Особливо важливого значення набуває ця
умова, якщо вказані фізичні якості є у курсантів
низькими [1].

А. Р. Лущак [9] стверджує, що індивідуалі-

зація фізичної підготовки курсантів забезпечує які-
снішу адаптацію до екстремальних умов службово-
бойової діяльності, суттєве зростання фізичної го-
товності, військово-професійної майстерності та
боєздатності порівняно до традиційних підходів,
оскільки зумовлює збіг провідних педагогічних
впливів специфіки військово-професійної діяльності
та індивідуальних особливостей фізичного розвит-
ку, функціонального стану та фізичної підготовле-
ності курсантів. За його даними, це відображається
у значному економічному ефекті, що враховує зни-
ження захворювань на 52 %, випадків травматиз-
му — на 43 %, зменшення на 25 % відрахувань кур-
сантів із закладів освіти, які не змогли пройти
адаптацію до екстремальних умов службово-бойо-
вої діяльності. Такий підхід має особливо важливе
значення у сучасних умовах правоохоронної рефор-
ми МВС України.

Заслуговує на увагу розроблена О. П. Бага-
сом [3] методика підвищення фізичної підготовки
прикордонників на основі триступеневої програми
тренувальних занять. Отримано експериментальні
дані, розроблено раціональні педагогічні підходи до
підвищення фізичної підготовки курсантів:
· для вдосконалення швидкісних якостей ефектив-
ним є інтервальний метод із субмаксимальною інтен-
сивністю, тривалістю вправ 10–12 с., повторенням
3–4 серії з відпочинком на 2–3 хв. між серіями;
· для вдосконалення сили — повторно-інтервальний
метод, максимальна інтенсивність, тривалість вправ
12–16 с., повторний 4–6 серій, відпочинок — 4–6
хв. між серіями;
· для вдосконалення загальної витривалості — без-
перервно-варіативний метод, інтенсивність 45–70 %
від максимального результату, тривалість — 30–40
хв., повторень — 10–15, відпочинок — 30–90 хв.;
· для вдосконалення спритності — змагально-ігро-
вий метод, максимальна інтенсивність, тривалість
вправ — 8–10 с., 10–12 повторень, відпочинок — 5–
8 с.;
· для вдосконалення гнучкості — коловий метод з
максимальною інтенсивністю, тривалість вправ 5–
6 с., 10–15 повторень, відпочинок — 3–4 хв.

Впровадження в практику цієї методики,
спрямованої на оптимізацію процесу фізичного ви-
ховання і підвищення психофізичної підготовки кур-
сантів, дозволило суттєво підвищити фізичний стан
курсантів і ефективність навчально-тренувального
процесу загалом: розвиток окремих фізичних якос-
тей тільки за 10 місяців зріс від 5 до 42%, а статична
рівновага — на 88%.

У спортивній і в службовій діяльності пра-
цівника міліції проявляються однакові психофізіо-
логічні показники. Тому психологічну готовність до
службових дій правоохоронні психологи визначають
за такими ж критеріями, що й спортивні, готуючи
спортсмена  до основних змагань.  Суттєва
відмінність полягає лише у зосередженні уваги на
виробленні високої психологічної стійкості у кур-
сантів до виконання завдань, що пов’язані з конк-
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ретною небезпекою, екстремальними ситуаціями та
іншими чинниками службової діяльності, які вик-
ликають стрес.

Навчально-тренувальні заняття формують-
ся здебільшого на основі наочних і практичних ме-
тодів, що змушує керівника систематично оновлю-
вати інформацію — стимулювати формування
необхідних рис характеру, фізичних якостей, висо-
кої фізичної працездатності, що не має безпосеред-
нього доповнення у повсякденному житті; командир
повинен навчити своїх підлеглих — це найважливі-
ша вимога статуту. Проте на практиці більшість ко-
мандирів ще не мають достатньо знань і досвіду для
проведення занять з швидкісно-силової готовності,
тому йдуть шляхом „проб і помилок”.

Складність психофізичної та швидкісно-
силової структури формування знань і досвіду у кур-
сантів, що випливає з вимог сучасного виконання
службових обов’язків, диктує необхідність міжпред-
метних зв’язків у процесі навчання, формування у
курсантів міцних навичок психофізичної готовності,
заснованих на колективних діях.

Працівники системи МВС змушені викону-
вати професійні обов’язки в складних умовах як
удень, так і вночі. Це призводить до великих фізич-
них і психічних перевантажень, викликає не-
обхідність формування у курсантів ґрунтовних знань
(зокрема з теорії і методики фізичного виховання,
фізіології і психології службової діяльності) та
міцніших і гнучкіших навичок, що спрацьовують у
складних і небезпечних ситуаціях.

Висока психічна і фізична напруженість
курсантів під час навчання спричинена тим, що
службова підготовка відбувається в умовах, близь-
ких до реальної служби. Таким чином, курсанти зас-
воюють знання, формують необхідні навички.
Відсутність морально-психологічної підготовки
може призвести до зниження ефективності пізна-
вального ефекту, гальмування нервової системи.

Зазначені особливості навчання дозволяють
зробити висновок про те, що цей процес є специфі-
чним і його ефективність та якість залежатиме від
рівня знань керівниками психофізичних законо-
мірностей готовності курсантів до виконання своїх
службових обов’язків.

Як слушно зазначають автори [1, 2, 3], в ос-
нові специфічності процесу навчання у вищих
військових та правоохоронних закладах необхідно
брати до уваги типологічні особливості нервової си-
стеми курсантів, що значно впливають на виконання
складних координаційних рухів, розумову і фізичну
працездатність, основні морально-вольові якості.

Так, сильний рухливий тип показує кращу
працездатність при виконанні швидких динамічних
вправ, а також при частій зміні завдань або при
змінах умов діяльності. Якість виконання вправи до
кінця занять не знижується.

У сильного рухливого типу з переважанням
процесу збудження працездатність підвищується при
виконанні швидких динамічних вправ, а при вико-

нанні повільних або статичних вправ знижується.
Слабкий рухливий тип недостатньо витри-

валий: одну і ту ж вправу він спроможний виконува-
ти не більш 3–5 разів. До кінця тренувального занят-
тя якість виконання вправ помітно знижується, і часто
той, хто тренується, завчасно припиняє заняття.

Сильний інертний тип показує високу пра-
цездатність, виконуючи повільні та статичні впра-
ви. У діяльності відрізняється швидкістю рухів, ча-
стотою зміни станів,  стомлюється порівняно
швидко. За обсягом навантаження під час тренуваль-
них занять такі курсанти є працездатними.

Слабкий інертний тип здебільшого, не вит-
римує 3-годинного тренувального навантаження.
Якість виконання вправ після 4-5 повторень значно
знижується.

Інші дослідники [17] звертають увагу на
низькі показники м’язової працездатності у воло-
дарів слабкого типу і на високі — у сильного. У збуд-
жувального типу перевтома коротша, стомленість
настає раніше, ніж у сильного урівноваженого типу,
в окремих випадках перевершуючи таку у висхід-
ному положенні. Урівноважений тип за м’язовою
працездатністю посідає середню позицію між силь-
ним гальмівним і слабким типами.

За даними І. Боднар [5], для студентів із
низьким рівнем фізичної підготовленості характер-
ними рисами темпераменту виступають інтраверто-
ваність, ригідність, емоційна врівноваженість, се-
редній ступінь активності.

На думку К. Леонгарда (за І. Боднар [5]),
інтровертовані особистості, якими є більшість сту-
дентів із низьким рівнем фізичної підготовленості,
живуть не стільки своїми сприйняттями, скільки
уявою. Тому зовнішні події впливають на життя та-
ких людей доволі мало, найважливіше для них те,
що вони думають з цього приводу. Їх судження, звич-
ки, поведінка інертні та стійкі, а період формування
навиків тривалий, хоча і надійний. Такі особистості
важко пристосовуються до змін зовнішнього сере-
довища, важко піддаються впливу.

Ефективність методів навчання з погляду
типологічних властивостей нервової системи. були
експериментально підтверджені. А. А. Менг (за І. Р. -
Бондар) [5] спостерігав, що при концентрованому
методі навчання кінцевий результат „сильних” на
19 % перевищував початковий, а кінцевий резуль-
тат „слабких” залишався на такому самому рівні.
При розчленованому методі навчання, навпаки,
кінцевий результат „сильних” значно не відрізняєть-
ся від початкового, а „слабкі” поліпшують свій по-
передній результат до кінця навчання на 50 %.

Значущість проведення попередніх дослід-
жень фізичної підготовленості тепер зростає тому,
що вона є одним із основних предметів службової
підготовки, важливим складником навчання і вихо-
вання особового складу співробітників Міністерства
внутрішніх справ України.

Для характеристики рівня розвитку швидк-
існо-силових показників курсантів були використані
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Державні тести та тести оцінки спеціальних фізич-
них якостей, необхідних для ефективного виконан-
ня службових обов’язків майбутніх офіцерів МВС
України за методикою А. Р. Лущака [9], які пройш-
ли перевірку на вірогідність і відповідають усім ви-
могам до них з боку теорії тестів.

Аналіз літературних джерел [9, 14, 16, 18]
свідчить, що юнацький вік є сприятливим для удос-
коналення швидкості рухів. Значна рухливість не-
рвових процесів, притаманна юнакам, зумовлює
швидкість зміни нервових скорочень та розслаблень
і сприяє прояву максимального темпу рухів.

Для оцінки рівня розвитку швидкості були
використані тести — біг на 100 м та швидкісна ре-
акція. Результати висхідного рівня розвитку показ-
ників швидкості наведені в таблиці 1 та рисунку 1.

За даними таблиці 1 та рисунку 1, від пер-

шого до третього курсу швидкість бігу на дистан-
цію 100 м у юнаків поліпшилася в середньому на
0,7 с.

Різниця результатів курсантів першого, дру-
гого і третього курсів значна (Р > 0,01-0,001). Най-
вищі темпи приросту з бігу на 100 м відзначено у
курсантів 2-3 курсу — 0,6 с.

Щодо швидкісної реакції, то в цьому тес-
товому завданні виявлено аналогічну  відмінність у
всіх вікових групах (Р < 0,001). На наш погляд, це
зумовлено специфікою організації навчального про-
цесу, програмою якого передбачено розвиток швид-
кісної реакції, необхідної для професійної діяльності
майбутнього працівника міліції.

Розвиток м’язової сили (табл. 2, рис. 2),
маючи важливе значення для гармонійного розвит-
ку юнаків 17-21 року, посідає важливе місце в за-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика швидкості курсантів 1-3 курсів

Р  /  к у р с  П о к а з н и к и  ш в и д к о с т і  К у р с и  М х   ±   S m x  
1 - 2  1 - 3  2 - 3  

1  1 5 ,3   ±   0 , 0 7  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 0 1  —  
2  1 5 ,2   +   0 , 0 6  <  0 ,0 0 1  —  <  0 ,0 0 1  

 
Б іг  н а  1 0 0  м ,  с  

3  1 4 ,6   ±   0 , 0 6  —  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 0 1  
1  2 ,1   ±   0 ,1 2  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 0 1  —  
2  3 ,1    +   0 ,0 1  <  0 ,0 0 1  —  <  0 ,0 1  

Л о в л е н н я  н о ж а ,  р а з ів  

3  3 , 4   ±   0 ,1 3  —  <  0 ,0 0 1  <  0 ,0 1  
 

Рис. 1 Швидкість, швидкісна реакція курсантів 1-3 курсів
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика м’язової сили курсантів 1-3 курсів

Р  / курс  Показники   
м ’язової сили  

К
ур
си

 М х   ±   Smx 
1 -2  1-3  2-3  

1  9 ,9   ±   0,58  < 0 ,01 <  0 ,001 —  
2 11 ,7   +  0,25 < 0 ,01 —  <  0 ,001 

Підтягування  на поперечині, разів  

3  12 ,9   ±   0,25  —  <  0 ,001 <  0 ,001 
1  82 ,2   ±   1,13  <  0 ,001 <  0 ,001 —  
2 91 ,3   +  1,26 <  0 ,001 —  < 0,05 

Стрибок  вгору, см  

3  94 ,0   ±   1,41  —  <  0 ,001 < 0,05 
1  12 ,4   +  0,61 < 0 ,01 <  0 ,001 —  
2 13 ,9   ±   0,59  < 0 ,01 —  <  0 ,001 

Жим  штанги лежачи , вагою  40 кг , разів  

3  22 ,8   ±   1,22  —  <  0 ,001 <  0 ,001 
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гальній фізичній підготовці курсантів навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ України.
Більшість фахівців стверджують, що на силову підго-
товку необхідно звернути увагу ще в юнацькому віці,
тому що через недостатній рівень розвитку сили не
забезпечується належний розвиток опорно-рухово-
го апарату, що й перешкоджає успішному виконан-
ню службових завдань.

Рівень прояву м’язової сили курсантів 1-3
курсів було визначено за результатами підтягування
на поперечині та виконання спеціальних фізичних
вправ, що розвивають здатність ефективно викону-
вати службові обов’язки.

Аналіз наведених у таблиці 3 і на рисунку 2
показників дослідження м’язової сили дозволяє
стверджувати, що в період з 18 до 22 року в юнаків
відбуваються позитивні зміни в розвитку силових
можливостей. Переважно різниця в результатах ви-
мірювання між показниками у курсантів різних
курсів статистично вірогідна (Р < 0,001). Юнаки
старших курсів підтягуються на поперечині більше
разів, ніж курсанти молодших курсів (Р < 0,001).

Щодо сили м’язів нижніх і верхніх кінцівок,
то за період навчання з першого до третього курсу
висота стрибка вгору збільшилася на 11,8 см, а жим
штанги  лежачи — на 10, 4 кг.

Слід зазначити, що у всіх трьох силових
вправах величина темпів приросту результатів була
неоднаковою: у підтягуванні на поперечині і в стриб-
ку найбільші прирости відбулися від першого до
другого курсу (на 1,8 разів), а в жимі штанги — від
другого до третього курсу (на 8,9 разів).

Висновки.
1. У результаті досліджень фізичного розвитку, фун-
кціонального стану серцево-судинної та дихальної
систем, фізичної підготовленості курсантів 1-
3 курсів було встановлено, що їх вихідні дані суттє-
во не відрізняються від результатів, отриманих ран-

іше іншими авторами. Однак в більшості показників
морфофункціонального стану у курсантів Львівсько-
го державного університету внутрішніх справ про-
стежується тенденція до поліпшення своїх потенц-
ійних можливостей.
2. Визначено, що для курсантів молодших курсів є
характерна можливість поліпшення рівня фізично-
го стану за рахунок як морфофункціональних показ-
ників, так і показників результатів фізичної підго-
товленості, зокрема завдяки виконанню вправ
швидкісної та швидкісно-силової витривалості.
3. Доведено, що швидкісно-силова підготовленість
працівників правоохоронних органів МВС України
є провідним напрямом у навчально-тренувальному
процесі і обов’язковою складовою фахової підготов-
ки. Однак науково-методична література, українсь-
ка і закордонна практика вдосконалення психофізич-
ної підготовленості курсантів не має інформації про
подібні дослідження.
4. У науково-методичній літературі простежуємо
думку про те, що лише вивчивши індивідуальні особ-
ливості курсантів із різним рівнем швидкісно-сило-
вої підготовленості, можна розробити оптимальну
програму підвищення психофізичної підготовле-
ності курсантів, ефективного виконання ними своїх
службових обов’язків.

Подальші дослідження передбачається
спрямувати на розробку інших складових  профес-
ійної підготовки працівників правоохоронних
органів.
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СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
 Осова О.О.

Харківський національний педагогічний
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Вступ.
Глибокі соціальні, духовні й економічні зру-

шення, які відбуваються сьогодні в Україні, вимага-
ють радикальної трансформації вищої освіти, орієн-
тованої на входження у світовий освітній простір. Це
зумовлює приведення у відповідність до сучасного
рівня організації процесу навчання вищої школи.

У контексті зазначеного вище надзвичайно
актуальною стає проблема стимулювання навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів другої полови-
ни ХІХ століття як однієї із важливих умов ефек-
тивної організації процесу навчання.

Аналіз стану наукової розробки проблеми
засвідчив, що даного питання частково торкались у
своїх працях В.О.Вихрущ, С.Т. Золотухіна, В.І.Ло-
зова, О.Д. Пташний. У працях вищезазначених ав-
торів був накопичений певний досвід з використан-
ням активних методів , реалізації  активізації
навчально-пізнавальної діяльності, застосування
певних форм контролю в системі навчання як важ-
ливих форм стимулювання навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Однак, на сьогодні відсутнє
цілісне дослідження, в якому було б представлено
проблему стимулювання навчально-пізнавальної
діяльності молоді у другій половині ХІХ століття.

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

Формулювання цілей роботи.
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Мета роботи: визначити основні засоби та
форми стимулювання навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів другої половини ХІХ століття та
умови їх здійснення.

Результати дослідження.
У ході наукового пошуку з’ясовано, що у

другій половині ХІХ століття в системі вищої осві-
ти Східного регіону України особлива увага приділя-
лась стимулюванню навчально-пізнавальної діяль-
ності  студентів  як однієї із  умов  ефективної
організації процесу навчання.

Аналіз офіційних документів та періодич-
них видань на початку періоду [1, 2, 4, 6] показав,
що одним із засобів активізації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентської молоді були доброчинні
та державні стипендії.

Доброчинні стипендії засновувались, як
правило, приватними особами або громадськими
організаціями, стипендіатів визначали приймальні
комісії, ради університетів або особисто засновни-
ки з числа студентів та абітурієнтів, які відрізнялись
“особливими успіхами у навчанні та доброю повед-
інкою” [1].

Обов’язковими умовами отримання дер-
жавних стипендій було також відмінне навчання та
поведінка претендентів. А з 1863 року, згідно з роз-
порядженням міністерства стипендії призначались
тим студентам, які після закінчення університету
продовжували навчання на педагогічних курсах і
зобов’язувались відпрацювати кожен рік користу-
вання стипендією у закладах Міністерства народ-
ної просвіти. Ради університетів обирали серед
претендентів тих, які мали „відмінні оцінки з тих
наук, які входили до складу факультетських пред-
метів і визначались за результатами конкурсу [2, с.
98]. Даний захід служив певним стимулом до акти-
візації навчальних дій студентської молоді другої
половини ХІХ століття і тим самим сприяв підви-
щенню результатів навчання.

Серед інших заходів заохочень студентів під
час організації навчально-пізнавальної діяльності у
ВНЗ Слобожанщини на початку досліджуваного
періоду було звільнення від плати за навчання
вихідців із малозабезпечених сімей, які відзначились
не лише „успіхами у оволодінні певних знань”, але і
„благою поведінку” [3].

Важливим засобом стимулювання навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів університетів
та спеціальних вищих навчальних закладів Східно-
го регіону були теми творів на здобуття золотих та
срібних медалей, якими нагороджували найкращих
авторів робіт.

Так, студентами історико-філологічного
факультету Харківського університету пропонува-
лась наступне завдання: „На основі письменників
та інших письмових пам’ятників показати різницю
між латинською, класичною та народною мовами, а
також зміни в часі, які відбувалися до переходу ос-
танньої в так звані романські наріччя” [4; с.41-42].
Зазначимо, що подібні завдання вимагали від того-

часних студентів не просту передачу знань, а вико-
нання певних розумових операцій: аналізу, синтезу,
узагальнення чи порівняння, що також вимагало
активізації їхніх навчальних та пізнавальних дій.

У ході наукового пошуку встановлено, що у
другій половині ХІХ століття на Слобожанщині існу-
вала і така форма заохочень при здійсненні органі-
зації навчально-пізнавальної діяльності студентсь-
кої молоді, як стажування найкращих випускників
за кордоном. Молодих учених відправляли на ста-
жування з метою „підготовки себе до звання профе-
сора” [3]. Подібні заходи використовувались і у спец-
іальних ВНЗ Слобожанщини.

Підкреслимо, що поряд із формами заохо-
чень у досліджуваний період існували і форми по-
карань, які також виступали своєрідним засобом
стимулювання навчально-пізнавальних дій молоді.
Під час дослідження з’ясовано, що на території
Слобідської України до студентів ВНЗ застосову-
вались такі види покарань, як догана наодинці;
догана в присутності співучасників; ув’язнення в
карцері на хліб і воду; виключення з університету.
За особливо тяжкі проступки (наприклад, розпи-
вання спиртних напоїв чи участь у студентських
заворушеннях) студентів могли віддавати у солда-
ти. Як і в університетах, у спеціальних вищих на-
вчальних закладах покарання порушників дисцип-
лінарних та навчальних правил відбувалось з
дозволу міністра народної просвіти.

Із прийняттям у 1863 році нового статуту
[3],малозабезпечені студенти, які „мали успіхи у
вивченні наук”, могли отримувати стипендії, тим-
часові грошові допомоги, розміри і строк яких зат-
верджувався радою університету. У документі також
підкреслювалось, що ці молоді особи могли також
частково або повністю звільнятись від плати за слу-
хання лекцій (§§98; 107; 109).

Так, однією із умов звільнення студентів
першого курсу від плати за навчання була наявність
в атестатах або свідоцтвах, за якими вони вступали
до ВНЗ оцінок „досить задовільно” з більшості пред-
метів гімназичного курсу. Студенти ж інших курсів
звільнялись від плати за умов отримання в середнь-
ому 31/2 бали з головних предметів та 3-х з додатко-
вих . Зазначимо також, що звільнення від плати дія-
ло протягом одного року і могло подовжуватись за
результатами нових іспитів (§15).

Одноразові грошові допомоги, як засоби
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності,
видавались малозабезпеченим студентам, що мали
добрі успіхи у навчанні. Претендентів визначала
рада університету, а найкращим із студентів надава-
лись кошти для подальших “наукових занять” і навіть
рекомендації на державну службу.

Як показало проведене дослідження, одним
із ефективних засобів стимулювання навчально-
пізнавальної діяльності студентської молоді ВНЗ
Слобожанщини були стипендії, які призначались
студентам, що мали середній бал з головних пред-
метів не менш, ніж 41/2. Стипендіатами могли бути
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також особи, середній бал яких дорівнював 31/2 . Але
у жодному з випадків не допускалась наявність не-
задовільних оцінок.

Автори правил Харківського університету
підкреслювали, що студенти, які отримали догану
із внесенням до штрафної книги, автоматично поз-
бавлялись права користування будь-якою пільгою.

У результаті наукового пошуку виявлено,
що у досліджуваний період у ВНЗ Слобожанщини
з метою стимулювання навчально-пізнавальної
діяльності студентів застосовувались такі види по-
карань, як догана від інспектора; догана від ректо-
ра; догана від уряду із внесенням до штатної кни-
ги; відрахування з  університету на  один рік;
відрахування з університету назавжди; відрахуван-
ня з університету; сповіщення про це усі інші уні-
верситети, що в свою чергу унеможливлювало по-
дальше навчання у вищому закладі. Як і раніше,
студенти, що отримували догану із внесенням до
штрафної книги, лишалися права на отримання
стипендії, грошової допомоги чи звільнення від
плати за навчання. Особи ж які відраховувались із
університету на один рік, допускались до подаль-
шого навчання лише після пред’явлення позитив-
ного відгуку про їхню поведінку протягом року з
відомства, до якого вони належали чи за місцем
проживання батьків. Підкреслимо, що у порівнянні
з попереднім періодом, у даних правилах покаран-
ня студентів арештом у карцері та службою у сол-
датах були відсутні.

Але уже в 1869 році особливим комітетом
міністрів було прийняте рішення про посилення за-
ходів покарань навчальної молоді з метою приду-
шення студентських заворушень, що спалахнули в
ряді університетів Російської імперії, а через десять
років поновлено такий вид покарання, як арешт у
карцері.

У 1884 році було прийнято новий універси-
тетський статут, згідно з яким, як і раніше, основни-
ми засобами стимулювання навчально-пізнавальної
діяльності молоді залишались стипендії, грошові
допомоги, звільнення від плати за відвідування
лекцій, нагородження медалями, але на відміну від
попереднього періоду, вирішальну роль у розв’язанні
цих питань відігравало Міністерство народної про-
світи, а не ради університетів, як це було раніше[3].

Так, згідно з „Правилами про призначення
студентам стипендій і грошових допомог” (1885 рік),
які відтепер установлювали єдині для університетів
вимоги стосовно засобів стимулювання навчально-
пізнавальної діяльності молоді, стипендії і грошові
допомоги призначались урядом і затверджувались
попечителем навчального округу. Право на їх при-
значення отримували студенти, які мали позитивні
характеристики від інспектора та клопотання від
факультету. Автори правил підкреслювали, що після
закінчення університету за кожен рік користування
державною стипендією необхідно було відпрацюва-
ти півтора роки „за призначенням уряду” [5].

На відміну від попереднього періоду, сту-

денти першого курсу не отримували стипендій, тому
що остання призначалась за результатами піврічних
іспитів. Правилами також передбачалось проведен-
ня особливих змагальних іспитів серед здобувачів
стипендій і грошових допомог, що спричинило ви-
никнення конкуренції серед претендентів і сприяло
таким чином підвищенню зацікавленості останніх
у навчанні.

Доброчинні стипендії надавались лише сту-
дентам, які мали найкращі результати на змагаль-
них іспитах.

Аналіз „Правил о плате за слушание лекций
в университете” (1885 рік) дозволяє стверджувати,
що у досліджуваний період у ВНЗ Російської імперії,
до складу якої входила і Слобідська Україна, про-
довжив своє існування такий засіб стимулювання
навчально-пізнавальної діяльності студентської мо-
лоді, як звільнення від плати за навчання. Але на
відміну від попереднього періоду, серед претен-
дентів на отримання даної пільги перевага надава-
лась тим, які мали високі результати змагальних
іспитів. Правилами також підкреслювалось, що за-
гальна кількість пільговиків не повинна перевищу-
вати 15%. Сама ж пільга діяла протягом півріччя [5]

Порядок здійснення змагальних іспитів рег-
ламентувався окремими правилами, згідно з якими
іспити складались з трьох етапів: написання спец-
іальної наукової роботи, проведення колоквіуму за
її змістом, складання усного іспиту [3]. Але термін
користування стипендією міг продовжуватись ще на
одне півріччя за умов відмінної поведінки і відпов-
ідних успіхів у навчанні.

Зазначимо, що на відміну від попередніх
правил про слухання лекцій в університеті, у дано-
му документі був відсутнім такий засіб стимулюван-
ня навчально-пізнавальної діяльності студентської
молоді як звільнення від плати за навчання.

Але уже в 1890 році порядок здійснення
активізації навчально-пізнавальних дій студентів
було змінено. Як показав аналіз нових „Правил про
призначення студентам стипендій і грошових допо-
мог та про звільнення їх від платні”(1890), до існу-
ючих раніше документів додавались свідоцтва про
складання пів курсових іспитів, яких під час дії пра-
вил 1885 року не існувало. До вищезазначеного сту-
денти могли також додавати „інші докази проявів
старанності та успіхів під час навчання”.

Серед інших нововведень була можливість
отримати стипендію лише з другого курсу, в той час,
як в попередній період вона призначалась з другого
півріччя першого курсу. Але на порядок отримання
грошових допомог це правило не розповсюджува-
лось. Вони, як і раніше, призначались у попереднь-
ому семестрі найкращим із студентів.

Змінився і термін призначення стипендій.
Тепер студенти отримували їх протягом цілого року,
а не півріччя, а для продовження даного строку по-
трібно було отримати 3 1/2 бали на півкурсових іспи-
тах.

У ході наукового пошуку виявлено, що існу-
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вали певні розбіжності в порядку здійснення такого
засобу стимулювання навчально-пізнавальної діяль-
ності студентської молоді у досліджуваний період,
як звільнення від плати за слухання лекцій. Так,
згідно з правилами було збільшено термін звільнен-
ня студента від плати з шести місяців до одного року.
Першокурсники ж отримували даний вид пільг, якщо
в атестаті зрілості мали оцінку „5” не менш, ніж з
трьох головних предметів, до яких належали закон
Божий, математика, історія, російська, латинська та
грецька мови.

Як показало проведене дослідження, у
другій половині ХІХ століття на Слобожанщині існу-
вав і такий засіб стимулювання навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів, як премії за найкращі нау-
кові роботи. Однією із таких премій була премія
імені професора Харківського університету І.М.Чер-
няєва, яка видавалась з відсотків капіталу, внесено-
го сім’єю професора.

Як і раніше, згідно із університетським ста-
тутом 1884 року, у ВНЗ досліджуваного періоду ви-
користовувався і такий засіб стимулювання навчаль-
но-пізнавальної діяльності молоді, як нагороди
медалями. Автори статуту підкреслювали, що за-
гальна кількість „задач” визначалась факультетом,
а кількість медалей – радою університету за згодою
попечителя навчального курсу (134 стаття). Найк-
ращі роботи претендентів друкувались в універси-
тетських збірниках. Так, згідно з „Записками імпе-
раторського Харківського університету”, у 1897 році
з восьми робіт, які були удостоєні золотих медалей,
лише одна вийшла в друк, але „після деяких попра-
вок і скорочень” [6, с. 65] .

Поряд із засобами заохочень навчально-
пізнавальної діяльності студентської молоді під час
дії статуту 1884 року широко застосовувались і за-
соби покарань, які регламентувались єдиними для
усіх університетів „Правилами для студентів універ-
ситетів під час проходження курсу” [7].

Дані правила більше стисло відображали
порядок застосування покарань, як одного із видів
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності
студентів у досліджуваний період, на відміну від
університетських правил, які існували під час дії
статуту 1863 року. Так у §31 правил перераховува-
лись такі види покарань, як догана та догана із вне-
сенням до штрафної книги; відрахування з універ-
ситету, відрахування із правом вступу до іншого
університету та відрахування з університету без пра-
ва вступу до іншого вищого навчального закладу [8;
с.39-40].

Засоби стимулювання навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів спеціальних ВНЗ у даний
період в цілому відповідали університетським.

Висновки.
Таким чином, вивчення офіційних матері-

алів, періодичних видань та історико-педагогічних
джерел другої половини ХІХ століття, дозволяє кон-
статувати, що у вищих навчальних закладах Слобо-
жанщини у досліджуваний період, з метою активі-

зації навчально-пізнавальної діяльності студентів та
ефективної її організації використовувались такі за-
соби стимулювання, як матеріальне та моральне за-
охочення, і певні види покарання за порушення існу-
ючих правил і норм навчального процесу.

Основними засобами матеріального стиму-
лювання навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів Східного регіону були стипендії, грошові
допомоги, часткове чи повне звільнення відплати за
слухання лекцій, а також щорічні премії, якими на-
городжувались автори найкращих студентських
робіт. Серед засобів моральних заохочень, як одно-
го із видів стимулювання навчально-пізнавальної
діяльності студентів, були такі, як нагороди золоти-
ми і срібними медалями, почесні відгуки за найк-
ращі наукові роботи. Найбільш поширеними вида-
ми покарань були догана, догана із внесенням до
штрафної книги, тимчасове відрахування з ВНЗ із
правом вступу до іншого ВНЗ і без нього, відраху-
вання із ВНЗ назавжди із правом вступу до іншого
ВНЗ і без нього. Найсуворішим було арешт в кар-
цері і відрахування із ВНЗ з одночасним призивом
до військової служби.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем стимулю-
вання навчально-пізнавальної діяльності студентів.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТУ ВІДНОШЕНЬ

МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ДО
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Павленко В.О.
Харківське обласне управління з фізичного

виховання та спорту

Анотація. У статті обґрунтований інтелектуальний ком-
понент відношень майбутнього інженера-педагога до
фізичної культури. Визначені основні положення, зав-
дання та результати опанування інтелектуальним ком-
понентом.
Ключові слова: інтелектуальний компонент, творча
діяльність.
Аннотация. Павленко В.А. Формирование интеллекту-
ального компоненту отношений будущего инженера-
педагога к физической культуре. В статье обоснован
интеллектуальный компонент отношения будущего ин-
женера-педагога к физической культуре. Определены
основные положения, задачи и результаты овладения
интеллектуальным компонентом.
Ключевые слова: интеллектуальный компонент, твор-
ческая деятельность.
Annotation. Pavlenko V.O. The forming of intellectual
component of relations of future engineer-teacher to the
physical culture. In the article the intellectual component
of relations of future engineer-teacher is grounded to the
physical culture. Substantive provisions, tasks and results
of capture a intellectual component are certain.
Keywords: intellectual component, creative activity.

Вступ.
Опанувати професією інженера-педагога і

педагогічною майстерністю можна лише на індиві-
дуально-особистісному рівні. Що ж розуміється під
індивідуальністю?

Психологічний словник дає наступне виз-
начення цього поняття. Індивідуальність - це «лю-
дина, яка відрізняється з боку своїх соціально зна-
чущих відмінностей від інших людей; своєрідністю
психіки та особистості індивіда, своєю неповторні-
стю» [1, с.115]. Ці відмінності впливають як на зас-
воєння навчального матеріалу, так і на стиль діяль-
ності студента. Ось чому ту саму стандартну роботу
кожний виконує по-своєму, не говорячи вже про
творчу діяльність.

Саме індивідуальний стиль дає можливість
відрізнити одного педагога від іншого, відобража-
ючись у своєрідності системи застосовуваних спо-
собів діяльності, специфіці інтересів. Ці розходжен-
ня обумовлені особливостями життєвого досвіду,
якостями особистості, соціальним середовищем, у
яких функціонує студент, інтелектуальними здібно-
стями, характером і т.д.

Сучасна структура педагогічної освіти, на
жаль, не враховує індивідуально-особистісні особ-
ливості студентів при засвоєнні ними навчального
матеріалу, оволодінні професією педагога. Система
інженерно-педагогічної вищої освіти повинна ґрун-
туватися на концепції індивідуально-творчого підхо-
ду до підготовки вчителів, що дозволяє виявляти і
формувати в майбутніх фахівців творчу індивіду-
альність, забезпечувати розвиток у них педагогіч-

них поглядів і переконань, оригінальної технології
на основі одержання загальної і професійної осві-
ти. Педагогічний процес, виходячи з даної концепції,
повинен будуватися таким чином, щоб забезпечити
спрямованість розвитку творчої індивідуальності
особистості на основі її власної активності.

В.Сухомлинський писав, що творчість -
могутній стимул духовного життя, вона дає людині
відчути радість творення, вона турбує її, не залиша-
ючи байдужою до того, над чим вона трудиться.
Виконуючи завдання, кілька разів студент пережи-
ває свою працю, визначає своє особисте відношен-
ня до того, що виходить, а що ні, що подобається,
що ні. Це дає йому можливість набути власного дос-
віду тієї чи іншої діяльності, віддиференціювати
власне відношення до неї [5].

Дослідження виконано у відповідності до
практичних завдань Харківського обласного управ-
ління з фізичного виховання та спорту.

Формулювання цілей роботи.
Визначити індивідуально-особистісні особ-

ливості студентів. Обґрунтувати зв’язок індивідуаль-
ності з формуванням досвіду творчої діяльності сту-
дентів.

Результати роботи.
Творча активність формується на основі

високого розвитку загальних і спеціальних здібнос-
тей і виявляється в успішній професійній діяльності,
високому рівні мотивації і відповідних соціально-
психологічних установках, а також в інтелектуаль-
них особливостях і особистісних характеристиках.

Характер нагромадження творчої діяльності
індивідуальний і залежить від інтелектуальних здібно-
стей студентів. За інших рівних умов саме загальні і
спеціальні здібності дозволяють студенту швидко і
ґрунтовно, легко і міцно освоювати способи її орган-
ізації і здійснення. Ця здатність в процесі онтогенезу
і цілеспрямованого впливу розвивається.

Студенти, що навчаються у вузі, мають нео-
днакові здібності до сприйняття і засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Тому при однаковій його подачі зас-
воєння відбувається у всіх по-різному. Збереження
й обробка інформації в студента тісно пов’язана з
інтелектуальними здібностями когнітивних систем.
Показано, що чим вищий рівень розвитку когнітив-
них систем суб’єкта, тим вища ефективність його
розумової і рухової діяльності. Здатність до розчле-
нованості когнітивних систем, що виявляється в
здатності до аналізу, диференціювання і порівняння
сприйманого матеріалу, впливає на продуктивність
пам’яті і дозволяє студенту пам’ятати тривалий час
завчений матеріал.

На швидкість і ефективність процесу фор-
мування досвіду творчої діяльності студентів без-
посередньо впливають рівень наявних знань, ступінь
розвитку когнітивних систем студента, що передує
даній діяльності досвід, якості особистості, а також
тип темпераменту, здібності. Крім того, рушійними
силами розвитку особистості слід вважати потреби,
інтереси, ціннісні орієнтації.
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Перераховані показники обумовлюють інди-
відуальність процесу формування досвіду, а надалі
і стилю діяльності майбутнього вчителя. Задача інди-
відуально-творчого підходу - допомогти кожному
студенту досягти максимального для себе рівня твор-
чої діяльності, тому що визначений рівень творчості
доступний кожному педагогу.

Процес формування досвіду творчої діяль-
ності в того самого студента на теоретичних і прак-
тичних дисциплінах і педагогічній практиці може
бути різним. Високий руховий потенціал є сприят-
ливою умовою для формування досвіду практичної
діяльності, а недостатньо високий ступінь розвитку
когнітивних систем стримує швидкість нагромад-
ження даного досвіду на теоретичних дисциплінах.

Спрямованість студента на оволодіння про-
фесією інженера-педагога забезпечує його ак-
тивність на навчальних заняттях. Такі студенти, як
правило, самі визначають для себе ті дисципліни,
які їм необхідні при оволодінні професією. Втручан-
ня педагога потрібно тільки тоді, коли відбувається
невиправдане применшення ролі окремих дисциплін
в становленні педагога; у цьому випадку варто об-
ґрунтувати зв’язок даної дисципліни з майбутньою
професійною діяльністю.

Набагато сутужніше тим студентам, у яких
професійна спрямованість виражена слабко, на-
вчальна діяльність не представляє для них інтересу.
У таких студентів освоєння навчального матеріалу
викликає певні складності, педагогу, педагогічному
колективу варто прикласти особливі зусилля для за-
безпечення мотиваційної основи навчання. Практи-
ка показує, що в останні роки до педагогічних вузів
приходять молоді люди з дуже низькою мотивацією
на педагогічну професію, що різко знижує ефек-
тивність навчального процесу, тому мотиваційна
функція навчання повинна зберігатися протягом усіх
років навчання у вузі.

Початкова мотивація, якщо її не підтриму-
вати постійно, може згаснути, і навпаки, низька в
перший період навчання під впливом цілеспрямо-
ваного організованого навчально-виховного проце-
су може перейти в стійкі мотиви і подальшу потре-
бу в педагогічній діяльності.

Між показниками творчої продуктивності і
мотивацією прослідковується чіткий взаємозв’язок.
Мотиви і потреби особистості впливають на процес
адаптації студента до умов нового середовища. Якщо
мотиви збігаються з інтересами колективу, групи, то
адаптація до умов нового соціального середовища
відбувається в студента швидко і він сам починає
активно брати участь у її роботі. Якщо ж мета і
ціннісні орієнтації колективу не збігаються з інте-
ресами особистості, то процес адаптації відбувається
повільно. У даному випадку студент або вступає в
конфлікт із колективом, або змінює свою поведінку,
думку відповідно до думки групи. Викладачу пра-
цювати зі студентами, у яких переважає конформ-
ний тип поведінки, безсумнівно легше.

Студенти, що характеризуються інтровер-

тованим типом особистості, на навчальних заняттях
більш пасивні, нетовариські, не виявляють цікавості
до досліджуваного предмета, їм складно знайти кон-
такт як з викладачем, так і з окремими учнями гру-
пи. Таким студентам необхідна особлива допомога
і підтримка з боку викладача, переконливі докази для
переосмислення особистісних орієнтацій.

Студенти з екстравертованим типом харак-
теризуються ініціативністю, товариськістю, гнучкі-
стю поведінки, легкою адаптованістю до нових умов,
нового середовища. Частіше вони і складають
«ядро» групи, на яке спирається педагог у своїй
діяльності і на яке він орієнтується.

Викладачу важко на навчальних заняттях
враховувати всі індивідуально-психологічні розход-
ження своїх вихованців, але орієнтуватися на
найбільш типові і характерні для більшості студентів
необхідно при подачі програмного матеріалу в рам-
ках аудиторних занять. Процес засвоєння отрима-
ної інформації відбувається глибоко індивідуально,
і диференційований підхід тут необхідний. Ігнору-
вання особистісних особливостей призводить до
різкого зниження якості засвоюваного матеріалу в
одних студентів і негативному відношенню до ньо-
го інших.

Розвинути творчі здібності майбутніх інже-
нерів-педагогів, сформувати позитивний досвід
творчої діяльності буде можливо тільки тоді, коли
стратегія творчого процесу буде будуватися на ос-
нові індивідуальних особливостей учнів.

Домінування позитивних якостей студента
дозволяє прискорити процес формування творчого
досвіду. Працьовитість, терпіння, наполегливість,
цілеспрямованість і інші позитивні якості особистості
є як би визначеним гарантом успіху в діяльності сту-
дента, дозволяючи досягти високих результатів.

Негативні якості не тільки заважають до-
сягти висот педагогічної майстерності, але і вима-
гають додаткової цілеспрямованої роботи з боку
викладача щодо перебудови студента, по формуван-
ню в нього такого досвіду, який став би мав запе-
речення щодо попереднього досвіду. Як показують
дослідження О.Леонтьєва, така можливість є цілком
реальною і її необхідно використовувати в роботі
зі студентами [3; 4].

Творчість, як було уже відзначено, не є за-
гальним аспектом навчання і не може переноситися
в інші сфери діяльності. Ось чому високий рівень
сформованості досвіду творчої діяльності при вив-
ченні теоретичних предметів в одного студента не
гарантує йому такого ж успіху при проходженні
практичних дисциплін, що спостерігалося в наших
дослідженнях. Крім того, сильна домінанта на
творчість у конкретному виді діяльності стає пере-
шкодою при переході до педагогічної діяльності. Це
пояснюється, по-перше, тим, що остання вимагає
змін у системі цінностей особистості, а по-друге,
педагогічна праця можлива в умовах особливої
структури знань педагога.

Невисокий рівень розвитку творчих здібно-
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стей на практичних і теоретичних заняттях не завж-
ди є перешкодою для досягнення гарних результатів
у ході педагогічної практики. Педагогічна праця
вимагає не тільки гарних знань, умінь з конкретних
дисциплін, але і високій моральності, комунікатив-
ності, компетентності, почуттєвого досвіду, великої
любові до дітей, яких не замінять ніякі правила й
інструкції, ніяка найсучасніша система навчання і
виховання.

Темперамент студента визначає стиль його
індивідуальної діяльності і не тільки визначає, але і
впливає на результат виконуваної роботи. Так, силь-
ний, але не врівноважений тип темпераменту харак-
теризується тим, що такий індивід активно береть-
ся за виконання завдання, але при першій же невдачі
кидає його виконання, і якщо педагог не надасть
йому допомогу, не виявить терпіння, а почне вима-
гати негайного продовження роботи, це швидше за
все приведе до конфлікту між педагогом і студен-
том, але не до виконання останнім завдання. Такого
учня варто переконати, що це тимчасова невдача, і
якщо він прикладе зусилля, у нього обов’язково все
вийде. Схильні до цього типу темпераменту студен-
ти часто відрізняються гарними інтелектуальними
здібностями і при наданні їм своєчасної допомоги,
підтримки в початій діяльності досягають високих
показників.

Студенти відносяться до слабкого типу не-
рвової системи, легко ранимі, потайки глибоко пе-
реживають навіть незначні невдачі, але самі на до-
помогу не покличуть, прагнучи сховати їх; зовні
важко визначити, як вони реагують на навколишнє
середовище, чи цікава їм та діяльність, якою вони
займаються. Робота з такими студентами викликає
найбільші  труднощі у викладача. У даному випадку
недостатньо тільки визначити тип темпераменту,
необхідно знати, як студент буде реагувати на допо-
могу і зауваження педагога. Наприклад, різке заува-
ження для одних - поштовх до виконання роботи, а
для інших - до її припинення.

У залежності від темпераменту необхідно
використовувати індивідуальні прийоми впливу на
учнів, щоб підвищити індивідуальну засвоюваність
навчального матеріалу, зняти визначений психолог-
ічний бар’єр у спілкуванні між викладачем і студен-
том, а також між самими учнями. Завдяки індивіду-
ально-диференційованому підходу в навчанні,
педагог може запобігти небажаним за даних обста-
вин проявам темпераменту, знизити конфліктність
у групі.

Важко запропонувати готовий рецепт впли-
ву на студента в тій або іншій ситуації. Багато чого
залежить і від типу темпераменту самого виклада-
ча, досвіду роботи, інтуїції, предмета, але, з огляду
на здібності студентів до визначеного виду діяль-
ності, екстравертовані та інтровертовані властивості
темпераменту, можна створити оптимально працез-
датні групи для спільного виконання завдання. Так,
якщо в групу входять студенти, схильні до сильно-
го, але неврівноваженому чи, навпаки, до слабкого

типу вищої нервової діяльності, то такі групи прак-
тично непрацездатні і швидко розпадаються або під
впливом частих конфліктів, або в силу нездатності і
небажання виконувати роботу.

Студенти, схильні до сильного, урівноваже-
ного і рухливого типу вищої нервової діяльності,
об’єднані в групу, являють собою працьовитий ко-
лектив. Пропоновані завдання виконуються в опти-
мально короткий термін і на високому рівні. На жаль,
організувати таку групу непросто, тому що на успіх
діяльності впливає не тільки тип темпераменту, але
і здібності учнів, наявність у них позитивного досв-
іду діяльності, мотивації, рівня наявних знань та ін.

Ефективною буде і група, в яку входять учні
із сильним, урівноваженим, інертним і слабким ти-
пом вищої нервової діяльності. Студентам з перева-
жанням сильного, урівноваженого, інертного типу
темпераменту притаманне терпіння і витримка, щоб
підключити до роботи студентів зі слабким типом,
допомогти останнім довести почату роботу до кінця.
Незважаючи на загальний повільний темп виконан-
ня завдань, такий союз виявляється дуже продуктив-
ним. Особливо цінним є те, що учні, які викликають
тривогу у викладача, включаються в активну на-
вчальну діяльність.

Висновки.
Розглянуті індивідуально-психологічні

особливості студента значною мірою впливають на
процес інтелектуального формування досвіду твор-
чої діяльності студентів, обумовлюючи його гетерох-
ронність.

Перспективи подальших досліджень. Про-
довжити дослідження по підвищенню індивідуаль-
ної засвоюваності навчального матеріалу студента-
ми на основі творчих здібностей .
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Панов С.Ж.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Описаны типы современного программно-
го обеспечения, применяемого в спортивной медици-
не; проанализированы возможности применения отдель-
ных типов программ и возможные пути их дальнейшего
развития.
Ключевые слова: компьютерные программы, оценка,
физическая культура.
Анотація . Панов С .Ж.  Комп ’ютерні технології  у
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фізичній культурі та спорті. Описано типи сучасного
програмного забезпечення, що використовується в
спортивній медицині; проаналізовано можливості зас-
тосування окремих типів програм та можливі шляхи їх
подальшого розвитку.
Ключові слова: комп’ютерні програми, оцінка, фізична
культура
Annotation. Panov S. Zh. Computer’s sirs of technology in
physical training and sports. Types of modern software used
in sports medicine are described; opportunities of
application of separate types of programs and probable ways
of their further development are analysed.
Key words: software, evaluations, physical culture.

Введение.
Тенденции развития современного обще-

ства, его ярко выраженная информатизация обосно-
вывают необходимость все более широкого приме-
нения информационных технологий в повседневной
жизни. Данная тенденция не обошла стороной и
медицину, в том числе и спортивную.

В настоящее время можно выделить следу-
ющие направления в использовании компьютерных
программ в областях спортивной медицины, физи-
ческой культуры и физического воспитания:
1. Компьютеризованный контроль уровня физи-

ческой подготовленности, развития, физичес-
кого и функционального состояния и знаний.

2. Создание автоматизированных диагностичес-
ких, диагностико-рекомендательных, управля-
ющих комплексов.

3. Мониторинг состояния здоровья (базы данных
автоматизированных программ валеологичес-
кого мониторинга; аппаратно-программные
комплексы для проведения мониторинга и мо-
делирования здоровья, комплексный педагоги-
ческий мониторинг).

4. Создание автоматизированных систем контро-
ля и управления оздоровительной тренировкой
студентов.

5. Разработка экспертных систем планирования
оздоровительного тренировочного процесса в
вузе.

6. Написание компьютерных программ модели-
рования и прогнозирования состояния здоро-
вья.

7. Компиляция специализированных информаци-
онных комплексов. К данной группе принадле-
жат различные информационные и тематичес-
кие комплексы, теоретическую основу которых
составляют последовательная постановка и ре-
шение ряда частично-дидактических задач с
активным использованием информационных
материалов: информационные и экспертные
программы комплексной регистрации состоя-
ния здоровья человека, которые могут иметь
разную направленность.

8. Создание информационных систем накопления
и анализа данных о физическом состоянии сту-
дентов [1,2].
Сфера применения высоких технологий в

спорте на протяжении последних двадцати лет

претерпела кардинальные изменения. Так, первые
попытки использования ЭВМ для создания базы
данных медицинской информации [3] были при-
знаны нерациональными. Вследствие этого лиди-
рующую позицию в практической медицине заня-
ли микро-ЭВМ. Литературные источники того
времени содержат значительное количество про-
грамм для программируемых калькуляторов типа
«Электроника-БЗ».

Довольно широкое распространение приоб-
рели программы, упрощающие работу практикую-
щего спортивного врача с оценкой физического раз-
вития спортсмена по методу стандартов.

Данный метод предполагает оценивание
уровня физического развития путем сравнения по-
лученных данных со средними величинами (стан-
дартами), установленными при обследовании боль-
ших контингентов того же пола и возраста. Оценка
выводится следующим образом. Фактическую вели-
чину того или иного показателя сопоставляют со
средней (табличной) и определяют разность между
ними. Последнюю, в свою очередь, делят на вели-
чину стандартного отклонения (сигма) с сохранени-
ем знака. Полученная цифра показывает, на сколько
«сигм» фактическая величина отличается от соот-
ветствующего стандарта. Осложняет применение
метода  стандартов  в  повседневной практике
спортивного врача большой объем рутинных вычис-
лений. Следует учитывать, что для комплексной
оценки нередко требуется анализ десятков показа-
телей. Разработанная автором [4] программа позво-
ляет рассчитать величину сигмы и произвести оцен-
ку каждого показателя в баллах, что позволяет
оптимизировать обработку экспериментально полу-
ченных данных.

Следующим витком эволюции компьютер-
ных программ, применяемых в системе физическо-
го воспитания и спорта, являются программы, пред-
назначенные для вычисления абстрактных
расчетных показателей. Примером такого программ-
ного продукта являются программы для микро-ЭВМ
«Электроника-БЗ-34», или ПЭВМ типа «Микроша»,
позволяющие определить уровень физического со-
стояния спортсмена, его физической подготовлен-
ности исходя из его антропометрических данных,
фоновой частоты пульса, значений артериального
давления в состоянии покоя [5,6].

В последующие годы вследствие повыше-
ния производительности ПЭВМ, снижения их ры-
ночной стоимости намечается тенденция к созда-
нию мощных программ, которые сделали бы
возможным быстрое определение уровня физичес-
кого здоровья, и разработку соответствующих ре-
комендаций для выработки индивидуальных нагру-
зочных режимов. В это же время предпринимаются
первые попытки создания компьютерных баз дан-
ных по физической культуре и спорту [6, 7, 8]. Не-
смотря на многочисленность подобных программ,
их структуры достаточно сходны, и включают сле-
дующий набор компонентов:
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1) антропометрический блок. В ходе диалога с ком-
пьютером происходит сбор антропометричес-
ких данных, которые в дальнейшем использу-
ются для расчетов.

2) Диагностический блок. Состоит из двух частей:
математических расчетов (причем степень их
сложности варьирует от простейших арифмети-
ческих до формул высшей математики) и базы
данных для сравнения. Расчетные величины
сопоставляются с эталонными, и в результате
такой экспертизы ЭВМ выносит «вердикт» об
уровне физического здоровья и двигательных
возможностях спортсмена.

3) Блок формирования рекомендаций по двига-
тельному режиму. В памяти машины хранятся
многие десятки, а иногда и сотни их вариантов,
и в зависимости от конкретных показателей дан-
ного человека персонально для него по специ-
альному алгоритму выбираются наиболее под-
ходящие варианты двигательных режимов. В
этих рекомендациях могут быть указаны объе-
мы и интенсивность нагрузок, предложены кон-
кретные комплексы упражнений, способы вос-
становления после трудового дня, предотвраще-
ния профессиональных заболеваний и многое
другое. Рекомендации могут быть прочитаны
пользователем с монитора или выведены на
принтер. Их объем иногда достигает несколь-
ких страниц машинописного текста, включая
разнообразные таблицы, диаграммы и графики.
Работа выполнена согласно темы сводного

плана НИР Запорожского национального универси-
тета.

Формулирование целей работы.
Целью работы является обзор современно-

го уровня развития компьютерных программ, при-
меняемых в спортивной медицине.

Задачи исследования - проанализировать
современные направления использования компью-
терных программ в медицинском обеспечении
спорта; определить основные направления развития
существующего программного обеспечения.

Результаты исследования.
Таким образом, можно выделить следую-

щие типы компьютерных программ, используемых
в спортивной медицине: диагностические, диагно-
стико-рекомендательные и управляющие.

Программы первого типа помогают специ-
алисту быстрее и точнее поставить диагноз, учиты-
вающий стандартный набор показателей. К програм-
мам этого типа относится «Коэффициент здоровья»,
разработанный авторами [7] на основании алгорит-
ма, предложенного американскими учеными Алле-
ном и Фоксом. Диалог строится таким образом, что
испытуемый сообщает компьютеру основные све-
дения о себе, характеризующие образ жизни, а так-
же некоторую информацию о наследственности.
Каждый ответ испытуемого оценивается в баллах по
специальной шкале, хранящейся в памяти машины
со знаком «+» или «-», а затем вычисляется алгебра-

ическая сумма баллов. Она показывает, сколько лет
в среднем может прожить человек при таком образе
жизни и при сходных генетических предпосылках.
Алгоритм исходит из статистических данных о том,
что средняя продолжительность жизни мужчин на
5 лет меньше, чем женщин. В заключение на экране
дисплея высвечиваются рекомендации, какие из при-
вычек надо изменить, чтобы увеличить предполага-
емую продолжительность жизни. Программа реали-
зована  на  отечественной профессиональной
персональной ЭВМ ИСКР А-103 0.11, ее выполне-
ние сопровождается музыкальными вставками, и
общение с компьютером превращается в забавную
и интересную игру. Для одного диалога требуется
от 5 до 10 мин в зависимости от быстроты реакции
испытуемого.

Диагностико-рекомендательные програм-
мы позволяют наряду с разработанным машиной
диагнозом предложить обследуемому определен-
ный набор рекомендаций, соответствующий выяв-
ленному уровню здоровья и двигательной подго-
товленности. В данном случае в качестве примера
может быть указана программа «Купер», основан-
ная на работах американского врача К. Купера. Про-
грамма реализована на компьютере типа IBM RC
XT/AT, снабженном цветным дисплеем. Прежде
чем приступать к диалогу с компьютером, человек
должен выполнить ряд тестов, по которым ЭВМ
сможет оценить его аэробную производительность
и физическую работоспособность, а на основании
этих сведений выработать подходящие рекоменда-
ции. Кроме того, обследуемый должен пройти пред-
варительный медицинский осмотр и получить раз-
решение  врача-терапевта  на  выполнение
двигательных тестов. Если врач позволяет, а резуль-
таты тестирования не противоречат мнению спе-
циалиста, программа может предложить спортсме-
ну варианты двигательного режима на 6-8 недель с
учетом его результатов, пола и возраста. Средства
для тренировки выбирает сам испытуемый из ши-
рокого спектра, предлагаемого компьютером: ве-
лосипед или плавание, оздоровительную ходьбу
или бег, лыжи или коньки, а также некоторые иные
виды двигательной активности, благотворно вли-
яющие на деятельность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.

Диагностико-рекомендательные програм-
мы реализуют взаимодействие компьютера с пользо-
вателем по принципу обратной связи. Компьютер
выдает задания, контролирует их исполнение, а по
результатам тестов вырабатывает новые рекоменда-
ции. Допустимо многократное повторение такого
цикла, и в результате длительного (в течение не-
скольких месяцев) взаимодействия пользователя с
ЭВМ может быть достигнут значительный эффект
тренированности. В этом случае речь может идти о
программе «Персональный тренер», реализованной
на машинах класса ЕС-1840. Данный программный
продукт позволяет оценить адаптационный потен-
циал сердечно-сосудистой системы обследуемого,
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образ жизни и уровень физической подготовленно-
сти. В зависимости от полученного результата про-
грамма предлагает различные варианты двигатель-
ного режима  на  определенный срок.
Внутрипрограммный банк данных позволяет хра-
нить в памяти машины данные о каждом обследо-
вании, сопоставлять прошлое и нынешнее состоя-
ние обследуемых, и таким образом управлять
тренировочным процессом [7].

Дальнейшее развитие программ, управля-
ющих банками данных, приводит к появлению экс-
пертных систем [2]. Так, первые системы управле-
ния банками данных позволяли хранить введенную
информацию и осуществлять на их основе поиск
адекватных средств тренировки. Возникшие на их
основе экспертные системы представляют собой
сложные программные комплексы, интегрирующие
знания специалистов в конкретных областях и ори-
ентированные на консультацию менее квалифици-
рованных пользователей.

В последние годы компьютерные програм-
мы в спорте приобретают все более широкое рас-
пространение. Программно-аппаратные комплексы
используются при обучении и контроле спортивной
техники, для оценки биомеханических характерис-
тик спортсменов различной специализации, а так-
же при обучении основам оздоровительной спортив-
ной гимнастики [10, 11]. Основной чертой
современных компьютерных программ можно на-
звать универсальность и легкость в использовании.
Так, компьютерные системы для оценки уровня
физического состояния, разработанные авторами
[12, 13, 14] представляют собой результат интегра-
ции диагностико-рекомендательной программы и
экспертной системы, дополненной мультимедийны-
ми и коммуникационными возможностями совре-
менных версий MS Windows. Кроме того, возмож-
ности этих программ значительно расширяются
благодаря использованию аппаратов математичес-
кой статистики и математического моделирования.

Примером программного продукта, исполь-
зуемого для мониторинга физического состояния
различных групп населения, может служить про-
граммный комплекс [12], в состав которого входят
программы тестирования физического состояния,
статистической обработки полученных результатов,
и передачи информации о результатах мониторинга
по глобальным сетям. Данный программный про-
дукт позволяет не только оценить уровень физичес-
кой подготовленности больших групп обследуемых,
но и разработать примерные рекомендации для за-
нимающихся ОФК самостоятельно. Возможности
статистического блока позволяют получить профиль
морфофункционального состояния групп обследуе-
мых, изучить динамику его изменения.

Использование коммуникативных возмож-
ностей, предоставляемых современными компью-
терными сетями, иллюстрирует система самоконт-
роля [13]. Данный программный продукт
предназначен для работы по локальной или глобаль-

ной сети на основе трафика «сервер-клиент» и вы-
полнен с применением технологии HTML. Инфор-
мация от зашедшего на сервер клиента перерабаты-
вается с помощью специальных макросов , и
передается в виде исходящего пакета. На основе
результатов контрольных тестов макросы представ-
ляют информацию о физическом состоянии клиен-
та. Запуск специфических макросов позволяет ис-
пользовать в сравнительном анализе результатов
тестирования подстановку математических моделей.

Выводы.
В настоящее время диагностико-рекоменда-

тельные программы занимают лидирующее положе-
ние на рынке медицинского программного обеспе-
чения.  Это обусловлено широким  спектром
функциональных возможностей программ этого
класса, и возможностью их применения для эксп-
ресс-оценки уровня подготовленности спортсменов
и физкультурников. Применение сетевых техноло-
гий в спортивной медицине позволяет осуществлять
не только оперативный обмен данными, но и кон-
сультативную поддержку. По нашему мнению, имен-
но этот класс программ является наиболее перспек-
тивным  как для использования в  практике
медицинского обеспечения массового и професси-
онального спорта, так и для дальнейшего совершен-
ствования в направлении создания диагностических
программно-аппаратных комплексов.

Дальнейшие исследования будут направле-
ны на изучение других проблем применения компь-
ютерных технологий в физической культуре и
спорте.
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КОМАНДНЫМ
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ В

ФУТБОЛЕ
Перепелица П.Е., Демкович С.Э.
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Донецкий государственный университет экономи-

ки и торговли им. М.Туган-Барановского

Аннотация. В статье показан новый метод обучения
тактико-техническим действиям, применение которого
на тренировках будет способствовать повышению уров-
ня командного контроля мяча в игре. Благодаря этому
методу тренировки, у футболистов можно изменить их
представление о футболе, их мышление, видение и ма-
неру игры.
Ключевые слова: тренировочный процесс, командный
контроль мяча, футбол.
Анотація. Перепелиця П.Е., Демкович С.Е. Метод на-
вчання командним тактико-технічним діям у футболі.
У статті відображено новий метод навчання тактико-
технічним діям, застосування якого на тренуваннях
сприятиме підвищенню рівня командного контролю
м’яча в грі. Завдяки цьому методу тренування, з’являєть-
ся можливість змінити у футболістів їх уявлення про
футбол, їх мислення, бачення та манеру гри.
Ключові слова: тренувальний процес, командний конт-
роль м’яча, футбол.
Аnnotation. Perepelitsa P.E., Demkovich S.E. Method of
training to command tactical technical actions in football.
In the article is shown a new method of teaching tactical
technical actions on trainings. It application will be
instrumental in the increase of level of command control of
ball in the game. Thanks to this football training method
can be changed the footballers’ idea of  football, their
thinking, their point of view, and their manner of playing
the football game.
Keywords: training process, command control of ball,
football.

Введение.
В 2002 году состоялся полуфинальный матч

лиги чемпионов, в котором встречались лондонский
«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В этом
матче авторам статьи удалось отметить некоторую
закономерность в тактико-технических действиях
игроков «Реала». В течение двух таймов, за исклю-
чением редких моментов, игроки «Реала» упорно

избегали применения обводки. Вся игра испанской
команды была построена на игре в пас. Почему тре-
нер «Реала» избрал такую тактику? Ответ прост. Ему
необходимо было заставить такую команду, как
«Манчестер Юнайтед», находиться без мяча. Таким
образом, команду, которая привыкла играть в атаку-
ющий футбол, вынудили сначала отбирать мяч, а
затем и оборонятся. В послематчевой статистике в
графе «контроль мяча» преимущество «Реала» было
очевидным 58% на 42%. Испанские игроки с блес-
ком обыграли своих соперников, продемонстриро-
вав зрелищный и очень грамотный футбол.

 Какие же упражнения следует использо-
вать, для того, чтобы повысить командный уровень
владения мячом? В данной статье читателям будет
предложен один из методов обучения игроков ко-
мандным тактико-техническим действиям, направ-
ленный на развитие игрового мышления.

Анализ исследований и публикаций пока-
зал, что в области тактико-технической подготовки
футболистов  проделана  большая работа
[1,2,3,4,5,6,7,8]. Однако, среди всего разнообразия
литературы на футбольную тематику, не нашлось
аналогов методу обучения командным тактико-тех-
ническим действиям изложенному в этой статье.

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Донецкого национального техническо-
го университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследований. Разработать метод обу-

чения командным тактико-техническим действиям,
применение которого на тренировках будет способ-
ствовать повышению уровня командного контроля
мяча в игре.

Методы исследования. Для сбора информа-
ции были использованы педагогические наблюде-
ния, для анализа полученных данных – статистичес-
кие методы исследования.

Организация исследования. В эксперимен-
те была задействована сборная команда по футболу
ДонНТУ. Вся команда укомплектована выпускника-
ми футбольных школ «Олимпика» (г.Донецк), «Ме-
таллурга» (г.Донецк), а также областных ДЮСШ.
Для чистоты эксперимента команду разделили на два
равноценных состава, по 14 человек в каждом. Воз-
раст игроков в обеих командах колеблется от 18 до
19 лет. Все испытуемые имеют второй разряд по
футболу. У каждого состава проводилось по три тре-
нировки в неделю, по 90 минут. Для игроков первой
команды на тренировочных занятиях во время обыч-
ной игры в футбол, было введено ограничение – зап-
рет на индивидуальные действия. Во второй коман-
де (контрольной группе) методы тренировки не
изменились. После этого за командами, на протя-
жении пяти месяцев, велось наблюдение на трени-
ровках и контрольных матчах. В течение этого вре-
мени, для того чтобы убедится в правильности и
эффективности тренировочного процесса, между
первой и второй командами было проведено десять
контрольных товарищеских игр, по 90 минут каж-
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дая. Все игры фиксировались на видеокамеру. За-
тем во время просмотра видеозаписей, особое вни-
мание было обращено на количество передач, вы-
полненных игроками из первой и второй команды
после того, как они завладели мячом. Тренером вни-
мательно отслеживалась и учитывалась каждая пе-
редача, вплоть до потери мяча.

Результаты исследования.
В тренировочном процессе использовались

следующие этапы (см. таб.№2):
Этап начальной подготовки. Каждый тре-

нер мечтает о том, чтобы его команда играла в ком-
бинационный футбол. Однако, игрока нужно внача-
ле убедить в необходимости такой игры. Надо
полностью перестроить его собственное видение
футбола. Настроить его мышление на комбинаци-
онный футбол, подтолкнуть к этому, чтобы он осоз-
нал все выгоды, а также необходимость коллектив-
ной игры в пас. Всё что требуется для начала от
тренера – это просто запретить игрокам во время
тренировочной игры применять обводку. Обыгры-
вать вперёд игрокам следует запретить. Обыгрывать
можно, но только назад и строго в стороны, (но не
вперёд - в сторону). Также можно обыгрывать вра-
таря (как угодно, без ограничений).  У игроков про-
сто не будет другого выхода, как построить всю свою
игру через пас. А чтобы играть в пас необходимо
думать и двигаться, прежде всего, для того, чтобы
удержать мяч «внутри» своей команды и довести
атаку до её логического завершения – до удара. Так-
же эффективным вспомогательным упражнением
будет обыкновенная пласировка, без ограничений в
касаниях, но зато опять-таки без применения обвод-
ки. Ещё одно упражнение поможет быстрее адапти-
роваться игрокам к новым ограничениям в игре. Это
игра в ручной мяч, цель которой заключается в том,
чтобы преодолеть расстояние от своих ворот до во-
рот соперника при помощи игры в пас, а затем один
из партнёров должен замкнуть передачу ударом го-
ловой. Эта игра имеет ещё одно название – «голо-
вобол». На данном этапе «ломается» сознание и
представление игрока о футболе, поэтому тренер
должен проявить себя как тонкий психолог, чтобы

вовремя поддержать и убедить своих игроков пойти
именно по этому пути.

Этап закрепления. На этом этапе у игрока
уже вырабатывается определённый уровень мыш-
ления, а главное «манера поведения» на поле. Что
под этим подразумевается? Если понаблюдать за
игрой со стороны, то у игроков можно будет отме-
тить хорошее видение поля, игроки будут находить-
ся в постоянном движении, в поиске вариантов, для
того чтобы открыться под своего партнёра владею-
щего мячом. А именно открыться «под стенку» или
«в недодачу», или выполнить «забегание». Начнёт в
полную силу работать главная футбольная формула
– «Отдай пас и откройся!» На данном этапе крайне
важна степень участия тренера в формировании
мышления у игроков. Поэтому, Вам будет предло-
жен новый метод для развития сообразительности
у футболистов. Принцип действия этого метода до-
статочно прост и в то же время сложен. Наиболее
точно охарактеризовать этот метод можно одной
фразой философа И.Канта – «Нужно учить не мыс-
лям – а мыслить!» Рассмотрим действие этого ме-
тода на конкретном примере. На тренировочном за-
нятии, во время двусторонней игры тренер замечает,
что в одном из игровых эпизодов его ученик принял
неверное решение. Что при этом должен сделать
тренер? Он должен сразу же остановить игру, при-
чём потребовать, чтобы все игроки оставались на
своих местах. Затем попросить игрока, который при-
нял неверное решение, посмотреть на расстановку
игроков на поле и самому догадаться, как нужно
было на самом деле сыграть в данном эпизоде. За-
метьте, игрок должен найти решение сам, и в этом
принципиальное отличие от  других методов. Тре-
нер ни в коем случае, как это обычно бывает, не дол-
жен сразу говорить правильное решение игроку и
затем продолжать тренировку. Причём сам тренер
должен знать заранее (условно) 3 верных решения
развития данной ситуации. Когда ученик называет
2 правильных варианта, то тренер обязан потребо-
вать ещё один верный ответ. Если ученик называет
сам, после быстрых размышлений, ещё одно реше-
ние – это хорошо. Но будет ещё лучше, если игрок

 
Этап начальной подготовки. 

На этом этапе у игроков идёт адаптация к новым условиям. Тренером на занятиях вводится главное 
ограничение в игре – запрет на применение «обводки». 

 
 

Этап закрепления. 
На этом этапе, в результате применения новой методики  подготовки, можно отметить, что: у игроков 

происходит осознание всех преимуществ этой методики, а также начинает вырабатываться особая манера игры. 
 
 

Этап совершенствования. 
На этом этапе у игроков возникает потребность уже в комбинационном футболе. 

 

 

Таблица 1
Этапы обучения.
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назовёт свой вариант, который не был предусмот-
рен тренером, это и будет означать, что метод начи-
нает давать положительные результаты. Тренер обя-
зан постоянно заставлять думать на тренировках
своих учеников, ликвидируя благодаря собственно-
му опыту пробелы в их подготовке, делая их знания
более обширными [5].

Этап совершенствования. На этом этапе
игроки, получив определённые знания и умения на
тренировках,  должны постепенно научится приме-
нять их на поле. Чтобы дать возможность лучше
«почувствовать» друг друга во время игры, необхо-
димо: первое –  вначале проводить товарищеские
матчи с более слабыми, а главное, с более медлен-
ными в скорости соперниками. Второе – постепен-
но вводить ограничения на обводку во всех линиях.
Например, в одном матче запретить применять об-
водку центральным полузащитникам и игрокам ли-
нии защиты, а в следующем матче или через один, к
ним присоединятся крайние полузащитники и на-
падающие. Затем, через какое-то время, игрокам
понадобятся более совершенные способы преодо-
ления обороны соперника. Наступает момент, когда
комбинационную игру на поле следует упорядочить,
т.е. весь поток комбинаций создаваемых игроками
на поле, необходимо объединить в единые согласо-
ванные действия. Игра станет намного эффектив-
ней, если игроки постепенно перейдут от спонтан-
ных,  внезапно создаваемых комбинаций на
отдельных участках поля, к более согласованным
действиям. Игроки будут чувствовать себя намного
спокойнее и увереннее, если будут хорошо знать чего
ожидать друг от друга в том или ином игровом эпи-
зоде. Именно для этого необходимо на тренировоч-
ных занятиях наигрывать комбинации в линиях за-
щиты, полузащиты и нападения.

Результаты исследования в первой и второй

команде представлены в таблице № 2.
В исследовании выборочной совокупнос-

тью является совокупность отобранных показателей
командного контроля мяча по каждому из 10 мат-
чей (n = 1220). Проанализируем статистические по-
казатели командного контроля мяча (х) в данной
выборке,  а  именно,  среднее квадратичное
отклонение(σ):

σ1 = ± 
( )

1

2

−
−Σ
n
Мх ср  =  2,18, σ2 = ± 2,08, где n –

кол-во наблюдений.
М среднее в генеральной совокупности (М сред ген)
будет несколько отличаться от М средней выбороч-
ной совокупности (М сред выб.) на некоторую величину
µ:

µ = t a, n * σ / n , где µ- средняя ошибка выборки;
ta,n – коэфф. Стьюдента; α- уровень вероятности на-
блюдений,
М сред ген. = М сред выб. ± µ.
Интервал [М сред выб - µ< М сред ген >М сред выб + µ] являет-
ся доверительным пределом, в котором заключено
значение средней генеральной по выборочным дан-
ным.
При α= 0,683: µ1 =σ /  = 0,0624; М сред ген. 1= 3,3295
± 0,0624;
(Если α= 0, 954, то: µ1 = 0,1248; М сред ген. 1= 3,3295 ±
0,1248).
Соответствующие показатели во второй команде
существенно отличаются:
при α= 0,683: µ2 = 0,2396; М сред ген. 2  = 2,7554 ± 0,2396.

Для того, чтобы проследить наличие взаи-
мосвязи между показателями уровня командного
контроля мяча в обоих командах-соперниках при-
меним однофазный корреляционно-регрессионный
анализ. При расчёте линейного коэффициента кор-

Таблица 2
  Результаты применения нового метода обучения тактико-техническим действиям в первой и второй

команде.
НОМЕР КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА Показатели в первой 

команде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
М среднее 1 2,78 2,85 2,98 3,07 3,16 3,24 3,36 3,69 3,93 4,25 

Среднее квадратичное 
отклонение 

 
1,68 

 
1,82 

 
1,87 

 
1,96 

 
2,11 

 
2,11 

 
2,09 

 
2,16 

 
2,49 

 
2,84 

М ср 1  ± σ (б=0,68)  
2,78

± 
1,68 

2,85
± 

1,82 

2,98
± 

1,87 

3,07
± 

1,96 

3,16
± 

2,11 

3,24
± 

2,11 

3,36
± 

2,09 

3,69
± 

2,16 

3,93
± 

2,49 

4,25
± 

2,84 
НОМЕР КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА Показатели во второй 

команде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
М среднее 2 2,74 2,66 2,76 2,81 2,69 2,82 2,73 2,77 2,76 2,81 

Среднее квадратичное 
отклонение 1,89 1,78 2,17 2,19 1,99 2,26 1,94 2,17 2,19 2,23 

М ср 2  ± σ (б=0,68) 
2,74

± 
1,89 

2,66
± 

1,78 

2,76
± 

2,17 

2,81 
± 

2,19 

2,69
± 

1,99 

2,82
± 

2,26 

2,73
± 

1,94 

2,77
± 

2,17 

2,76
± 

2,19 

2,81
± 

2,23 
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реляции получаем: r = - 0,131. Отрицательное
значение коэффициента корреляции указывает на
обратную связь, причём, слабую в данном случае.
Значит, пример первой команды в технико-тактичес-
ких действиях не был использован игроками второ-
го коллектива, что отрицательно сказалось на каче-
стве их игры. Это существенное различие также
повлияло на результаты в матчах в пользу первой
команды.

Ниже на диаграмме №1 можно проследить
колебания уровня командного контроля мяча в пер-
вой и во второй командах в течение десяти матчей.

Выводы.
Таким образом, за пять месяцев тренировоч-

ных занятий, при помощи этой методики, М сред-
нее уровня командного контроля мяча, в первой ко-
манде увеличилось с 2,78 до 4,25, в отличие от
второй команды, где М среднее колебалось от 2,66
до 2,82 на протяжении всех десяти матчей без ка-
кой-либо чёткой закономерности. У испытуемых в
корне изменилось представление о футболе, их мыш-
ление, видение и манера игры. Усилия, прилагаемые
каждым игроком, удалось подчинить командному
футболу.

Перспективными являются исследования,
направленные на изучение тактико-технических дей-
ствий футболистов различного игрового амплуа.
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ШЛЯХОМ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ:
РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ВИКЛАДАЧІВ НА
МНОЖИНІ ОБ’ЄКТИВНИХ УСПІХІВ

СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
100БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ВИМІРЮВАННЯ

ЗНАНЬ
Рева1 О.М., Василенко2 Н.О., Федієнко3 В.В.

1Навчальнольотний центр Міжнародної
акціонерної авіакомпанії “УРГА”

2Кіровоградський інститут комерції
3Соціальнопедагогічний інститут «Педагогічна

академія»

Анотація. Адаптовано процедуру побудови функції ко-
рисності для виявлення ставлення викладачів до мно-
жини академічних успіхів студентів на континуумі 100-
бальної шкали вимірювання знань. З’ясовано, що рівень
домагань, який визначається з аналізу цієї функції як
величина навчальних досягнень, що надає найбільше
задоволення, є мотивуючим фактором, що спонукує
викладача на покращення результатів   своєї діяльності,
а студента – до більшої активності і направленості на
навчання. Встановлено відповідність між чотирма ха-
рактерними точками функції корисності і оцінками
4бальної шкали.
Ключові слова: студент, вимірювання, рівень знань,
викладач.
Аннотация. Рева А.Н., Василенко Н.А., Федиенко В.В.
На пути к Болонскому процессу: Уровень притязаний
преподавателей на множестве объективных успехов сту-
дентов в условиях внедрения 100-балльной шкалы из-
мерения знаний. Адаптирована процедура построения
функции полезности для выявления отношения препо-
давателей к множеству академических успехов студен-
тов на континууме 100-балльной шкалы измерения зна-
ний. Определено, что уровень притязаний, выявляемый
из анализа этой функции как величина учебных дости-
жений, приносящая наибольшее удовлетворение, явля-
ется мотивирующим фактором, понуждающим препо-
давателя к улучшению результатов своей деятельности,
а студента – к большей активности и направленности
на обучение. Установлено соответствие между четырь-
мя характерными точками функции полезности и оцен-
ками 4-балльной шкалы.
Ключевые слова: студент, измерение, уровень знаний,
преподаватель.
Annotation. Reva O. N., Vasylenko N. A., Fedienko V. V.
Following the way to Bologna Process: The level of
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Диаграмма №1. Колебания уровня командного контроля мяча, в течение десяти матчей.
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lecturers’ claims on the multitude of impartial students’
progress under conditions of 100 point scale of students’
knowledge evaluation implementation. The procedure of
utility function construction for exposure of lecturers’
attitude towards the multitude of students’ academic
achievements on continuum of 100 point scale of knowledge
evaluation has been adapted. It has been defined that the
level of claims discovered as a result of analysis of this
function as a quantity of educational progress bringing the
greatest satisfaction is a motivating factor inducing a
lecturer, on one hand, to improvement of the results of his
activity and a student, on the other hand, to greater activity
and orientation towards learning process. A correspondence
among four characteristic points of utility function and
grades of 4 point scale has been determined.
Keywords: student, gauging, level of knowledge, teacher.

Вступ.
Мотиви людини є основоположними

чинниками її діяльності [110]. Мотивація ж є одним
з найбільш правдоподібних пояснень різниці між
людиною та будь-якою машиною, ПЕОМ: скажімо,
студент може прагнути добитися успіху у вирішенні
певних навчальних завдань, та й ще намагатись
впоратись з ними, використовуючи оригінальні і
нестандартні  методи,  щоби справити добре
враження на викладача, одногрупників, членів ДЕК,
тай ще й самому отримати від цього насолоду, а
обчислювальна машина - ні. Наведене визначення
справедливе, тому мотивація викладачів і студентів
повинна вважатись важливим чинником при оцінці
ефективності навчально-виховного процесу та
здійснення заходів щодо його вдосконалення.
Зрозуміло, що при цьому йдеться, насамперед, про
мотивацію на результати навчання.

Дослідженнями Є.П. Ільїна, А.К. Маркової,
А.  Маслоу,  Р.С.  Немова ,  Г.І.  Щукіної  та  ін.
встановлено, що для успішного навчання фактор
мотивації є навіть більш значимішим та важливішим
за фактор інтелекту, а однією з причин зниження
мотивації навчання студентів у ВНЗ вони вважають
недоліки в організації пізнавального процесу [11].

Вивчення мотивації викладачів і студентів
як безпосередніх учасників навчально-виховного
процесу ВНЗ набуває ще більшої актуальності у
сучасний період орієнтації вітчизняної вищої школи
на  виконання Болонських домовленостей і
запровадження кредитно-модульної системи (КМС)
організації навчального процесу. Ось чому зовсім
невипадково МОН України серед соціальних,
економічних та інших наслідків цього впровадження
очікує “підвищення мотивації учасників навчально-
виховного процесу” [12].

Реальне запровадження КМС організації
навчального процесу за вимогами МОН України має
супроводжуватись суттєвою об’єктивізацією
процесів кваліметрії знань через відповідний
тестовий контроль рівнів навчальних досягнень
(РНД) студентів, що має на увазі, у тому числі,

використання 100бальної шкали вимірювань. Цій
шкалі, як показали наші дослідження, притаманні
всі властивості унікальної абсолютної  шкали
вимірювань і вона може бути основою створення
різноманітних оціночних систем [13,14,*, 13].

У будь-якій оціночній системі з точки зору
розмаїтості шкал вимірювань [1519], порівняльний
аналіз яких був проведений одним зі співавторів у
роботі [14], здійснюється, як правило, якісне
оцінювання РНД студентів, тобто, їх розрізнення та
ранжирування.  При цьому в  кожній системі
визначені так звані “прохідні” бали, які вважаються
позитивними. Зокрема, у національній 4бальній
шкалі – це оцінка “3” (“задовільно”) [20], у
європейській “полегшеній шкалі оцінювання” ECTS
– це оцінка Е (“достатньо”) і т. ін. В той же час, на
сьогодні  ще не існує науково обґрунтованих
рекомендацій щодо визначення “прохідного” балу
(чи балів) 100бальної шкали.

Відомі дослідження українських вчених з
узгодженості РНД студентів у національній 4бальній
та 100бальній шкалах [2123, 3 та ін.], результати яких
були узагальнені у роботі [24]. Ці результати
сприяють підвищенню ефективності змішаного
кількісно-якісного вимірювання знань. Але ж тільки
в одній з них3, та й то опосередковано, можна
з’ясувати ставлення викладачів до академічних
успіхів студентів, виміряних у 100бальній шкалі.
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Рис. 1. Корисності балів шкали академічних
успіхів.

Вирішення проблеми мотивації учасників
навчального процесу уявляється реально можливим
шляхом виявлення рівня домагань викладачів,
студентів на множині об’єктивних успіхів останніх
за  методою,  що була  вперше запропонована
польським вченим  Ю.  Козелецьким  (Jüzef

__________________________________________________________________________________________
* статті, що перелічені нижче у виносках, були одночасно з цією публікацією передані до друку, тому не мають вихідних

даних і не подані у списку використаних джерел.
1 Василенко Н.О., Рева О.М., Федієнко В.В. Шляхом Болонського процесу: Статистичноімовірнісні моделі кваліметрії та

узгодженості рівнів навчальних досягнень студентів у різних оціночних системах.
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Kozielecki), посилаючись на С. Зігеля (S. Siegel), для
вивчення ефективності 4бальної шкали оцінювання
знань, (рис. 1) [1].

С. Зігель зробив спробу визначити
поняття “рівень домагань” в термінах теорії
корисності, відомості про яку докладно подані у
роботах [1, 17, 25, 26]. З його пропозицій випливає,
що в загальному випадку рівень домагань людини
дорівнює тому значенню на шкалі об’єктивних
успіхів n , для якого приріст функції корисності

( )nf cθ∆  в порівнянні з певним попереднім
значенням, є найбільшим. Тоді стосовно будь-якої
шкали оцінювання знань, рівень домагань буде
дорівнювати вищому балу з пари балів, що стоять
поруч, якщо різниця між корисністю, що була їм
приписана, позитивна і якщо вищий бал має
позитивну оцінку.

З рис. 1 маємо такі значення корисності
балів шкали оцінювання:

( ) 102 −=cf θ , ( ) 64 +=cf θ .

( ) 53 −=cf θ , ( ) 105 +=cf θ .
Тоді приріст корисності та задоволеності від

балу до балу складе:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5105233 =−−−=−=∆ ccc fff θθθ .

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) max1156344 ⇒=−−+=−=∆ ccc fff θθθ .

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4610455 =+−+=−=∆ ccc fff θθθ .
Отже, якщо рис. 1 являє собою функцію

корисності балів національної 4бальної шкали, то
можна припустити, що деякий віртуальний студент
буде намагатися так плідно працювати над опану-
ванням знаннями, щоб отримати на випробуваннях
оцінку, не меншу ”4”, тому що саме вона дає макси-
мальний приріст корисності для нього. І саме така
оцінка принесе йому максимальне відчуття власно-
го задоволення. В той же час, якщо йдеться про те,
що рис. 1 являє собою оціночну функцію вже деяко-
го віртуального викладача, то вже він буде намага-
тися таким чином організовувати і вдосконалювати
навчальний процес, щоби знання студентів відпові-
дали щонайменше оцінці ”добре”. Звертаємо увагу
на те, що в обох випадках оцінка ”3” в уявленнях і
студента, і викладача не є ”прохідною”, не зважаю-
чи на її начебто “офіційний” саме “прохідний” ста-
тус [20], тому що в їх індивідуальних уявленнях щодо
бажаного (цільового) РНД, тобто рівня домагань, має
негативну корисність.

Дослідження діяльності операторів склад-
них авіаційних поліергатичних систем керування,
зокрема, авіадиспетчерів, що були проведені під ке-
рівництвом одного зі співавторів, показали ефек-
тивність пропозицій Ю. Козелецького та С. Зігеля
[27, 28].

Отже, під рівнем домагань ∗n ми у контексті наших
досліджень у відповідності з [1] будемо розуміти
ступінь реалізації мети (визначену кількість балів
за 100бальною шкалою), якої, за думкою викладача,
мають прагнути досягти студенти в процесі вивчен-
ня певної навчальної дисципліни. І саме такий РНД,
що був продемонстрований студентом, приносить
викладачеві особливе задоволення від результатів
його праці. При цьому рівень домагань студента,
хоча і може відрізнятися від тієї величини, що виз-
начив для себе викладач (у загальному випадку

∗∗ ≠ .. студвикл nn ), але має приносити йому теж макси-
мальне задоволення.

Отже, кожний учасник навчального проце-
су прагне до свого особистого та заповітного рівня
домагань.

Нехай ∗n встановлюється або за підсумка-
ми інтегрального об’єктивного тестового контролю,
який охоплює всю навчальну дисципліну, або як ос-
таточна сума балів у тій самій 100бальній шкалі, що
набрана студентом протягом семестру (чи протягом
будь-якого іншого терміну, відведеного на її вивчен-
ня) за результатами виконання всіх контрольних
модулів з цієї ж навчальної дисципліни.

Якщо рівень домагань  ∗n є відносно ста-
лим, і якщо 100,,2,1 K=n балів, що визначені
на шкалі об’єктивних академічних успіхів під час
навчання, то nn =∗ тоді і тільки тоді, коли

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )1,2

11

−=

−>−=∆ −−

ri

nfnfnfnfnf iirr
ccccc θθθθθ

(1)
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( ) ( ) ( )
( )
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=−=∆ −

0
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rr

nf

nfnfnf
c

ccc
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θθθ

    (2)

Якщо функція корисності математично
описується  деякою аналітичною функцією

( )nf cθ таким чином, щоби вона мала першу по-
хідну, то в загальному випадку рівень домагань
можна визначити, дорівнявши її до 0 та розв’язав-
ши відповідне рівняння

( ) 0'=rnf cθ                               (3)

Нехай за результатами навчання студент отримав
деякий альтернативний бажаному результат Sn ко-
рисність якого нижче за корисність його особисто-
го рівня домагань чи рівня домагань викладача

( ) ( )*nfnf cc
S

θθ <                       (4)

Кажуть, що в такій ситуації між Sn  і ∗n маєає
місце напруженість домагання, яка тим сильніше,
чим більше різниця між привабливістю (корисністю)

________________________________________________________________________________________
2 Василенко Н.О., Рева О.М., Федієнко В.В. Шляхом Болонського процесу: 100бальна шкала – універсальна основа створення

різноманітних оціночних систем
3 Рева О.М., Федієнко В.В. Шляхом Болонського процесу: Модель оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної

організації навчального процесу остання умова важлива лише тоді, коли корисність вимірюється по відносній шкалі.
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для викладача чи самого студента рівня домагань і
привабливістю альтернативного рішення (реально
виміряного поточного РНД Sn ) [1].

При наявності напруженості домагання, як
правило, відкидається альтернативний результат
навчання, оскільки він не приносить особистого
вдоволення. В той же час вона є мотивом, що спо-
нукує викладача, який зобов’язаний відповідати за
результати своєї професійної діяльності, до вдоско-
налення навчально-виховного процесу, до подаль-
шого пошуку таких альтернативних, більш сучасних
методів і методик викладання, які змогли б зняти
існуючу напруженість домагання, тобто, сприяли б
реальному покращенню РНД студента, що принес-
ло б йому, викладачеві, задоволення від результатів
особистої праці.

У свою чергу, оскільки йдеться про “вули-
цю з двохстороннім рухом”, тобто про обов’язкову
зацікавленість у результатах навчання і самого сту-
дента, то напруженість домагання спонукає його до
зміни ставлення до навчання і свідомої направле-
ності своєї діяльності на опанування знаннями.

Однак, навіть коли виконується правило (4),
альтернативне рішення (об’єктивно виявлений ре-
зультат навчання Sn ) відкидається як неприйнятне
не завжди. Я. Корнаї (J. Kornai) стверджує, що лю-
дина може наслідувати і інші правила поведінки [1].
З одного боку, вона може внести поправки в рівень
домагань, що ведуть до його зниження. В результаті
знімається напруженість домагань і альтернативне
рішення (виміряний РНД ∗< nnS ) визначається
“хорошим” рішенням. Ця поправка може мати місце,
якщо, не дивлячись на тривалі пошуки, людина не
може знайти більш прийнятного альтернативного
рішення (досягти більш високого РНД) в силу при-
чин об’єктивного чи суб’єктивного характеру.

З іншого боку, деякі люди виявляють відо-
му “терпимість» до існуючого напруження домаган-
ня, і якщо відмінність між Sn  і ∗n для суб’єктів на-
вчального процесу досить мала, то вибирається
результат Sn . “Звичайно, цей результат навчання
трохи гірший того, до якого ми прагнули, - нібито
кажуть вони, - але все-таки це досить непогане роз-
в”язання проблеми». Тут проявляється відома
гнучкість поведінки людини [1].

На наш погляд, саме такого роду міркуван-
ня  демонструють і пояснюють як лібералізм в оці-
нюванні знань з боку викладача, так і неприйнятне
ставлення до навчання з боку студента.

Якщо студентом був досягнутий певний
РНД rn , який має корисність, не меншу за рівень
домагань ∗n , тобто якщо виконується умоваа

( ) ( )∗≥ nfnf cc
r

θθ                         (5)

то такий РНД приймається як задовільний.
Зрозуміло, що в ситуації, коли виконується

умова (5) напруженість домагань, яка б була моти-
ваційним фактором, який спонукує до пошуку більш
досконалих методів, не виникає, тому подальші на-

магання викладача знайти шляхи вдосконалення
навчально-виховного процесу чи додаткова робота
студента над собою можуть бути перериваними. І
оскільки на теперішній час відсутні чіткі і науково
обґрунтовані критерії вимірювань і оцінювань РНД
студентів, то відповідні процеси можуть розгляда-
тись як відкрита задача прийняття рішень, в якій
рівень домагань має розглядатись як винятково інди-
відуальна характеристика учасників навчального
процесу і виступати в ролі головного чинника, що
регулює їх поведінку [1].

Визначення рівня домагань в термінах теорії
корисності досить точне. Викладач, студент обов’яз-
ково мають внутрішньо сформований і однозначно,
нехай інтуїтивно, але ж визначений певний рівень
домагань ∗n , який є елементом їх системи пріори-
тетів як учасників навчального процесу. Величина

∗n обов’язково повинна розглядатися при аналізі
множини висунених ними рішень (множини стра-
тегій навчання A і їх чисельних наслідків n ). При
цьому альтернативне рішення розуміється тут досить
широко: їм може бути як детермінована, так і ризи-
кована дія, пов’язана з прийнятністю встановлено-
го РНД студента.

Узагальнюючи наведені теоретичні мірку-
вання, визначимось, що рівень домагань є елемен-
том множини рішень, що виконує особливу роль.
Насамперед, потрібно відмітити дві його функції:
1) рівень домагань ∗n  виступає як критерій
вибору, згідно з яким приймається те або інше рішен-
ня щодо вдосконалення навчального процесу чи
зміни ставлення до навчання. Іншими словами, він
виконує функцію стандарту, на який орієнтується
викладач або студент;
2) рівень домагань ∗n є мотиваційним факто-
ром, що стимулює процес пошуку альтернативних
рішень. Тут необхідно звернути особливу увагу на
його критеріальну функцію.

Головні труднощі оцінки рівня домагань
полягають у тому, що для переважної більшості
складних практичних випадків все ж немає точних
методів побудови емпіричної функції корисності, яка
в загальному випадку може ще й не мати першої
похідної. Дослідження [1, 27, 28] дозволили відсто-
ронити цей недолік.

Ми визначали рівень домагань викладачів,
використовуючи досить розповсюджений в психо-
логії особистості метод, коли, бажаючи визначити

∗n (або ( )∗nf cθ ), часто запитують у людини, якогоо
значення (точки) на шкалі досягнень вона прагне
досягнути в даній ситуації.

Формулювання цілей роботи.
До досліджень було залучено 238 викла-

дачів ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації з числа представ-
ників Кіровоградського національного технічного
університету, Кіровоградського державного педаго-
гічного університету, Державної льотної академії
України, Кіровоградського НКП Київського юридич-
ного інституту МВС, Кіровоградського інституту
комерції, Кіровоградського інституту регіонально-
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го управління та економіки. При цьому ми свідомо
залучали викладачів різних навчальних дисциплін
(як гуманітарних за змістом, так і технічних), тому
що поставили за мету сформувати репрезентативну
і представницьку експериментальну групу опитува-
них і розробити універсальні рекомендації, які б
могли претендувати на узагальнене впровадження.

Завдання викладача полягало у тому, щоб,
користуючись шкалою [ ]100,100 +− , побудува-
ти особисту функцію корисності РНД студентів,
виміряних у 100бальній шкалі.

Результати дослідження.
Парадигму одержаних при цьому функцій

корисності подано на рис. 2, з якої випливає, що вона
за масштабами та точністю вимірювань є значно
більш ефективною, ніж пропозиції Ю. Козелецько-
го та С. Зігеля (рис. 1).
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Рис. 2. Парадигма функції корисності для вик-
ладача X РНД студентів, виміряних у 100бальній

шкалі

Природно, що при побудові особистої
функції корисності РНД студентів, виміряних у
100бальній шкалі, викладач повинен виходить з та-
ких міркувань:

якщо студент під час тестування не зміг впо-
ратись з жодним завданням ( 0=n  балів), то ситуа-
ція, що склалася, повинна викликати у викладача,
безумовно, абсолютно негативне ставлення до та-
ких результатів, абсолютно негативні емоції, абсо-
лютне незадоволення і абсолютно негативну ко-

рисність: ( ) 1000 −=cf θ ;
- за мірою покращення результатів на-

вчання студента РНД, що був ним досягнутий і про-
демонстрований, буде викликати у викладача все
більше задоволення, все менше негативних емоцій і
переходити до позитивної оцінки їх корисності. Та-
ким чином, йдеться про зростаючу функцію корис-
ності (рис. 1, 2);
прохідним балом вважається точка перетину функції
корисності з віссю абсцис, для якої ( ) 00 =nf cθ ;
- якщо результат тестування буде абсолютним
( 100=n  балів), то йдеться про абсолютно пози-
тивні емоції, абсолютне задоволення і абсолютну
корисність таких результатів  навчання:

( ) 100100 +=cf θ .
У цільовій установці на такого роду тестування вик-
ладачі були зорієнтовані нами на те, щоб почати
роботу саме з точки 0n , що мало відразу ж задавати
відповідну тенденцію у їх подальших міркуваннях
щодо прийнятності (корисності) певних РНД сту-
дентів, виміряних у 100бальній шкалі.

Загальний аналіз функції корисності РНД
студентів, виміряних за 100бальною шкалою, що
була побудована віртуальним викладачем Х, за ана-
логією з аналізом функції корисності, що подана на
рис. 1, полягає в наступному. Весь діапазон 100баль-
ної шкали розбивається на інтервали і аналізується
приріст корисності для викладача кожного РНД.
Нехай таких інтервалів буде 10. Кожна межова точ-
ка відповідного інтервалу має відповідну корисність,
яку нескладно визначити з рис. 2.

З рис. 2 випливає, що перші шість інтер-
валів, які охоплюють РНД студентів у діапазоні

590 ÷=n  балів, мають для викладача Х негатив-
ну корисність і викликають в нього негативні емоції,
тобто є неприйнятними.

Всі РНД у діапазоні 60>n балів виклика-
ють у викладача позитивні емоції і мають позитив-
ну корисність. Отже, віднесемо такого викладача до
об’єктивно харизматичного типу оцінювача знань,
що відповідає позиції МОН України на орієнтацію
викладачів на збільшення вимогливості до тих, хто
навчається.

”Прохідним” є РНД, що відповідає величині
600 =n  балів, тому що ( ( ) 060 =cf θ ).
Використовуючи вирази (1) - (5), несклад-

но також за аналогією з вищерозглянутим прикла-
дом з корисністю оцінок 4бальної шкали зробити
кількісний аналіз вказаних інтервалів приросту
РНД, з яких випливає, що рівень домагань вірту-
ального викладача дорівнює величині 80=∗n
балів, тому що

( ) ( ) ( ) ( ) max651075708080 ==−=−=∆=∆ ∗ cccc fffnf θθθθ

Таким чином, виходячи з рівня домагань, що
був виявлений, можна передбачити, що такий вик-
ладач, теоретично міркуючи, буде задоволений, якщо
РНД студентів, виміряний у 100бальній шкалі, буде
відповідати величині 80≥n  балів. І задля цього він
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буде намагатися реалізувати весь свій викладацький
потенціал.

Більш детальний аналіз функції корисності
на рис. 2 та її характерних точок, що був проведе-
ний нами, показав можливість обґрунтованого уз-
годження відповідності деяких значень РНД, вимі-
ряних за  100бальною шкалою,  з  оцінками
національної 4бальної шкали таким чином. Визна-
чаються:

· точка −n ,  яка  відповідає
максимальному “стрибку” негативної корисності при
зменшенні РНД, що демонструється, і, за нашою
думкою, має відповідати оцінці “2”;

· точка 0n  переходу негативних емоцій
викладача від результатів навчання студента до
позитивної оцінки їх корисності, яка має відповідати
так званому “прохідному балу”, тобто оцінці “3”;

· рівень домагань, - точка  ∗n , якаа
відповідає максимальному позитивному “стрибку”
корисності  виявлених результатів навчання і
досягнутого РНД,  за нашою думкою,  може
розглядатись як еквівалент оцінки “4” у національній
4бальній шкалі оцінювання знань;

· точка +n  другого за  величиною
максимального позитивного “стрибка” корисності,
яка має відповідати оцінці “5”.

Розглянемо одержані результати. Під час їх
вихідної обробки було з’ясовано, що 136 з залучених
до досліджень 238 викладачів або 57,1% (!),
вважають прохідним, тобто таким, що відповідає
оцінці “задовільно”, РНД, виміряний у 100бальній
шкалі у діапазоні 50≤n  балів. Безумовно, такі
думки є неприйнятно ліберальними, тому вони були
виключені з подальшого розгляду. Опитування цих
викладачів показало, що абсолютна їх більшість
вважає своєю головною метою збільшувати якість
викладання, а вимірювання і оцінювання знань
студентів є для них другорядною за значущістю
задачею, у вирішенні якої  є допустимим певний
демократизм і навіть лібералізм.

У табл. 1 подані результати обчислень деяких

статистичних показників (середнього in , дисперсії

inD , середнє квадратичного відхилення 
inσ і

коефіцієнта варіації 
inυ , %), які дають наочне

уявлення щодо розподілу та збігу думок викладачів,
яких ми умовно віднесли до категорії об’єктивно
харизматичних вимірювачів і оцінювачів знань, про
прийнятність (корисність)
РНД студентів.

З табл. 1 витікає дуже важливий висновок
про те, що варіативність думок викладачів, яку
статистично можна оцінити через статистичні
показники inσ  та inυ , зменшується за мірою
збільшення позитивності оцінок 4бальної шкали.
При цьому також збільшується їх вимогливість до
РНД, що випливає з наступних міркувань.

Відомо [29], що якщо виконується умова:

%33
in ≤υ , (6)

то можна вважати, що розподіл думок викладачів
підкоряється нормальному  (гаусівському) закону. З
даних табл. 1 витікає, що умова (6) виконується для
всіх характерних точок рис.  2, що нами
розглядаються. При цьому відомо також, що [15]:
1) 68% площі  під кривою нормального

розподілу лежить у границях однієї inσ  від

середнього in  в будь-якому напряму (тобто, у

діапазоні 
ini 1n σ± );

2) 95% площі під кривою лежить у границях

двох inσ  від середнього  in  (
ini 2n σ± );

3) 99,7 % площі під кривою лежить у границях

трьох inσ  від середнього  in (
inin σ3± ).

Тоді  нескладно обчислити загальні
діапазони відповідності РНД студентів, виміряних
у 100бальній шкалі, оцінкам 4бальної, які, до речі,
ми не прив’язуємо до точки відклику:

Таблиця 1.
Показники обробки даних опитування викладачів щодо прийнятності та корисності РНД студентів,

виміряних у 100бальній шкалі.
Характерні точки  функції корисності Статистичні 

показники  
−n  0n  ∗n  +n  

1  2 3 4 5 

in  
53,6 66,4 85,2 97,1 

inD  137,03 46,56 83,52 16,02 

inσ  11,71 9,14 6,82 4,0 

inυ  21,8 13,76 8,0 4,1 
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( ) 73,883n0 n"2" =⋅+÷=
−− σ∆

( ) ( ) 84,543n3n
00 n0n0"3" =⋅−−⋅+= σσ∆

( ) ( ) 92,523n3n nn"4" =⋅−−⋅+= ∗∗
∗∗ σσ∆

( ) ( ) 0,243n3n nn"5" =⋅−−⋅+=
++ ++ σσ∆

Отже,  з  обчислених даних можна
сформулювати наступний критерій формування
відповідності  діапазонів  РНД ,  виміряних у
100бальній шкалі, оцінкам у 4хбальній:

"5""4""3""2" ∆∆∆∆ ≥≥≥ (7)

або у більш загальній формі для будь-якої за
розмірністю шкали оцінювання:

Nі21 ∆∆∆∆ ≥≥≥≥≥ KK (8)

де N,1i = розмірність шкали
оцінювання ( −N  найкраща оцінка);

i∆ інтервал 100бальної шкали, не
прив’язаний до точки відклику, що відповідає

−i тій оцінці.
Критерії (7), (8) за рахунок послідовного

звуження діапазонів знань, що вимірюються у
100бальній шкалі і мають відповідати балам будь-
якої оціночної шкали, забезпечують значно більшу
суворість до організації цих шкал, ніж, скажімо,
відомий статистично імовірнісний підхід [15], який
ґрунтується на уявленні симетричності шкали і пе-
редбачає компенсацію негативних результатів
навчання позитивними1. Таким чином, перевага
наших пропозицій полягає у тому, що для отриман-
ня більш високої оцінки студенту потрібно більше і
плідно працювати.

Висновки.
З отриманих величин діапазонів випливає

також, що вони перетинаються, внаслідок чого один
і той же РНД, виміряний у 100бальній шкалі, може
одночасно належати різним оцінкам 4бальної, але
ж з різною імовірністю. Враховуючи, що нами
отримані  підтвердження щодо нормального
розподілу експериментальних даних, то ступінь цієї
належності можна виявити, спираючись на відомі
статистично імовірнісні підходи [15, 2931], які були
детально розглянуті  нами1,  але  це має бути
предметом окремих досліджень.

Висновки.
1. Враховуючи вплив  мотивації  учасників
навчального процесу на його досконалість та
остаточний результат їх діяльності, розроблена
і апробована процедура побудови оціночної
функції корисності РНД студентів, виміряних у

100бальній шкалі, і виявлення рівня домагань
як головного чинника процесу.

2. Встановлена відповідність між характерними
точками функції корисності  та  оцінками
звичайної 4бальної шкали.

3. Запропонований критерій формування
відповідності діапазонів РНД, виміряних у
100бальній шкалі, оцінкам у 4бальній, який за-
безпечує високий рівень вимогливості до РНД
студентів.

4. З’ясований непомірно високий неприйнятний
відсоток викладачів, яких можна віднести до
ліберально-демократичного типу оцінювачів
знань, що є фактором ,  що насторожує, і
потребує розробки і реалізації спеціальних
заходів для його усунення.

5. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити
узагальнений висновок про те, що розширена
методологія психолого-педагогічних досліджень
мотивації учасників навчального процесу на до-
сягнення певних РНД в умовах запровадження
КМС організації навчального процесу,
використання об’єктивного тестового контролю
і 100бальної шкали вимірювання знань.

6. Враховуючи подані у цій статті нові наукові
результати,  а  також результати наших
попередніх досліджень з  вдосконалення
процесів  кваліметрії  РНД  студентів  за
допомогою лінгвістичних змінних та методів
нечіткої математики, вважаємо, що відповідні
подальші  дослідження слід проводити у
напрямах:
- побудови статистично імовірнісних моделей
узгодженості РНД студентів у 100бальній
та  4бальній шкалах з  врахуванням
характерних точок функцій корисності;

- виявлення рівнів домагань студентів та їх
порівняння з викладацькими;

- оцінки ступеня розрізнення балів різних
оціночних систем учасниками навчального
процесу за допомогою нечіткої ентропії.
Подальші дослідження необхідно провести

у напрямку розробки інших проблем оцінки знань
студентів.
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СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ УДАРІВ У
СУЧАСНОМУ ФЕХТУВАННІ НА ШАБЛЯХ

Рощін  Ігор
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. У статті представлені результати досліджень
різновидів ударів у сучасному фехтуванні на шаблях.
Обґрунтовані обставини їх виникнення. Представленні
співвідношення різних  видів  ударів  у змаганнях
шаблістів високої кваліфікації. Визначена роль не кла-
сичних ударів у сучасному шабельному фехтуванні.
Ключові слова: шаблісти високої кваліфікації, удар,
клинок, фехтувальний темп, зброя.
Аннотация. Рошин И. Г. Способы нанесения ударов в
современном фехтовании на саблях. В статье изложены
результаты исследований разновидностей ударов в со-
временном фехтовании на саблях. Обоснованы причи-
ны их возникновения. Представлены соотношения раз-
личных видов  ударов в соревнованиях саблистов
высокой квалификации. Определена роль не классичес-
ких ударов в современном сабельном фехтовании.
Ключевые слова: саблисты высокой квалификации,
удар, клинок, фехтовальный темп, оружие.
Annotation. Roshchin I. Hit techniques in modern sabre
fencing. Research results of different hits in modern sabre
fencing are stated in the given paper. The reasons of their
appearance are grounded. Correlations of different kinds
of hits in competitions of highly qualified sabrists are
represented. The role of not-classical hits in modern sabre
fencing has been determined.
Key words: highly qualified sabrists, hit, saber, fencing
tempo, weapon.

Вступ.
Сучасний розвиток шабельного фехтуван-

ня проходить у тісному зв’язку з інноваційними
впровадженнями до правил змагань. Переломник
для реформування фехтування на шаблях стало зап-
ровадження системи електричної фіксації ударів
(1988 рік). З того часу лише підтвердження апарату
є аргументом для присудження удару. Суддя не може
присудити спортсмену удар, якщо апарат належним
чином не зафіксував його.

До моменту запровадження електричної
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фіксації факт нанесення удару суб’єктивно визнача-
ла бригада суддів більшістю голосів. Спортсмени
мали  право виконувати удари лише лезом та трети-
ною обуха клинка. У разі порушення даної вимоги
удар не зараховувався, а при ударі плазом спортсмен
отримував попередження. Також не зараховувались
удари поковзом та удари виконанні дотиком [2,3].
Відповідно до цього вони не застосовувались у прак-
тиці фехтування на шаблях.

Згідно нині діючих правил змагань резуль-
тативними ударами є ті, які виконані любою части-
ною клинка і мають фактичне підтвердження елект-
рофіксатора [1]. Саме це, на наш погляд, призвело
до широкого застосування тих «некласичних» ударів,
які раніше були заборонені або не зараховувались,
У зв’язку з тим, що удар у шабельному фехтуванні є
основним способом ураження суперника, дослід-
ження сучасних різновидів нанесення ударів та тех-
ніки їх виконання є актуальною проблемою для
теорії і практики фехтування.

У минулі роки рядом авторів (Д.А.Тишле-
ром, А. Д. Мовшовечом, Г.Д.Тишлером та іншими)
були проведені подібні дослідження, але вони тор-
кались лише класичних ударів та уколу, які є не єди-
ними в сучасному технічному арсеналі фехтуваль-
ників-шаблістів.

Саме тому інтерес для практики фехтуван-
ня представляють дані про основні способи нане-
сення ударів у сучасному шабельному фехтуванні.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - отримати об’єктивні

дані про способи нанесення ударів у сучасному ша-
бельному фехтуванні.

Завдання дослідження:
1. Отримати дані про різновиди ударів в сучасно-

му шабельному фехтуванні.
2. Визначити співвідношення різновидів ударів в

процесі змагань.
3. Описати техніку виконання ударів, які широко

застосовуються   в сучасному фехтуванні на
шаблях, але не описані в спеціальній літературі.

Методи  дослідження:
1. Аналіз літературних джерел.
2. Відеозапис змагальних поєдинків та їх аналіз.
3. Методи математичної статистики,

Організація дослідження. У дослідженнях
були використані відеозаписи змагальних поєдинків
міжнародних та Всеукраїнських змаганнях 2000-
2004 років (Олімпійські Ігри, Чемпіонати світу та
Європи, етапи Кубка світу, Чемпіонати та Кубки
України). Всього було проаналізовано 124 поєдин-
ки фехтувальників високої кваліфікації в турах пря-
мого вибування, де бої проводяться до 15 ударів.

Результати дослідження.
В процесі аналізу відеозаписів поєдинків

реєструвались усі різновиди виконання ударів, які
були нанесені в уражувану поверхню, зафіксовані

відповідним чином електроапаратом і присуджені
арбітром.

Аналізуючи способи нанесення ударів ква-
ліфікованих шаблістів (Рис.1) перш за все треба за-
уважити, що доля класичних ударів лезом складає
лише 8,4% від загального обсягу застосованих
ударів. Удари поковзом складають 37,1%, обухом -
19%, плазом - 22,4%, лезом з прорізанням - 13,1%.

8,4
19

13,1

37,1

22,4

Удар поковзом Удар плазом
Удар лезом Удар обухом
Удар лезом з прорізанням

Рис. 1. Співвідношення різновидів ударів у змаган-
нях шаблістів високої кваліфікації, (%)

Зупинимося більш детально на аналізі тех-
ніки та особливостях застосування різновидів ударів.

Удар представляє собою єдиний, швидкий
та безперервний рух озброєної руки та шаблі. В ньо-
му активно і комплексно приймають участь плечо-
вий, ліктьовий та лучезап’ясний суглоби, а також
пальці. Основне зусилля здійснює лучезап’ясний
суглоб, а безпосередньо удар - лучезап’ясний суг-
лоб і пальці. Причому включення усіх перерахова-
них ланок біомеханічного ланцюга найчастіше
здійснюється гетерохронно, що дозволяє умовно
поділити ударний рух на «доставку» і «рублячу дію».

Удари поковзом знаходяться на першому
місці за обсягами застосування (37%). Цей різно-
вид ударів, до введення електричної фіксації, за
правилами змагань, не зараховувався і, відповід-
но, не застосовувався. В даний час, особливо після
запровадження фехтувального темпу 0,125с., в
практиці фехтування виникла особлива потреба у
виконанні такого швидкісного удару. Актуальність
удару поковзом полягає в тому, що застосовуючи
його, фехтувальник часто випереджає суперника у
нанесені удару.

Характерним вихідним положенням зброї,
при виконанні удару поковзом, є нахил кінцівки
клинка в сторону суперника. Траєкторія руху озб-
роєної руки є прямолінійною. Амплітуда руху клин-
ка є мінімальною, що призводить до майже відсут-
ності  у фінальній фазі  удару рублячої  дії .
Виконується дотик-укол, або ж ковзання клинком по
уражуваній поверхні.

Даний спосіб нанесення ударів широко за-
стосовується в діях, де треба виграти фехтувальний
темп (усі різновиди контратак, ремізи), в обопільних
атаках, в атаках на суперника, який намагається ви-
конати дії з арсеналу зустрічних нападів. Удари по-
ковзом активно використовуються для ураження усіх
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секторів уражуваної поверхні фехтувальників.
Удари плазом займають другу позицію за

обсягами застосування (22,4%). Раніше, як і удари
поковзом, удари виконані плазом не зараховувались.
Спортсмен, який виконував їх, карався попереджен-
ням. В сучасних умовах суддівства усі дотики клин-
ка до уражуваної поверхні суперника фіксуються
електрофіксатором і є результативними. Тому для
підвищення результативності атакуючих дій та зни-
ження ефективності дій захисту в сучасній практиці
шабельного фехтування удар плазом є актуальним.
Найчастіше даний різновид ударів використовуєть-
ся в атаках на суперника, що захищається верхніми
захистами (3-й, 4-й. 5-й). В окремих тактичних си-
туаціях цей спосіб ураження суперника використо-
вується при відході та виконанні контратаки в озб-
роєну руку, ударом через гарду зброї.

Удари плазом виконуються у всі сектори
уражуваної поверхні і особливо, у внутрішній. Удар
наноситься по криволінійній траєкторії за рахунок
повороту кисті озброєної руки і замашного руху
клинка в сторону удару, при цьому використовуєть-
ся пружність (гнучкість) клинка.

Удари обухом складають 19% загальної
кількості ударів. Дані удари, як правило, використо-
вуються з нижнього положення зброї. Клинок
спрямовується під озброєну руку суперника, або в
нижню частину правого чи лівого боку. У фінальній
фазі удару виконується рубляча дія клинком знизу
вверх (за рахунок лучезап’ясного суглобу та пальців).
Дані удари переважно застосовуються, в обопільних
атаках та в атаках на відступаючого суперника, який
намагається «розірвати» дистанцію.

Удари лезом, з прорізанням виконуються у
13,1% випадків. Вони є найчастіше фінальною дією
при виконанні атаки на суперника, що намагається
втекти. Як правило удар виконується по дугоподібній
траєкторії з відведенням клинка, на початку руху, у
зовнішню сторону від уражуваної поверхні супер-
ника. Після чого клинок досягає сектора плечового
суглоба (протилежного озброєній руки) з подальшим
«прорізанням» в напрямку до таза по діагоналі ту-
луба. «Прорізання» виконується за рахунок колово-
го руху кисті озброєної руки.

Доля класичних ударів лезом становить
8,4% від загальної кількості ударів. Вони викорис-
товуються у всіх різновидах бойових дій. Частіше
при виконанні відповіді після захисту. Дані удари
виконуються у всі сектори уражуваної поверхні за
рахунок випрямлення озброєної руки в плечовому і
ліктьовому суглобах. Ця дія виконується з макси-
мальною початковою швидкістю. Вона доповнюєть-
ся рухом у лучезап’ясному суглобі, який спрямовує
лезо клинка на ціль, а зусиллями пальців здійснюєть-
ся ударна дія по уражуваній поверхні. У фінальній
фазі, виконання цих ударів, дуга гарди має бути спря-
мована в сторону удару.

Таким чином, за результатами наших досл-
іджень можна зробити заключення про те, що су-
часне шабельне фехтування пішло по шляху модерні-

зації класичних ударів та розширення діапазону за-
стосування різноманітних способів нанесення
ударів.

Висновки:
1. Для сучасного фехтування на шаблях характер-

ним є збільшення різновидів ударів, які вико-
нуються не класичними способами та суттєве
зниження обсягу застосування класичних
ударів. Це обумовлено в першу чергу запровад-
женням у суддівство змагань електричної
фіксації ударів.

2. Доля класичних ударів лезом клинка в зма-
гальній діяльності шаблістів дорівнює 8,4% від
загального обсягу застосованих ударів. В той
же час удари поковзом складають 37,1%, пла-
зом - 22,4%, обухом - 19%, удари лезом з про-
різанням складають 13,1 %.

3. У тренувальному процесі фехтувальників-
шаблістів необхідно враховувати новітні тен-
денції щодо обсягів застосування різновидів
ударів та техніки їх виконання в атакуючих діях,
зустрічних нападах, у відповідях після захистів.

4. Техніка виконання ударів поковзом та плазом в
спеціальній літературі не описана, а тому по-
требує проведення спеціальних досліджень.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем нанесен-
ня ударів у сучасному фехтуванні на шаблях.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
УРОВНЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

АЭРОБИКОЙ
Садовская Ю.Я., Голубова Т.Н.
Крымский медицинский

университет имени С.И. Георгиевского

Аннотация. В статье рассматривается количественная
оценка эмоциональных и электрокожных реакций, фи-
зической работоспособности студенток КГМУ. Под воз-
действием систематических занятий аэробикой повы-
шается физическая работоспособность, толерантность
организма к нагрузкам, ускоряются процессы восста-
новления, повышается общий уровень активации и воз-
буждения, улучшается эмоциональное состояние.
Ключевые слова: психофизиологические функции, сту-
денты, физическая работоспособность
Анотація. Садовська. Ю.Я. Взаємозв’язок психофізіо-
логічного та соціально-психологічного рівней функці-
онального стану тих, що займаються аеробікою. У статті
розглядається кількісна оцінка емоційних та электро-
шкіряних реакцій, фізичної працездатності студенток
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КДМУ . Під впливом систематичних занять аеробикою
підвищується фізична працездатність, толерантність
організму до навантажень, підвищуються процеси
відновлення, підвищується загальний рівень активації
і порушення, поліпшується емоційний стан.
Ключові слова: психофізіологічні функції, студенти,
фізична працездатність.
Annotation. Sadovska Yu.Ya. Interrelation of psycho-
physiological and social-psychological levels of functional
condition of people engaged in aerobics. In this article the
quantitative results of physical development and physical
capacity of female students with aerobics training programs
in the subject of physical training are considered. Under
influence of systematic employment of aerobics the physical
serviceability, tolerance of organism to loading raises, the
processes of restoration are accelerated; the general level
of activation and excitation raises, the emotional condition
is improved.
Key words: psycho-physiological functions, students,
physical serviceability.

Введение.
Актуальными остаются задачи предупреж-

дения переутомления и профилактики болезней у
студентов в целях сохранения высокой умственной
работоспособности, физического и нервно-психи-
ческого здоровья, оптимизации эффективности обу-
чения и подготовки работоспособных и высококва-
лифицированных специалистов .  Этот факт
обуславливает важность применения разных мето-
дов физического воспитания в период обучения сту-
дентов в ВУЗе, что базируется на современных дос-
тижениях физиологии и психологии в области
изучения психосоматических и сомато-психических
взаимоотношений. Установлено, что оптимальная
двигательная активность воздействуют стимулиру-
ющим образом на функции центральной нервной
системы и психическую деятельность человека.
Доказано благоприятное влияние регулярных заня-
тий по физическому воспитанию на различные фун-
кции организма и умственную работоспособность
студентов, страдающих различными хроническими
заболеваниями (так называемые специальные меди-
цинские группы), а также более высокая устойчи-
вость к интеллектуальным и эмоциональным нагруз-
кам студентов, регулярно занимающихся спортом.
В связи с этим, важно изыскивать новые пути и ме-
тоды контроля за динамикой состояния психичес-
ких и физиологических функций в период различ-
ных нагрузок, возможные меры коррекции.

Фундаментальным является давно установ-
ленный факт, что между сомато-неврологическими
функциями человека существует единство, так как
регулирующим механизмом тех и других является
центральная нервная система, которая одновремен-
но служит и анатомо-физиологическим субстратом
всех психических явлений. Потому все психические
процессы находят соответствующие отражение в
виде изменений физиологических показателей и
состояний различных мозговых и соматических фун-
кциональных систем.

Любая физическая и информационная на-
грузка требует от человека соответствующих энер-
гетических затрат, которые полностью могут быть

восстановлены только спустя некоторое время пос-
ле ее прекращения. Под влиянием длительных на-
грузок нередко развивается утомление, которое при
затяжном его течении приводит к различным пато-
логическим изменениям в организме. Поэтому пра-
вильное дозирование нагрузки - важное условие для
нормальной деятельности человека. Физическое
перенапряжение в спорте и во время общей физи-
ческой подготовки у школьников и студентов, так-
же может быть причиной серьезных заболеваний.

Все это требует контроля за дозированием
нагрузки. Решить эту задачу возможно лишь на ос-
нове непрерывной регистрации состояния челове-
ка, используя при этом наиболее удобные и инфор-
мативные показатели функционального состояния.
Наиболее простыми и удобными для применения на
практике показателями состояния человека являют-
ся вегетативные реакции, которые непосредствен-
но включены в адаптационно-трофическую функ-
цию организма. Среди вегетативных показателей
функционального состояния широкое распростра-
нение получили сердечно-сосудистые показатели
[4], характеристики дыхательной системы [3], так-
же кожно-гальванический рефлекс или же измере-
ние электрокожной проводимости пальцев [1,2] и др.

Исследования выполнены согласно плана
НИР Крымского медицинского университета име-
ни С.И. Георгиевского.

Формулирование целей статьи.
Целью настоящего исследования явилось

изучение эмоциональных реакций и значений элек-
трокожной проводимости пальцев (ЭКП) у студен-
ток, занимающихся аэробикой, для оценки эффек-
тивности данной специализации физического
воспитания и обоснования ее включения в програм-
му обучения студентов по физическому воспитанию.
Ритмическая гимнастика или аэробная гимнастика
(аэробика) - это универсальные физические упраж-
нения, которые способствуют развитию практичес-
ки всех физических качеств: выносливости, быст-
роты, силы, координации [5]. Доступность и
эмоциональность ритмической гимнастики — глав-
ные причины ее большой популярности, особенно
среди студенческой молодежи [5]. Меньшая подвер-
женность болезням, хорошее настроение, бодрость,
выносливость и крепкие мышцы — вот плюсы аэро-
бики. Аэробные нагрузки в оптимальном режиме
служат не только прекрасным средством повыше-
ния резервных возможностей организма, но и усло-
вием нормального функционирования всех органов
и систем, таких как сердечно-сосудистая, дыхатель-
ная, опорно-двигательная и др. Аэробика — один
из доступных способов компенсировать недостаток
двигательной активности, избавить студенческую
молодежь от последствий, вызванных малоподвиж-
ным образом жизни [5].

Методика и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на 35 студентках основной
медицинской группы, регулярно занимающихся
аэробикой. Для определения физической работос-
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пособности использовали тест PWC170 [4], в осно-
ве которого лежит определение мощности мышеч-
ной работы при частоте сердечных сокращений,
равного 170 уд/мин, связывают с зоной оптималь-
ного функционирования сердечно-сосудистой и рес-
пираторной систем при физической нагрузке. Оп-
ределение толерантности при велоэргометрии
заключается в том, что обследуемый выполняет ряд
нагрузок возрастающей мощности до тех пор, пока
не появятся субъективные или объективные призна-
ки непереносимости тестирующей нагрузки. При
обнаружении таких признаков велоэргометрию пре-
кращают. Нагрузку, при которой впервые наблюда-
лись признаки неадекватности реакции организма,
называют пороговой нагрузкой. Частоту сердечных
сокращений при этом считают предельно допусти-
мой, пороговой частотой сердечных сокращений и
называют частотой сердечных сокращений на по-
роге толерантности.

К субъективным проявлениям неадекватно-
сти реакции на нагрузку относятся быстро нарас-
тающая слабость, резкое утомление, головокруже-
ние,  головная  боль,  боль в  области сердца ,
затрудненное дыхание, отказ испытуемого от даль-
нейшего выполнения нагрузки. Объективные про-
явления - бледность, холодный пот, тяжелая отдыш-
ка. Эмоциональное напряжение и возбуждение
сопровождается выраженными вегетативными фи-
зиологическими реакциями, в частности, измене-
нием кожного сопротивления к постоянному току.
Для измерения эмоциональных состояний (ЭС) в
период интенсивной физической и психической на-
грузки использовали методику САН - “Самочув-
ствие. Активность. Настроение”.

Для оценки значений электрокожной про-
водимости пальцев (ЭКП), использовали амперволь-
тметр в диапазоне измерений 0-1 кОм. Сопротивле-
ние кожи к постоянному току в 30 мА измеряли в
активной зоне кожи [1], в которой располагается
акупунктурная точка меридиана толстой кишки “Хэ-
Гу”, которая располагается на тыльной поверхнос-
ти кисти между первой и второй пястными костями
ближе к лучевому краю второй пястной кости, на
вершине мышечного возвышения, возникающего
при прижатии первого пальца. Зону исследования
находили по резкому падению сопротивления кожи
к постоянному току в области локализации акупун-
ктурой точки. Предварительно кожу обрабатывали
0,5% раствором NaOH и эфиром. При измерении

сопротивления использовали электроды диаметром
1,5 см. Кожное сопротивление измеряли до занятий
аэробикой, в середине (через 20-25 минут после на-
чала занятия), в конце, и через 10 -15 минут после
окончания занятий.

Результаты исследований
До систематических занятий аэробикой

фоновый уровень ЧСС, АД у обследуемых оказался
в пределах нормы (табл. 1).

Физическая работоспособность  (табл. 1)
составила 569 + 10,6 кгм/мин. Физическая работос-
пособность равная 49,1 + 1,0 % ДМПК свидетель-
ствует о низких функциональных возможностях об-
следуемых.

Соответственно низкой физической рабо-
тоспособности наблюдается низкое значение МПК,
которое составило 2,21 + 0,05 л/мин или в перерас-
чете на 1 кг веса 31,3 + 0,77 мл/минхкг. МПК рав-
ное 78,1 +1,7 % ДМПК, которое для данной возрас-
тной группы равно 2,8 л/мин, характеризует низкие
функциональные возможности кардио-респиратор-
ной системы.

При определении толерантности организма
к физическим нагрузкам пороговая нагрузка соста-
вила 535,7 + 12,0 кгм/мин, пульсовой предел толе-
рантности (ППТ) - 97,4 +1,6%. Значение ППТ близ-
кое к 100% свидетельствует о достаточной
толерантности к физическим нагрузкам.

Тип реакции (по динамике АД и ЧСС) нор-
мотонический, что также свидетельствует об адекват-
ности физических нагрузок функциональным воз-
можностям  организма обследуемых. После
проведения пробы уровень ДАД на пятой минуте вос-
становления практически не отличается от исходно-
го, а уровень САД в пределах нормы для состояния
покоя, однако, достоверно (Р<0,001) выше исходно-
го. Пульсовой долг (ПД) составил 18,2 уд/мин.

Анализ исходного функционального состо-
яния, толерантности и процессов восстановления, а
также уровень пороговой нагрузки равный 59,9+1,1
от МПК, позволило сделать вывод о том, что несмот-
ря на относительно низкий уровень физической ра-
ботоспособности и некоторых морфофункциональ-
ных показателей, о начальной дозировке физических
нагрузок в пределах 60% МПК и 47% ДМПК и пре-
дельной ЧСС при нагрузках - 159+2 уд/мин.

После шестимесячных занятий аэробикой
наблюдается достоверное повышение физической
работоспособности, толерантности и адаптации к

Таблица1.
Физическая работоспособность, ЧСС и АД в покое и после пробы PWC 170 у девушек (n=35) до и после

шестимесячных занятий аэробикой.
Экспериментальные данные 

Статистические показатели ЧСС в покое 
уд/мин 

ПД,уд/мин САД в покое, 
мм.рт.ст 

ДАД в покое, 
мм.рт.ст. 

PWC 170, 
кгм/мин 

 до после до после до после до после до после 
M 71,6 70,2 18,2 13,2 113,8 114,4 73,4 72,2 569,0 632,0 
m 1,7 1,7 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 1,5 10,6 10,0 
P            >0,05       < 0,001          >0,05            >0,05           <0,0001 
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нагрузкам, ускорение процессов восстановления.
Так физическая работоспособность повы-

силась на 11%, а в перерасчете на 1 кг веса на 20% и
составляет 632,0 + 10,0 кгм/мин, 9,69 + 0,19 кгм/
мин кг. А ее уровень относительно ДМПК повысил-
ся на 14,7 + 1,1 % и составил 56,3 + 1,1%. Соответ-
ственно, на 13,4% повысилось в перерасчете на 1 кг
веса МПК, которое составила 35,5+0,7мл/минкг.
Существенное повышение физической работоспо-
собности и МПК достигшее 85,9+1,7% от ДМПК
свидетельствует о повышении функциональных воз-
можностях кардио-респираторной системы.

Пороговая нагрузка  при неизменном
(Р>0,05) ППТ повысилась на 12% и составила
600,0+5,1кгм/мин. Еще более значительно ее уро-
вень повысился относительно ДМПК - на 15,5%.

Наряду с повышением экономичности при
выполнении физических упражнений наблюдается
существенное ускорение процессов восстановления.

Пульсовой долг (ПД) на пятой минуте вос-
становления после пробы PWC 170 снизился на
27,5% и составил 13,2 +0,8 уд/мин.Также наблюда-
ется достоверное (Р<  0,0001) снижение САД (на
пятой минуте восстановления), которое после ше-
стимесячных занятий аэробикой практически не
отличалось от (Р >0,05) уровня САД в покое.

Анализ динамики функционального состо-
яния, толерантности и процессов восстановления, а
также повышение уровня пороговой нагрузки до
54% от ДМПК и ЧСС на пороге толерантности до
162 уд/мин, которая достигла должных значений для
данной возрастной группы, позволяет рекомендовать
после шестимесячных занятий аэробикой  повышать
физические нагрузки соответственно повышению
этих показателей.

Диагностика функционального состояния
по электрокожным реакциям не выявила достовер-
ных различий (P>0,005) исходного уровня актива-
ции и степени его изменения под воздействием пси-
хофизической нагрузки получаемой в результате
занятий аэробикой в зависимости от пола и возрас-
та. У обследуемых наблюдалось значительная вари-
абельность индивидуальных значений кожного со-
противления, среднее значение которого до нагрузки
составило 28,9 +1,6 кОм.

Занятия аэробикой сопровождались выра-
женными вегетативными реакциями, степень про-
явления которых нарастала к концу тренировочно-
го занятия. Так, в середине 45 минутного занятия
аэробикой наблюдалось достоверное (Р <0,001) па-
дение кожного сопротивления на 26,7 %, которое
составило 21,2 +1,2 кОм, а сразу после нагрузки на
33,3% (Р <0,0001; 19,3+1,3 кОм), что свидетельству-

ет о значительном росте общего уровня активации
и возбуждения.

В рамках общей закономерности - повыше-
ния уровня активации, проявлялись и индивидуаль-
ные различия, состоящие в том, что у трех  испыту-
емых из 35 отмечалось увеличение и снижение
общего уровня активации. Объясняется это преоб-
ладанием у этих испытуемых тонуса парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы.

Достоверная корреляционная связь суще-
ствует между показателями сопротивления кожи до
и после занятий аэробикой (r =0,522). Чем выше
исходный уровень активации, тем больше он стано-
вится после физической нагрузки. Повышенный
уровень активации сохранился у испытуемых в те-
чение десяти минут после окончания занятий: кож-
ное сопротивление на десятой минуте отдыха соста-
вило 23,7 +1,7 кОм, что на 18% меньше (Р<0,05)
исходного значения. Через 15 минут отдыха досто-
верных различий между значениями кожного сопро-
тивления до и после нагрузки не наблюдалось
(Р>0,05). Это свидетельствует о снятии в фазе вос-
становления остаточного рабочего возбуждения в
результате усиления процессов торможения в ЦНС
и восстановления исходного уровня функциональ-
ного состояния организма.

Анализ функционального состояния на
психологическом уровне.

Фоновые значения самооценки параметров
эмоционального состояния (ЭС) у испытуемых пе-
ред началом занятия составляли: показатель само-
чувствия у девушек 18 -23 лет — 5,9 +0,2 балла, ак-
тивности 5,4 +0,2, настроения 6,2 + 0,2; суммарный
показатель ЭС (Z) 17,5 + 0,5 балла (табл.2). Итак,
наиболее высокие показатели испытуемые постави-
ли по параметру “настроение”, т.е. большинство за-
нимающихся приходят на занятия по аэробике с хо-
рошим настроением.

Психофизическая нагрузка, полученная в
результате занятий аэробикой нашла выражение в
повышение всех показателей ЭС испытуемых по
сравнению с фоновыми. Так показатель самочув-
ствия у девушек 18 -23 лет составил — 7,4 +0,1 бал-
ла, активности 7,6 +0,2, настроения 7,9 + 0,4 балла;
показатель ЭС (Z) 17,5 + 0,5 балла (табл. 2 ).

Нами отмечена взаимосвязь психофизичес-
кого и социально-психологического уровней функ-
ционального состояния занимающихся аэробикой.
Между показателями сопротивления кожи и пара-
метрами ЭС до занятий существует достоверная
отрицательная корреляционная связь: с показателем
самочувствия - (r = - 0,525), активности - (r = - 0,493),
настроения - (r = - 0,307) и суммарным показателем

Таблица 2.
Экспериментальные данные оценки эмоционального состояния.

 Сравниваемые параметры эмоционального состояния (ЭС) 
Стат. показ. С- самочувствие А - активность Н - настроение    Z-общее эмоциональное состояние 

  t 2,67 6,40 2,28 8,62 4,43 11,85 5,21 12,9 
  p < 0,01 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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- (r = - 0,455).
Как видно, соотношение объективных и

субъективных показателей исходного функциональ-
ного состояния говорит о том, что наиболее точно
оцениваются параметры самочувствия и менее от-
четливо признаки настроения. Психофизическая
нагрузка, полученная на занятиях аэробикой, сни-
зила точность самооценки признаков функциональ-
ного состояния. Прочность корреляционных связей
между сопротивлением кожи и показателями САН
уменьшилась до -0,255 (между  r и С) и -0,396 (меж-
ду  r  и А).

Рассмотрение результатов корреляционно-
го анализа между величиной повышения общего
уровня и активации и изменениями в показателях
САН свидетельствует о том, что повышение актив-
ности находит отражение в сознание человека, преж-
де всего через повышение оценки своей активнос-
ти (+ 0,861), затем самочувствия (+ 0,578) и в
меньшей степени в осознании улучшения настрое-
ния (+0,384). Настроение, как один из показателей
функционального состояния, является самостоятель-
ной переменной, которая тесно связана с общим
уровнем активации ЦНС. Настроение, скорее всего
характеризует отношение к занятию, чем реакцию
на величину энерготрат, которые определяют уро-
вень активации.

Таким образом, динамика функциональных
показателей, анализируемая на психофизиологичес-
ком и социально-психологическом уровнях имеет
сходные тенденции. Изменение функционального
состояния, происходящее на психофизиологическом
уровне, находит достаточное отражение в сознании
занимающихся аэробикой.

Выводы.
1. Оздоровительный и тренирующий эффект вне-

дрения занятий аэробикой в режим дня студен-
ток проявляется в повышении функциональных
возможностей кардио-респираторной системы
и опорно-двигательного аппарата на положи-
тельном эмоциональном и психофизиологичес-
ком фоне.

2. Установленные закономерности и зависимости
отображают объективные реализации адаптаци-
онных процессов в организме под воздействи-
ем занятий адекватной интенсивности.

3. Под воздействием систематических занятий
аэробикой повышается физическая работоспо-
собность, толерантность организма к нагрузкам,
ускоряются процессы восстановления, повыша-
ется общий уровень активации и возбуждения,
улучшается эмоциональное состояние.
Перспективы дальнейшего развития выб-

ранного направления состоят в более глубоком изу-
чении взаимосвязей психофизиологического и со-
циально-психологического уровней функционально-
го состояния занимающихся  аэробикой.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ

ОСВІТИ
Свістельник І.Р., Заневський І.П.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Запропоновано кількісні показники інформа-
ційного забезпечення фізкультурної освіти. Розкрито
структуру інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурно-
го профілю. Подано результати порівняльного аналізу
їхнього інформаційного забезпечення.
Ключові слова: фізкультурна освіта, інформаційні ре-
сурси, показники інформаційного забезпечення.
Аннотация. Свистельник И.Р., Заневский И.Ф. Харак-
теристика информационного обеспечения высшего физ-
культурного образования. Предложены количественные
показатели информационного обеспечения физкультур-
ного образования. Раскрыта структура информацион-
ной деятельности вузов физкультурного профиля. Пред-
ставлены  результаты сравнительного анализа их
информационного обеспечения.
Ключевые слова: физкультурное образование, инфор-
мационные ресурсы, показатели информационного
обеспечения.
Annotation. Svistelnyk I.R., Zanevskyy I.P. A character of
the Physical Education information support. The
quantita tive parameters of the Physical Education
information support are recommended. The structure of the
information activity of the Physical Education Institutions
is discovered. The results of the comparative analysis of
their information support are presented.
Key words: Physical Education, information resources,
parameters of the information support.

Вступ.
Однією з центральних проблем розвитку

галузі фізичної культури і спорту є підвищення
якості підготовки фахівців у ВНЗ фізкультурного
профілю. Важливою передумовою для розв’язання
відповідних задач є розвиток інформаційного забез-
печення вищої фізкультурної освіти [5]. Досліджу-
ючи інформаційне забезпечення ВНЗ фізкультурно-
го профілю, необхідно застосовувати чіткі кількісні
критерії його оцінки. Вивчення сукупності показ-
ників, що характеризують ці критерії допоможе виз-
начити стан та динаміку інформаційного забезпечен-
ня вищої фізкультурної освіти.

Аналіз останніх досліджень процесів інфор-
матизації розвитку галузі фізичної культури і спорту
показує, що система організації, формування інфор-
маційного середовища становить собою сукупність
взаємопов’язаних процесів, в основі яких є накопи-
чення та організація інформаційних ресурсів відпо-
відно до завдань навчально-освітнього та наукового
процесів ВНЗ фізкультурного профілю [1, 2, 7].
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Інформаційні аспекти фізичного виховання і спорту
є важливими складовими функціонування фізкуль-
турної освіти [3].

Однак рівень вимог інформаційного сусп-
ільства ставить перед вітчизняною спортивною на-
укою проблему розробки шляхів вдосконалення
інформаційного забезпечення ВНЗ фізкультурного
профілю [6]. Науковий підхід до розв’язання цієї
проблеми передбачає, зокрема, вироблення методів
кількісного аналізу стану інформаційного забезпе-
чення відповідної тематики.

Дослідження виконано в рамках теми 2.1.15
“Розробка єдиного інформаційного середовища на-
вчання у вищих фізкультурних навчальних закладах
як засобу ефективності навчально-тренувального та
навчально-оздоровчого процесу” Зведеного плану
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури
і спорту Держкомспорту України на 2001-2005 роки.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити показники

й проаналізувати стан інформаційного забезпечен-
ня навчального процесу та науково-дослідної робо-
ти у ВНЗ фізкультурного профілю. Завдання: 1) роз-
робити кількісні  показники інформаційного
забезпечення фізкультурної освіти; 2) розкрити
структуру інформаційної діяльності ВНЗ фізкультур-
ного профілю; 3) здійснити порівняльний аналіз
їхнього інформаційного забезпечення.

Результати дослідження.
На основі аналізу наукової літератури [3] та

нормативних документів [4] нами визначено ряд
показників, які дозволяють оцінити стан інформац-
ійного забезпечення ВНЗ фізкультурного профілю
та виявити актуальні проблеми і тенденції його роз-
витку: 1) інформаційні ресурси – це сукупність до-
кументів у інформаційних системах; 2) загальна
кількість використаних одиниць інформаційних ре-
сурсів (зокрема, в середньому на одного користува-
ча); 3) обертаність інформаційних ресурсів – це за-
гальна кількість використаних одиниць відносно
загальної кількості інформаційних ресурсів (зокре-
ма, в середньому на одного користувача).

За результатами дослідження визначено, що
галузеві ВНЗ володіють структурованими масивами
інформації для забезпечення навчально-тренувально-
го процесу та науково-дослідної роботи, у яких про-
відну роль відіграють інформаційні ресурси трьох
видів: навчальні, наукові та спортивні (рис. 1).

За кількістю інформаційних ресурсів усіх
трьох видів першість тримає Національний універ-
ситет фізичного виховання і спорту (НУФВіСУ),
який посідає приблизно половину від загального
інформаційного ресурсу п’яти галузевих ВНЗ. У два
рази менше інформаційних ресурсів у Дніпропет-
ровському державному інституті фізичної культури
(ДДІФКіС), решта галузевих ВНЗ – Донецький дер-
жавний інститут здоров’я, фізичного виховання і
спорту (ДДІЗФВіС), Харківська державна академія
фізичної культури (ХДАФК) та Львівський держав-
ний інститут фізичної культури (ЛДІФК) – значно
поступаються у кількісних показниках. Зокрема,
привертає до себе увагу невелика кількість одиниць
навчальних інформаційних ресурсів у ЛДІФК, нау-
кових - у ДДІЗФВіС, а спортивних - у ХДАФК.

Результати статистичного аналізу процесу
користування навчальними інформаційними ресур-
сами дозволили виявити принципово різну динамі-
ку середньої кількості інформаційних одиниць на
одного користувача у різних ВНЗ фізкультурного
профілю за період 2000-2005 років. У НУФВіСУ та
ДДІЗФВіС зафіксовано помірно рівні варіації цьо-
го показника (V – коефіцієнт варіації – дорівнює
відповідно 10,6 і 7,4%, що можна вважати малою
варіацією); для ЛДІФК характерним є середній
рівень варіації (V=12,4%), у ДДІФКіС спостерігаєть-
ся високий рівень варіації (V=21,9%), а у ХДАФК –
дуже високий (V=58,3%).

Результати порівняльного аналізу середньої
кількості використаних навчальних інформаційних
ресурсів у розрахунку на одного користувача
свідчать, що загалом у п’яти ВНЗ за досліджений
період цей показник дещо знижується: з 42,8 у 2000
році до 39,7 у 2005 році. Варто відзначити істотні
коливання цього показника в окремих ВНЗ (рис. 2).

Рис. 1. Кількість одиниць інформаційних ресурсів станом на кінець 2005 року.
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За результатами кореляційного аналізу по-
казників загальної кількості використаних навчаль-
них інформаційних ресурсів зафіксовано сильний
статистичний взаємозв’язок між усіма парами сукуп-
ностей за роками (табл. 1). Це є свідченням сталості
розвитку системи інформаційного забезпечення на-
вчального процесу загалом у п’яти ВНЗ за дослід-
жуваний період.

Важливим чинником успішності та ефектив-
ності науково-дослідної роботи є теоретико-методо-
логічна база, що зосереджена у наукових інформац-
ійних ресурсах. За показниками користування
інформаційними ресурсами наукового спрямування
у досліджуваний період спостерігається значна
різниця між НУФВіСУ (V=9,4%) та всіма іншими
ВНЗ. Виявлено невелику варіативність цього показ-
ника у ДДІЗФВіС (V=10,8%) та ЛДІФК (V=13,6%),
а також велику - у ХДАФК (V=43,5%) і дуже велику
– у ДДІФКіС (V=72,9%). Це пов’язано з тим, що у
НУФВіСУ та ЛДІФК наукові інформаційні ресурси
формувалися протягом тривалого часу, наслідком
чого є сформована наукова інформаційна база.
ДДІЗФВіС на сьогодні має найменший масив нау-
кових інформаційних одиниць. У решті ВНЗ, зокре-
ма у ДДІФКіС та ХДАФК, відбувається інтенсивне
формування наукового інформаційного ресурсу.

У результаті двофакторного дисперсійного
аналізу за кореляції даних (див. табл. 1) процесу

користування науковими інформаційними ресурса-
ми в обстежених ВНЗ встановлено статистично
істотну варіацію (96,2% від загальної) цього показ-
ника між ВНЗ (рівень істотності р<0,001) і практич-
но стабільний характер динаміки (внесок до загаль-
ної варіації 0,3%) користування за досліджений
період (р>0,9). Загальна стабільність цього показ-
ника інформаційного забезпечення зумовлена по-
тужним інформаційним масивом НУФВіСУ, де зо-
середжено більш як половину загальної кількості
інформаційних ресурсів наукового спрямування та
стабільно здійснюється їх поповнення.

Істотно зменшився протягом досліджуваних
років показник користування інформаційними ре-
сурсами спортивного характеру (табл. 2). Загальна
варіація цього показника по чотирьох ВНЗ (крім
ДДІФКіС) знаходиться у таких межах: невелика ва-
ріація у ДДІЗФВіС (V=8,2%) та ДДІФКіС (V=7,6%),
помірна – у НУФВіСУ (V=13,8% ) та ЛДІФК
(V=13,8%) і дуже висока – у ХДАФК (V=78,7%).

Привертає увагу різке зростання показників
використання інформаційних ресурсів спортивного
спрямування у ХДАФК. Можна зауважити, що про-
тягом 2001-2002 років відбулося суттєве зростання
цього показника.

Висновки.
Запропоновані показники інформаційного

забезпечення фізкультурної освіти показали свою

Таблиця 1
Кореляційна таблиця показників користування інформаційними ресурсами навчального спрямування у

ВНЗ фізкультурного профілю: рівень істотності \ коефіцієнт кореляції *)

 *)Граничне значення коефіцієнта кореляції на рівні істотності 0,05 складає 0,878, а на рівні істотності 0,01 –
0,959.

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2000 1 0,984 0,992 0,990 0,977 0,966 
2001 0,003 1 0,979 0,962 0,992 0,989 
2002 0,001 0,004 1 0,996 0,960 0,979 
2003 0,002 0,01 0,001 1 0,943 0,958 
2004 0,005 0,001 0,01 0,021 1 0,967 
2005 0,008 0,002 0,005 0,011 0,008 1 
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ефективність і можуть бути рекомендовані для оці-
нки рівня організації інформаційної діяльності ВНЗ
фізкультурного профілю. Ці ВНЗ володіють струк-
турованими масивами інформації, провідну роль у
яких відіграють інформаційні ресурси трьох видів:
навчальні, наукові та спортивні. Першість за цими
показниками належить НУФВіСУ (приблизно поло-
вина від загального інформаційного ресурсу), а інші
ВНЗ значно йому поступаються, зокрема, наймен-
ше навчальних інформаційних ресурсів має ЛДІФК,
наукових – ДДІЗФВіС, а спортивних - ХДАФК.

Виявлено параметри динаміки середньої
кількості інформаційних одиниць на одного корис-
тувача в різних ВНЗ фізкультурного профілю. У
НУФВіСУ та ДДІЗФВіС зафіксовано помірно рівні
варіації цього показника (V=10,6 і 7,4%); у ЛДІФК -
середній (V=12,4%), у ДДІФКіС - високий
(V=21,9%), а у ХДАФК – дуже високий (V=58,3%).

Отримано кількісну характеристику проце-
су користування науковими інформаційними ресур-
сами в обстежених ВНЗ: зафіксовано статистично
істотну варіацію (96,2% від загальної) цього показ-
ника між ВНЗ (р<0,001) і практично стабільний ха-
рактер динаміки (внесок до загальної варіації 0,3%)
користування за досліджений період (р>0,9).

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем інформа-
ційного забезпечення вищої фізкультурної освіти.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ СО СЛУХОВОЙ

ДЕПРИВАЦИЕЙ
Хмельницкая И.В., Хабинец Т.А.

Национальный университет физического воспита-
ния и спорта Украины

Аннотация. Статья посвящена разработке технологии
мониторинга моторики школьников со слуховой депри-
вацией в программировании физкультурных занятий.
Ключевые слова: контроль моторики, школьники со
слуховой депривацией, физкультурные занятия.
Анотація. Хмельницька І.В., Хабінець Т.О. Інформаційні
технології у фізичному вихованні школярів зі слуховою
деривацією. Стаття присвячена розробці технології
моніторингу моторики школярів зi слуховою деприва-
цією в програмуванні фізкультурних занять.
Ключові слова: контроль моторики, школярі, слухова
депривація, фізкультурні заняття.
Annotation. Hmel’nitskaya I.V., Habinets T.A. Information
technologies in physical training of schoolboys with
acoustical impairments. The paper is devoted to monitoring
technology for motorics of schoolchildren aged 7—10 with
hearing impairments in programming of physical exercises.
Key words: motorics control, schoolchildren, hearing
impairments, physical exercises.

Введение.
Многочисленными исследованиями [1—5]

установлено, что дети со слуховой депривацией име-
ют отклонения индивидуального характера в разви-

В Н З  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  

Н У Ф В іС У  1 9 2 3 1 8  
7 7 ,9  

1 8 0 4 2 1  
8 6 ,0  

1 6 2 4 1 5  
7 7 ,3  

1 6 2 4 1 5  
7 7 ,3  

1 4 0 2 0 4  
3 7 ,0  

1 3 4 5 1 9  
6 2 ,6  

Л Д ІФ К  1 3 1 2 6 5  
7 1 ,7  

1 0 4 9 9 4  
5 8 ,0  

9 5 0 3 9  
5 5 ,0  

1 2 2 1 1 6  
6 6 ,9  

1 0 0 1 0 3  
5 3 ,4  

9 5 9 9 7  
5 3 ,0  

Д Д І З Ф В іС  1 3 2 9 3  
1 5 ,8  

1 1 8 4 6  
1 3 ,5  

1 2 8 5 7  
1 4 ,7  

1 0 9 1 2  
1 2 ,6  

1 3 3 2 3  
1 5 ,9  

1 2 8 3 8  
1 5 ,6  

Д Д ІФ К іС  – * ) –  –  3 6 9 9 5  
2 9 ,1  

4 1 5 6 5  
3 8 ,9  

–  

Х Д А Ф К  1 0 0 0  
0 ,8 0  

1 2 2 3  
0 ,8 3  

3 0 0 6 0  
2 0 ,4  

3 0 0 6 0  
2 0 ,4  

1 9 3 3 6  
1 3 ,1  

3 7 4 4 0  
2 0 ,8 0  

Р а з о м  ( б е з  Д Д ІФ К іС )  3 3 7 8 7 6  
5 2 ,9 6  

2 9 8 4 8 4  
4 7 ,7 4  

3 0 0 3 7 1  
4 8 ,6 4  

3 6 2 4 9 8  
5 7 ,1 4  

3 1 4 5 3 1  
3 9 ,4 5  

2 8 0 7 9 4  
4 2 ,6 6  

 *)  - дані відсутні.

Таблиця 2
Загальна та відносна на одного користувача кількість використаних інформаційних ресурсів спортивної

тематики.
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тии двигательных способностей. Наиболее полную
количественную характеристику двигательной фун-
кции человека можно получить на основе точных
современных информационных технологий. Несмот-
ря на тенденцию информатизации процесса адаптив-
ного физического воспитания (АФВ), среди научных
исследований как отечественных, так и зарубежных
авторов, мы не обнаружили работ, посвященных про-
блеме разработки программ занятий по физической
культуре для школьников с нарушениями слуха на
основе компьютерной диагностики их моторики.

Исследования выполнены согласно плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель работы — разработка технологии ком-

пьютерного мониторинга моторики младших школь-
ников с нарушениями слуха и экспериментальное
обоснование ее использования в программировании
физкультурных занятий.

Методы исследований: обобщение данных
научно-методической литературы, биомеханичес-
кий видеокомпьютерный анализ, психофизиологи-
ческие методы, педагогическое тестирование, пе-
дагогический эксперимент, методы математической
статистики.

В педагогическом эксперименте участвова-
ли 59 учащихся 7—10 лет специальной средней об-
щеобразовательной школы-интерната № 9 г. Киева
для детей со сниженным слухом  и 111 учащихся с
нормальным слухом средней общеобразовательной
школы № 229 г. Киева.

Результаты исследования.
Сравнение показателей тестирования физи-

ческой подготовленности младших школьников сви-
детельствует о том, что дети 7—10 лет со слуховой
депривацией отстают от своих ровесников с нор-
мальным слухом в развитии всех двигательных ка-
честв. Наиболее выраженные статистически досто-
верные различия (Р<0,05) наблюдаются в
показателях, характеризующих координационные
способности, как мальчиков, так и девочек младше-
го школьного возраста.

В то же время, как показывают данные экс-
периментальных исследований, система тестирова-
ния, традиционно используемая в специальных шко-
лах-интернатах, не позволяет получить адекватную
количественную оценку нарушений моторики, ко-
торую необходимо учитывать при организации кор-
рекционно-оздоровительных мероприятий. Научное
обоснование дифференцированных программ АФВ
возможно только на основе информации о количе-
ственных показателях моторики учащихся. Все это
послужило основанием к поиску новых средств для
измерения и оценки характеристик моторики школь-
ников со слуховой депривацией.

Разработанная технология компьютерного
мониторинга моторики человека включает пакеты
прикладных программ «БиоВидео» и «Индивид».

Cпециализированное прикладное про-

граммное обеспечение (ППО) «БиоВидео» включа-
ет четыре модуля:
· модуль конструирования моделей опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) человека (как модель
ОДА использовалась 14-сегментная разветвленная
биокинематическая цепь, координаты звеньев кото-
рой по геометрическим характеристикам соответ-
ствуют координатам положения в пространстве био-
звеньев  тела  человека ,  а  точки отсчета  —
координатам центров основных суставов); модуль
позволяет создавать многозвенные модели ОДА,
содержащие до 100 точек отсчета;
· модуль определения координат точек относи-
тельно соматической системы отсчета;
· модуль расчета биомеханических характеристик
двигательного действия по координатам модели
ОДА человека; программные возможности модуля
позволяют рассчитывать локализацию центров масс
(ЦМ) биозвеньев и общего центра масс (ОЦМ) тела
человека;
· модуль построения биокинематической схемы
(БКС) тела человека по видеограмме двигательных
действий с определением траекторий движения цен-
тров суставов, ЦМ биозвеньев и ОЦМ тела человека.

Как свидетельствует анализ литературы [1—
5], при изучении моторики младших школьников
следует уделять внимание развитию психомоторных
свойств. Компьютерные системы с использованием
монитора как интерфейса являются наиболее при-
емлемым вариантом для детей с нарушениями слу-
ха, поскольку в условиях депривации слухового ана-
лизатора необходимо использовать зрительные
компенсации.

Разработанное ППО автоматизированной
системы «Индивид» позволяет определить следую-
щие психомоторные показатели: сенсомоторные ре-
акции, скорость переключения внимания, зрительную
память, восприятие времени, уравновешенность не-
рвных процессов, реакцию на движущийся объект.
ППО «Индивид» состоит из 10 модулей: «Таблица»,
«Маятник», «Треугольник», «Квадрат», «Сложная
сенсомоторная реакция: фигуры треугольник—круг»,
«Сложная сенсомоторная реакция: фигуры квадрат—
круг», «Уравновешенность нервных процессов»,
«Зрительная память», «Переключение внимания»,
«Восприятие времени». ППО «Индивид» разработа-
но на объектно-ориентированном языке Си++ в опе-
рационной системе MS DOS, что позволило реали-
зовать программные таймеры определения
временных интервалов с точностью до 0,1 мс.

Биомеханический анализ координационных
способностей младших школьников со слуховой деп-
ривацией, проведенный с использованием «БиоВи-
део», позволил выявить нарушения чувства ритма и
пространственной ориентации биозвеньев тела испы-
туемых (P<0,05). Так, ошибка в воспроизведении тем-
по-ритмовой структуры отдельных фаз равноритмич-
ного упражнения во фронтальной плоскости у
школьников 7—10 лет со слуховой депривацией дос-
тигает 67, 60, 56, 48 % соответственно.
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Результаты биомеханического анализа по-
казателей моторики младших школьников со слухо-
вой депривацией свидетельствуют об индивидуаль-
ных отличиях в нарушениях моторики, что указывает
на необходимость дифференцированного и индиви-
дуального подхода в организации занятий по АФВ.

Сравнительный анализ психомоторных по-
казателей детей 7—10 лет со слуховой депривацией,
полученных с помощью автоматизированной систе-
мы «Индивид», свидетельствует о том, что данная
нозология приводит к отставанию (P<0,05) в разви-
тии: сенсомоторных реакций в среднем на 30 %, объе-
ма внимания — на 24 %, скорости переключения вни-
мания — на 28 %, устойчивости к утомлению — на
29 %, реакции на движущийся объект — на 34 %,
восприятия времени — на 31 %, уравновешенности
нервных процессов — на 49 %. Исключение соста-
вила кратковременная зрительная память, различия
в показателях которой равны 0,48 % и являются ста-
тистически недостоверными (P>0,05).

На основе данных констатирующего экспе-
римента разработана дифференцированная програм-
ма корригирующих физкультурных занятий для
младших школьников со слуховой депривацией, учи-
тывающая степень нарушений их моторики. В кор-
ригирующую программу физкультурных занятий
были включены подвижные игры, ходьба и бег в
различном темпе с использованием светового рит-
молидера (частота 0,5 — 2 Гц), прыжки и подскоки,
упражнения с предметами.

Эффективность разработанной программы
проверялась в двух группах детей 9 лет со слуховой
депривацией. В первой (контрольной) группе дети
занималась по общепринятой в специализированной
школе-интернате программе по физической культу-
ре; во второй (основной) — по разработанной нами
дифференцированной программе. Каждая группа
состояла из 10 детей 9 лет (n=20).

Результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют об улучшении моторики школьни-
ков после применения корригирующей программы.
Вместе с тем следует отметить, что у детей основной
группы показатели координационных способностей
статистически достоверно (Р<0,05) отличаются от
показателей контрольной группы. Так, ошибка в вос-
произведении темпо-ритмовой структуры равнорит-
мичного упражнения во фронтальной плоскости со-
ставляет в основной группе в среднем 0,18 с, а в
контрольной — 0,32 с. После проведения корриги-
рующих физкультурных занятий у школьников основ-
ной группы происходит статистически достоверное
улучшение (P<0,05) психомоторных показателей.
Скорость переключения внимания у школьников ос-
новной группы статистически достоверно увеличи-
лась в среднем на 19,8 %; восприятие времени — на
20,3 %; уравновешенность нервных процессов — на
12,8 % (P<0,05). В то же время увеличение психомо-
торных показателей контрольной группы статисти-
чески недостоверно (P>0,05). Полученные данные
свидетельствуют о том, что внедрение авторской кор-

ригирующей программы в урок физической культу-
ры позволило улучшить показатели моторики школь-
ников основной группы и, тем самым, повысить эф-
фективность процесса АФВ.

Выводы.
1. Экспериментальными исследованиями отече-

ственных и зарубежных авторов показано, что у
детей со слуховой депривацией наблюдаются
отклонения в развитии двигательной функции,
которые имеют индивидуальный характер. Раз-
работка корригирующих программ физкультур-
ных занятий на основе принципа дифференци-
рованного и индивидуального подхода связана
с проблемой определения и количественной
оценки особенностей развития моторики школь-
ников, которую можно решить с помощью ком-
пьютерных систем контроля их моторики.

2. Результаты проведенных исследований под-
твердили преимущество алгоритма программи-
рования физкультурных занятий с помощью
компьютерного мониторинга моторики млад-
ших школьников с нарушениями слуха.
Перспективы последующих исследований

связаны с программированием коррекционно-оздо-
ровительных занятий на основе учета силовых и масс-
инерционных характеристик моторики человека.
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БІОМЕХАНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ВАРІАНТІВ ФІНАЛЬНОГО ЗУСИЛЛЯ В

МЕТАННІ СПИСА
Ціпов’яз А.Т.

Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. Розглянуто варіанти виконання фінального
зусилля в метанні списа з метою визначення його ефек-
тивності на підставі даних біомеханічних характерис-
тик рухів.
Ключові слова: метання списа, фінальне зусилля, біо-
механічні характеристики.
Аннотация. Циповьяз А.Т. Биомеханическое обоснова-
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ние вариантов финального усилия в метании копья. Рас-
сматриваются варианты выполнения финального уси-
лия в метании копья с целью определения его эффек-
тивности  на  основе данных биомеханических
характеристик движений.
Ключевые слова: метание копья, финальное усилие,
биомеханические характеристики.
Annotation. Tsipov’yaz A.T. Biomechanical substantiation
of variants of final effort in a throwing of a spear. The paper
deals with variants of making the final effort in javelin
throwing with the aim of defining its efficiency on the
craunds of motion biomechanical characteristics.
Key words: javelin throw, final effort, biomechanical
charakteristics.

Вступ.
Фінальне зусилля в метанні списа - ключо-

вий елемент техніки для досягнення того результа-
ту, на який спроможний будь-який списометальник.
На якісне виконання фінального зусилля. безумов-
но, впливають помилки у попередніх  елементах
(кидкові кроки, “схресний крок” і т. ін.), але коли
списометальник припускається помилок у фазі
фінального зусилля то, звичайно, це безпосередньо
неґативно впливає на результат у кращому випадку,
а в гіршому - призводить до різних травм, особливо
руки й верхнього плечового пояса.

Радянська школа метання списа мала значні
досягнення на міжнародній арені, зокрема на Олім-
пійських іграх чемпіонами стали: І. Яунземе (Мель-
бурн, 1956),  В.Цибуленко, Е. Озоліна (Рим, 1960),
Я. Лусіс (Мехіко, 1968), Д. Кула (Москва, 1980).
Нашу методику тренування використовували інші
європейські списометальники, і завдяки кращій
організації тренувального процесу, починаючи з
сімдесятих років минулого сторіччя, нас “обійшли”
не тільки в методиці, але й в техніці метання списа.

Українська школа метання списа посідала
провідні позиції на теренах колишнього Радянсько-
го Союзу (після Латвії та Російської Федерації). До
активу наших метальників слід віднести бронзові
нагороди Н. Коняєвої та В.Цибуленко на Олімпійсь-
ких іграх у Мельбурні (1956) і перше місце В.Цибу-
ленко в Римі (1960), а також три світові рекорди,
установлені 1954 року Н. Коняєвою. Однак слід заз-
начити, що перелічені досягнення напряму пов’я-
зані з іменем видатного педагога-тренера, заслуже-
ного тренера СРСР З.П.Синицького.

У подальшому Україна втратила провідні
позиції на міжнародній арені. Причини можна на-
звати різні, але основна з них - амбіційність моло-
дих тренерів, яка не мала (і не має) науково-мето-
дичного підґрунтя на належному рівні у підходах до
системи підготовки списометальників, зокрема в
технічній підготовці. Різне трактування техніки ме-
тання списа, окремих її елементів, що брали у виг-
ляді “конька” в методиці тренування кожного тре-
нера, призвело до розпорошеності понять основних
елементів техніки та прийнятної (єдиної) методики
підготовки. Таким чином, “єдино правильна техні-
ка” була у кожного тренера і не тільки техніка, а й
методичні підходи, особливо у силовій підготовці.
Таких поглядів дотримувалися багато тренерів, на-

приклад В. Белих [1], яка вказує, що одна з основних
проблем - відсутність наукових публікацій, методич-
них посібників і рекомендацій методичного характе-
ру в метанні списа. Щоб не бути голослівним, необх-
ідно пригадати, що було опубліковано українськими
спеціалістами в метанні списа. До таких робіт слід
віднести статті З.П.Синицького “Как мы готовились
к Олимпиаде” (1961), “Упражнения со штангой для
метательниц” (1973), книгу “Спис летить чимраз далі”
(1975), статтю “Силовые нагрузки и скорость движе-
ний копьеметателя” (1963), дисертацію канд. пед. наук
Д.А.Чернявського (1966)[10], книгу В.Цибуленко
“Траєкторія злету” (1978), статтю “Некоторые воп-
росы силовой подготовки юных метательниц копья”
(1981) і дисертацію А.Т.Ціпов’яза [9]. Чи не замало
для провідної (у минулому) “списометальної” держа-
ви? Хочеться вибачитися перед авторами наукових
робіт, яких можливо тут не зазначено (В.Цибуленко),
але якщо вони є крім зазначених, то всеодно - це кап-
ля в морі порівняно з тим, що має бути. А де були
свого часу амбіційні тренери зі своїми передовими
ідеями, “коньками” техніки  метання списа? Нам
здається, що таким усезнаючим тренерам не було чого
написати доречного, а тому й немає відповідних по-
глядів і публікацій. Одним словом, замінити уславле-
ного тренера З.П.Синицького нікому: не знайшлося
лідера, який би згуртував біля себе однодумців, не
стало й високих досягнень у метанні списа. Заради
справедливості, в міру можливостей, З.П.Синицький
допомагав становленню “школи” метання списа в
Україні й після того, як залишив активну тренерську
роботу. Залишилося здогадуватися, чи багато тренерів
знають про зазначені науково-методичні публікації…

Було б неправильно повністю відкидати
спроби наукового підходу до системи підготовки
списометальників, але це були спонтанні спроби
“щось зробити” для поліпшення тренувального про-
цесу, і зокрема у технічному вдосконаленні. До та-
ких центрів творчої думки слід віднести створення
лабораторії в м. Харків на базі СТ “Зеніт” під керів-
ництвом С. Кіперштейна, заслуженого тренера Ук-
раїни. Зазначену лабораторію з технічного забезпе-
чення списометальників було створено на початку
вісімдесятих років, і вона відігравала неабияку роль
у формуванні правильних біомеханічних понять тех-
ніки метання списа. Уже тоді тренер-консультант
І.Скрипніченко (зав. лабораторії) спроможний був
надати кваліфіковану біомеханічну характеристику
для окремого спортсмена і порадити шляхи виправ-
лення технічних помилок. Однак усезнайство і
амбіційність тренерів брали гору над об’єктивними
лабораторними даними. За висловом І. Скрипнічен-
ко [6], незначна кількість тренерів (переважно з
інших республік колишнього Союзу) уважала  доц-
ільним користуватися даними лабораторії та нада-
ними рекомендаціями, очевидно, виходячи з прин-
ципу “Немає пророка у своїй Вітчизні ”. До речі,
автор цих рядків скористався наданими послугами
лабораторії, за що безмірно вдячний, оскільки в по-
дальшій роботі (в Білорусі) оброблені й осмислені



148

біомеханічні характеристики рухів у фінальному
зусиллі (своїх учнів) і характер кривої зусиль допо-
могли остаточно сформувати погляди на техніку
метання списа та досягти високих результатів. Ці
погляди дивовижно співпали з трактуванням біоме-
ханічних характеристик, викладених значно пізніше
І.Скрипніченком [6].

Причиною зупинки зростання спортивних
досягнень у метанні списа може бути не тільки тех-
нічна недосконалість, але й окремі “перекоси” в
методиці тренування, особливо надмірна силова
підготовка в “класичних видах” важкої атлетики.
Наш спорт зазнав чимало втрат талановитих списо-
метальників, тренери яких різного часу нехтували
закономірностями розвитку і розумними межами
силової підготовки [7]. До таких спортсменів слід
віднести: Г. Висоцьку,  О.Прасолову та в недалеко-
му минулому В. Римко, А. Жеребцова, Ю. Турлаєва,
І.Костюченко, З. Гавриліну та багатьох інших.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кременчуцького державного політехнічного
університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - з’ясувати біомеханічні

характеристики фінального зусилля залежно від вар-
іантів його виконання та рекомендувати до практич-
ного застосування, кращого за зазначеними характе-
ристиками, з перспективою методики спеціальної
підготовки відповідно до вибраного варіанту.

Для виконання задач дослідження було зас-
тосовано наступні методи: аналіз науково-методич-
ної літератури, педагогічні спостереження, порівняль-
на характеристика шести координаційних точок
кінематичної ланцюгової системи списометальниць
за швидкістю, прискоренням  і характером кривої
зусиль (ґрадієнт зусиль) у фазі фінального зусилля,
математичний аналіз фактичного матеріалу.

Результати дослідження.
За основу дослідження взято варіанти ви-

конання фінального зусилля в метанні списа списо-
метальниць світового рівня, ексрекордсменок світу
Т. Ліллак та С. Сакорафи.

Порівняльна характеристика варіантів вико-
нання фінального зусилля зазначених спортсменок
дає підстави говорити про суттєву різницю біомеха-
нічних характеристик під час виконання ними ме-
тання списа. Насамперед різниця полягає у тому, що
Т. Ліллак виконує елементи фінального зусилля на
широкій амплітуді, повністю закрите положення від
початку й до кінця його виконання, а С. Сакорафа –
з обмеженою амплітудою, “по ходу” виконання по-
слідовних рухів фінального зусилля. Іншими слова-
ми, “навздогін за списом” (рис. 4, к. 9-13).

Справа не тільки у тому, що спортсменки у
останньому кроці мають різне вихідне положення,
а у тому, що Ліллак значно краще використовує біо-
механічні закономірності побудови рухів у фіналь-
ному зусиллі, й зокрема, в мить установлення пра-
вої ноги (початок фінального зусилля) та активного
виносу лівої ноги, а точніше – лівого боку з досить

активним виносом лівої ноги з подальшою актив-
ною роботою нижніх ланок (стопа – таз) кінематич-
ної ланцюгової системи “спортсменка-спис”.

Постає питання, чому саме цих спортсме-
нок обрано для нашого дослідження? По - перше,
обрані вони невипадково тому, що є найбільш уособ-
леними представницями стилю метання списа, і зок-
рема у фазі  фінального зусилля, а по – друге,  на
той період часу (1983 ) вони були рекордсменками
світу з різницею у 56 см відповідно: Ліллак – 74,76
і Сакорафа – 74,20 м. Кінозйомки відбувалися на
одних і тих самих змаганнях (В.Папанов), відповід-
но й умови проведення змагань були однакові. Ре-
зультати обох спортсменок були у межах 62 м з різни-
цею, що не перевищувала одного метра.

Стиль метання, який демонструє Т. Ліллак,
мало поширений у світовому масштабі. До таких
метальників, які мали схожий стиль метань (але да-
леко не ідентичний), певною мірою можна віднести
Ф. Хелда (США), Ф. Уайтбред,  Т.Сендерсон (Ве-
ликобританія), М. Колон (Куба) та нечисленних
інших спортсменів, до яких списометальнки Украї-
ни не належать.

На рис. 1 чітко видно, що в положенні (п.) 2
горизонтальна (Vх) і вертикальна (Vу) швидкість
знаходяться на протилежних позиціях зазначених
спортсменок і, таким чином, ми можемо говорити
про початок фінального зусилля по-різному. Так, Т.
Ліллак починає виконувати фінальне зусилля з чітко-
го установлення правої ноги на всю стопу (рис.3,
к.9). У даному положенні не можна не помітити вер-
тикального зв’язку (умовної вісі) “права п’ята-ло-
патка правої (метаючої) руки”, що є передумовою
до виконання надзвичайно важливого елемента тех-
ніки – “взяття списа на себе” (виведення ліктя вго-
ру-вперед [6,8 та ін.]), що, власне, ми маємо мож-
ливість бачити у подальших діях спортсменки (рис.3,
к.14-15). Як наслідок виконання цього елемента тех-
ніки, вертикальна швидкість Ліллак у тазу набуває
значних показників: 2,496 м/с (рис.1, п.2) і в подаль-
шому поступово знижується до п. 5, у якому верти-
кальні зусилля дорівнюють нулю. Горизонтальна
швидкість поступово зростає: в положенні 2 – 7,488,
а в положенні 5 сягає 9,360 м/с. Із зростанням гори-
зонтальної швидкості вертикальна знижується, але
вісь “права п’ята-лопатка” (її внутрішній бік) вит-
римується: спортсменка не “провалюється” на
правій нозі, а таз “підставлений” під лопатку мета-
ючої руки (рис.3, к.9-11). Зазначене є основою для
подальших правильних рухових дій.

С.Сакорафа цей важливий елемент техніки
виконує так, як переважна більшість європейських
і, на жаль, наших спортсменок. На рис.4, к.9 видно,
що з установленням правої ноги вісь “права п’ята-
лопатка” не витримується, а це означає, що немає
передумов для “взяття списа на себе”, і в цьому мож-
на переконатись (к.12-13). Як наслідок, на зазначе-
них кадрах добре видно, що спортсменка вимушена
підтягувати руку для того, щоб метання не відбуло-
ся “через бік”, що може призвести до травми та не-
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високого спортивного результату.
Відсутність чіткої вісі “права п’ята-лопатка”

пояснюється тим, що з миті установлення правої на
опору вертикальна швидкість від’ємна (-1,248 м/с) і
тільки у четвертому положенні вирівнюється до ну-
льової позначки. Це красномовно свідчить про
підсідання (“провалювання”) на правій нозі. Основ-
ним чинником, але не єдним, що сприяє підсіданню
на правій нозі – завантаження спортсменкою “самої
себе” внаслідок неактивних рухів лівою ногою (рис.4,
к.9). Протилежність цьому можна бачити на рис.3,
к.9. Активний винос лівої ноги сприяє перерозподі-
лу маси тіла і швидкостей, що дозволяє фіксовано
утримувати праву ногу на початку фінального зусил-
ля без подальшої втрати швидкості горизонтального
направлення та зберігати “обгон списа”. У цій фазі
фінального зусилля критерієм раціональної техніки
може бути кут розведення стегон до 90°.

З метою підтримання горизонтальної швид-
кості Сакорафа застосовує активне “перекочування”
з п’яти на передню частину стопи, а цей технічний
елемент призводить до того, що “спис обганяє”
спортсменку. Підтвердженням цього є зростання
швидкості до значних величин (10,000 м/с) там, де
вона не має зростати (рис.2, п.4). На зазначеному
рисунку добре видно, що і після п.4 швидкість пе-
реміщення точки 6 (кисті зі списом) вище , ніж у Т.
Ліллак до п.15, тобто у положенні, де вона має зро-
стати, у С. Сакорафи – знижується з наступним по-

ступовим зростанням.
У мить установлення лівої ноги на опору

права повністю випрямлена (рис.4, к.14), активно
діяти на опору в кінематичному ланцюгу не в змозі
(про це свідчить характер вертикальної швидкості,
рис. 1, п.5-16), а тому швидкість підтримується “по
ходу” за рахунок поступально-обертального руху.

 У Ліллак перед установленням лівої ноги
на опору (про це свідчить наявність вертикальної
швидкості, рис. 1, п.3-15) права стопа виявляє ак-
тивність до безпосереднього установлення ноги на
опору (п.15), після того раптово знижується гори-
зонтальна швидкість унаслідок ефективної стопор-
ної дії (протидії) лівої ноги.

Подібної динаміки виявлення зусиль мож-
ливо досягти завдяки активній роботі правої ноги
до миті установлення лівої на опору. Таке тракту-
вання цього важливого елемента техніки метання
списа заперечувалося провідними тренерами, в тому
числі й старшими тренерами з метання списа
[2,3,4,5,6,8 й ін.], або скромно замовчувалася (ко-
ментарі опускалися). Різке зниження горизонталь-
ної швидкості в ділянці таза (рис.1, п.15), а перед
цим у нижніх ланках (стопа, коліно) сприяє актив-
ному зростанню швидкості у верхніх ланках кіне-
матичної ланцюгової системи метальниці, що мож-
на  спостерігати на рис.2. Швидкість зростає
наступним чином: п.№16-10,608; п.№17-13,104;
п.№18-20,592; п.№19-28,080м/с.

Рис. 2.  Характер кривої швидкості кисті руки  (точка 6 )  Сакорафи і Ліллак
-5,000

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Сакорафа  V x  

Ліллак    Vx

Сакорафа   V y

Ліллак  Vy

Рис. 1. Характер кривої швидкості таза (точка 3) Т. Ліллак і С. Сакорафи
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Стрімке зростання швидкості кисті метаючої
руки є наслідком правильної роботи правої ноги,
звідси ефективний стопор лівої. Цифрові дані швид-
кості не є якісною характеристикою ефективності
кидка. На рис 2 видно ґрадієнт швидкості, виявленої
в ривковій (заключній) частині фінального зусилля,
характер якого є доказом більш раціонального пере-
розподілу кількості руху в фінальному зусиллі за ра-
хунок ефективної роботи ланок: права нога-таз.

Під час аналізу біодинамічних характерис-
тик фінального зусилля слід звернути увагу на рухо-
ву активність лівої ноги. Активний винос лівої ноги
разом з лівою частиною таза – це ключовий елемент
(нарівні з установленням правої ноги на п’яту і вия-
вом при цьому вертикальних зусиль) у перерозподілі
кількості руху в фінальному зусиллі. Справа в тому,
що установлення правої ноги з повернутою стопою
на 90° відносно напрямку розбігу (рис.3, к.9) завжди
призводить до втрати горизонтальної швидкості й для
її підтримання вкрай важливо мати активне винесен-
ня лівої ноги і таза. Це сприяє не тільки збереженню
кількості руху, а і його збільшенню в нижніх ланках
кінематичного ланцюга метальниці, що можна трак-
тувати як накопичення потенціальної енергії, яка пе-
ретворюється на кінетичну у мить установлення лівої
ноги з нижніх ланок до верхніх і передається безпо-
середньо на спис.

Принципова різниця зазначених варіантів
виконання фінального зусилля полягає у тому, що Т.
Ліллак на початку фінального зусилля неактивно
включає у роботу праву п’яту, компенсуючи актив-
ним виносом лівої ноги і таза, досягаючи при цьому
кута розведення в стегнах 90° (в кінці фінального
зусилля кут розведення збільшується). Активне ви-
несення лівої ноги переважна більшість постра-
дянських і українських спеціалістів уважають по-

милкою [2,5 й ін.].
С.Сакорафа виконує початок фінального зу-

силля так, як більшість наших списометальниць:
немає активного виведення лівої ноги,  для підтри-
мання безперервного руху активно включається пра-
ва стопа, зусилля направлені тільки вперед, що не
сприяє правильному виконанню такого важливого
елемента, як “взяття списа на себе”, відсутня верти-
кальна вісь: “права п’ята-внутрішній край правої
лопатки”, фінальне зусилля виконується “по ходу”,
верхній плечовий пояс є провідним, а не навпаки,
як у Ліллак: нижні ланки кінематичного ланцюга
(ноги) до миті установлення лівої ноги на опору.

Безумовно, на характер виконання фінально-
го зусилля суттєво впливають попередні елементи
техніки метання списа, як-то: розбіг, тримання спи-
са, положення частин тіла списометальника у про-
сторі, ритм розбігу та багато інших, серед яких слід
виділити виконання “схрещеного кроку”, який без-
посередньо переходить у фазу фінального зусилля.
Зазначене вище є передумовою до правильного ви-
конання фінального зусилля, а тому в попередніх еле-
ментах необхідно зробити все для того, щоб активно
включалися в роботу нижні ланки списометальника
(стопа-коліно-таз) і були провідними у створенні го-
ризонтальної швидкості. Для цього необхідна важ-
лива умова: у мить установлення правої ноги на опо-
ру ліва має бути далеко попереду вертикальної вісі з
кутом розведення стегон у межах 90°. За таких умов
широкий крок під час виконання фінального зусилля
не є помилкою, що визнається багатьма спеціаліста-
ми, а основою для раціонального використання біо-
динамічних зусиль у метанні списа. Однак широкий
крок не є самоціллю тому, що умови вияву зусиль в
сильно розтягненому положенні списометальника
(рис.3) надзвичайно специфічні (мають характер де-

 
Рис. 3. Фінальне зусилля у виконанні Т. Ліллак

Рис. 4. Фінальне зусилля у виконанні С. Сакорафи
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концентрації режиму м’язової роботи), а це відіграє
негативну роль у разі застосування існуючої методи-
ки тренування, того самого часу надзвичайно перс-
пективні в разі застосування спеціальної методики
тренування (яка суттєво відрізняється від загальноп-
рийнятої) та досконалої роботи правої стопи в мить
установлення лівої ноги на опору.

За нашими емпіричними даними, перехід від
загальноприйнятого кроку в фінальному зусиллі до
широкого має бути забезпечений необхідним
рівнем швидкісно-силової та координаційної підго-
товки не менш ніж 12-18 місяців. У зазначений
період творчого підходу до тренувального проце-
су спортсмена й тренера може відбутись (утвори-
тись) відносно стабільний стереотип ритмічного,
цілісного акту метання списа з оптимальною по-
тужністю кидка для відповідного рівня підготов-
леності спортсмена.

Аналіз кінограм видатних списометальників
свідчить про те, що у 60-70 роки минулого сторіччя
були спроби застосування широкого кроку, але
спортивні досягнення повільно зростали через ма-
лоефективну роботу нижніх ланок кінематичного
ланцюга списометальників і особливо правої сто-
пи. Традиційна методика тренування не може забез-
печити рівень специфічної роботи правої стопи й
м’язової системи внутрішньої частини правого стег-
на під час виконання фінального зусилля на зразок
Т. Ліллак. Необхідна спеціальна підготовка (у рам-
ках нової методики в межах 60-90 днів) з метою
профілактики травматизму.

Тривалий практичний досвід роботи зі спи-
сометальниками різного рівня кваліфікації дозволяє
зауважити, що опанувати широким кроком під час
виконання фінального зусилля в метанні списа
вдається далеко не всім спортсменам, особливо з
недостатньою координацією, слабким типом нерво-
вої системи, не здатних до творчого підходу в тре-
нувальному процесі та тим спортсменам, які трену-
валися з великими обтяженнями і мають низький
рівень спеціальної силової підготовки.

Висновки
1. Основна мета даної статті - не порівняльна харак-
теристика варіантів виконання фінального зусилля,
а підґрунтя для переосмислення методичних підходів
у системі підготовки списометальників, творчий по-
шук більш досконалих ритмо-структурних змін під
час виконання не тільки фінального зусилля, а в ціло-
му метання списа від розбігу до випуску списа.
2. Виконання фінального зусилля не може відбува-
тися ізольовано від попередніх елементів техніки
метання списа, особливо ”схрещеного кроку”, од-
нак попередні технічні дії мають сприяти ефектив-
ному виконанню фінального зусилля. До основних
критеріїв ефективного фінального зусилля слід
віднести:
· установлення правої ноги на опору має викону-
ватися з п’яти (на всю ступню) під кутом 80-90°;
· утворення вертикальної вісі “права п’ята-
внутрішній край правої лопатки”;

· у мить установлення правої ноги на опору ліва
разом з тазом виноситься далеко вперед (від верти-
кальної вісі), кут розведення стегон має бути в ме-
жах 90°;
· установлення лівої ноги має відбуватися зверху
(активність установлення залежить від ефективності
зусиль правої ноги, у т. ч. вертикальних);
· права нога активно діє на опору до миті уста-
новлення лівої ноги та в двохопорному положенні;
· результат у метанні списа (за умови рівності
інших характеристик) зростає залежно від градієнта
вияву зусиль у ривковій частині фінального зусилля.

Порушені проблеми фінального зусилля в
метанні списа потребують подальших досліджень,
направлених на вдосконалення техніки виконання
окремих елементів у метанні списа та переосмис-
лення методики тренування, враховуючи специфіч-
ний вияв м’язових зусиль за варіантом широкого
кроку на зразок виконання Т. Ліллак.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮНИХ

БАСКЕТБОЛІСТІВ.
Цимбалюк Ж.О., Демченко Л.І., Козлов А.В.,

Ромасько Т.В.
Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди
СДЮШОР “ Авангард ” м. Харків

Анотація. Стаття присвячена експериментальному дос-
лідженню змін рівня тактичного мислення у баскет-
болістів різного віку.
Ключові слова: тактичне мислення, тактична підготов-
ка, етап початкового навчання.
Аннотация. Цымбалюк Ж.А., Демченко Л.И., Козлов
А.В., Ромасько Т.В. Возрастные особенности развития
тактического мышления юных баскетболистов. Статья
посвящена экспериментальному исследованию измене-
ний уровня тактического мышления у баскетболистов
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различного возраста.
Ключевые слова: тактическое мышление, тактическая
подготовка, этап начального обучения.
Annotation. Tsymbaluk G.A., Demshenko L.I., Kozlov
A.V.,Romasko T.V. Age features of development of tactical
thinking of young basketball players. The article is devoted
to experimental research tactical thinking level change of
different aged basketball players.
Key words: tactical thinking, tactical training, basic level
of training.

Вступ.
Баскетбол – вид спорту, в якому “здатність

швидко розбиратися в складній ситуації і майже
миттєво знаходити правильне рішення” [4] – чи не
вирішальна умова успіху.

У сучасному баскетболі велика увага при-
діляється тактичній підготовці баскетболістів, що
пов’язано з особливостями цього виду спорту [7,8].

Без перебільшення можна сказати, що за-
раз видатних результатів може досягти тільки обда-
рований спортсмен з високо розвиненими саме тими
психологічними якостями і властивостями, від яких
найбільше залежить успіх у даному виді спорту.

Для баскетболістів при однакових рівнях
морфологічних показників і фізичної підготовле-
ності найбільш характерними і вирішальними фак-
торами досягнення перемоги в змаганнях стають
здібності до швидкого прийому і переробки інфор-
мації; інтенсивної, стійкої і розподіленої уваги; ан-
тиципуючого реагування, тактичного мислення, імо-
вірносного прогнозування.

Для успішного розвитку тактичного мислен-
ня спортсмена необхідний цілий ряд умов. Однак воно
розвивається інтенсивно лише в процесі оператив-
ної спортивної діяльності під час спеціально органі-
зованого процесу навчання, суть якого полягає в зас-
воєнні систематичних, планомірних вправ, у розробці
й аналізі тактичних планів і задумів.

Ця проблема особливо загострилась сьо-
годні. Незважаючи на новий виток у розвитку ук-
раїнського баскетболу в наші дні, конкурентно спро-
можними на світовій арені стають команди з
максимальною кількістю легіонерів, а на призові
міста у Чемпіонаті України можуть претендувати
команди, в складі яких відсоток українських гравців
значно менший за половину. Тому, особливо гостро
у наші дні стоїть питання відбору та підготовки ви-
сококласних гравців із власного резерву.

Уже при спортивному відборі в секції бас-
кетболу варто звернути особливу увагу на дітей з ви-
соким рівнем тактичного мислення, оскільки це най-
частіше в майбутньому відіграватиме вирішальну
роль у досягненні високих спортивних результатів.

Вікові особливості спортсменів відобража-
ються на рівні тактичного мислення, але ці особ-
ливості виявлені лише у більш дорослих спорт-
сменів.  А увага  дослідників  до самих юних
зверталася рідко. Це стало вагомим аргументом для
вивчення цього питання.

Роботу виконано відповідно Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи Державного комітету

України з питань фізичної культури і спорту на 2001-
2005 рр. за темою:1.2.18. “Оптимізація навчально-
тренувального процесу спортсменів різного віку і
кваліфікації в спортивних іграх” (номер державної
реєстрації 0101U006471).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – виявлення вікових особли-

востей розвитку тактичного мислення у баскет-
болістів на етапі початкового навчання.

Завдання роботи:
1. Узагальнити літературні відомості з питань віко-

вих особливостей розвитку тактичного мислен-
ня баскетболістів.

2. Дослідити вікові особливості розвитку тактич-
ного мислення у баскетболістів 8-12 років.

Методи дослідження: аналіз і узагальнен-
ня літературних і наукових даних, навчально-мето-
дичної і нормативної документації; тестування для
виявлення рівня тактичного мислення; педагогічний
експеримент; методи статистичної обробки даних.

У дослідженні взяли участь 14 хлопців-бас-
кетболістів 11-12 років та 8 хлопців-баскетболістів
8-10 років. Усі діти тренуються у СДЮШОР “Аван-
гард” м. Харкова два-три роки. Різницю між група-
ми складає вік початку тренувань. Хлопці першої
групи почали займатись баскетболом у 10 років. А
другої у 5-7 років в секції міні-баскетболу. Протя-
гом навчального року (2004-2005) підготовка юних
спортсменів здійснювалась в секціях одним трене-
ром на основі програми для ДЮСШ [1] зі значними
відмінами, запропонованими в розділі тактичної
підготовки (збільшення її обсягу до 30 %). Це
збільшення відбувалось за рахунок перерозподілу
годин між компонентами підготовки юних спорт-
сменів: технічним і тактичним. Базуючись на во-
лодінні юними баскетболістами основами технічних
елементів, подальше їх вивчення необхідно було
проводити безпосередньо в тактичних комбінаціях.
Тому в тренувальних групах під час занять особли-
ва увага тренерами приділялась розвитку тактичної
підготовки юних спортсменів.

Вплив оперативної спортивної діяльності на
розвиток тактичного мислення був досліджен в ро-
ботах ряду вчених [3, 5, 12]. Особливу увагу заслу-
говують висновки з робіт [15, 17], що констатують
факт переваги спортгравців і одноборців над пред-
ставниками інших видів спорту за швидкістю й вар-
іативністю тактичного мислення. Серед гравців за
цими показниками перевага належить баскетболі-
стам і хокеїстам [10].

Цікавий той факт, що рівень тактичного
мислення диференціює досліджуваних у віковому
плані [11, 13, 16]. Швидкість розв’язання завдань
під впливом оперативної спортивної діяльності роз-
вивається настільки швидко, що діти-спортсмени за
цими показниками найчастіше випереджають дорос-
лих людей, які не займаються спортом [13].Однак,
на нашу думку, у цих роботах залишились невирі-
шеними питання темпів розвитку тактичного мис-
лення і не приділяється увага факторам, що вплива-
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ють на прискорення розвитку цієї здатності.
У юних спортсменів є всі підстави для при-

скорення розвитку тактичного мислення. У віці 8-
10 років активно розвивається руховий аналізатор в
корі головного мозку, а у дітей 11-12 років просте-
жується стрибок у розвитку інтелекту та видів мис-
лення [3, 9].Враховуючи їх технічну підготовку до
експерименту, яка дозволяє автоматично виконува-
ти деякі нескладні технічні прийоми у різних ігро-
вих ситуаціях, є припущення, що решту уваги зосе-
реджувати на тактичному розв’язанні цих ситуацій.

За допомогою тесту А. В. Родіонова “Гра-
3” [13] та методу експертних оцінок були виявлені
та проаналізовані початковий (до експерименту) і
кінцевий (після експерименту) рівні розвитку так-
тичного мислення.

Результати дослідження.
До початку експерименту були підібрані

групи, які не відрізнялись за статтю та технічною
підготовленістю, але були різного віку. Ці групи були
протестовані за допомогою тесту по виявленню
рівня тактичного мислення. Але значних розбіжно-
стей між ними не було виявлено (мал. 1, мал. 2).

Кількісні (40,78 ходів у баскетболістів 11-
12 років; 39,13 ходів у баскетболістів 8-10 років) і
часові (31,18с та 28,05с відповідно) показники май-

же однакові.
Також група експертів, яка складалась з двох

дослідників, тренера та студентів-баскетболістів
педагогічного університету, зафіксувала показники
володіння тактичними прийомами в ігрових ситуа-
ціях при грі в баскетбол в обох групах. Аналізуючи
їх, слід зазначити на незначній різниці між ними,
яка пов’язана з віком спортсменів (18 балів – у бас-
кетболістів 11-12 років та 13 балів – у баскетболістів
8-10 років)(мал. 3).

Після проведення експерименту обидві гру-
пи пройшли повторні іспити та тестування. Їх аналіз
показує розбіжності між двома групами. Так,
кількісний показник у тесті по виявленню тактично-
го мислення хлопці 11-12 років покращили до 28,07
ходів, а хлопці 8-10 років – до 35,4 ходів (див. мал.
1). За часовим показником спостерігається аналогіч-
на різниця (18,04с та 23,2с відповідно) (див. мал. 2).

А результати експертної оцінки рівень так-
тичної майстерності також говорять про перевагу 11-
12-річних спортсменів (33 бали) над 8-10-річними
(20 балів)(див. мал. 3).

З порівняння темпів розвитку тактичного
мислення (табл. 1, табл. 2) між експериментальними
групами витікає, що вікова різниця між хлопцями
вплинула на темпи розвитку цієї спортивної здібності.

Мал. 2 Часові показники виконання тесту по виявленню рівня тактичного мислення у баскетболістів
різного віку.

Мал. 1 Кількісні показники виконання тесту по виявленню рівня тактичного мислення у баскет-
болістів різного віку.
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В ході проведення педагогічного експери-
менту в обох групах покращились результати тесту-
вань. На це вплинув спеціально організований про-
цес навчання юних баскетболістів, але вікові
особливості по різному відбились на розвитку так-
тичного мислення.

Старші спортсмени швидше і точніше роз-
в’язували різні тактичні ситуації. Ці результати
уточнюють наукові висновки [2, 13] і конкретизу-
ють їх для етапу початкового навчання при занят-
тях баскетболом.

Висновки.
1. Тактичне мислення – одна з найважливі-

ших спортивних здібностей для гри в баскетбол. Вона
залежить від вікових особливостей спортсменів, але
ця залежність не уточнена для етапу початкового на-
вчання під час занять баскетболом у хлопців.

2. Розвиток тактичного мислення у юних
баскетболістів різного віку значно підвищується під
час спеціально організованих занять баскетболом.

3. На розвиток тактичного мислення спорт-
сменів на етапі початкового навчання впливають
вікові особливості.

Наше дослідження не претендує на вичер-
пний аналіз розглянутої проблеми, яка досить склад-
на і багатогранна. Подальшу її розробку, на наш
погляд, доцільно здійснювати в більш глибокому
вивченні проблеми впливу різних факторів на роз-
виток тактичного мислення спортсменів у процесі
навчально-тренувальної діяльності.
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Групи t∆  ±m  S t p 
Баскетболісти-хлопці 11-12 р. (N=14) 13,14 2,78 4,82 
Баскетболісти-хлопці 8-10 р. (N=8) 4,85 2,36 2,82 5,08 < 0,001 

 

Таблиця 1
Зміна кількісного показника у тесті по виявленню рівня тактичного мислення у баскетболістів різного

віку (кількість ходів).
Групи ∆n  ±m  S t p 

Баскетболісти-хлопці 11-12 р. (N=14) 12,71 4 6,93 
Баскетболісти-хлопці 8-10 р. (N=8) 3,63 2,25 2,69 4,3 < 0,001 

 Таблиця 2
Зміна часового показника у тесті по виявленню рівня тактичного мислення у баскетболістів різного віку (с).
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WPŁYW SIŁY MIĘŚNIOWEJ NA POZIOM
WYBRANYCH KOMPONENTÓW

KOORDYNACJI RUCHU
Kopański Ryszard

Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Nauk
Przyrodniczych,

Uniwersytet Szczeciński - Szczecin

Adnotacja. W pracy podjęto zagadnienie wpływu siły
mięśniowej na poziom wybranych komponentów
koordynacji ruchu. U 20 uczniów nietrenujących i 18
juniorów podnoszenia ciężarów zmierzono siłę statyczną
(momenty mięśniowe) zginaczy i prostowników stawów:
łokciowego i kolanowego. Szybkość reakcji wzrokowo-
motorycznej określono za pomocą aparatu Piórkowskiego
US-6, zaś czucie i różnicowanie kinestetyczne za pomocą
kinestezjometru KN-2. Szybkość reakcji wzrokowo-
motorycznej badano w warunkach standardowych i
utrudnionych (z obciążeniem 0,5, 1,0, 1,5 kg). Wykazano
ścisły związek tej cechy z siłą mięśniową. Również w
badaniach czucia i różnicowania kinestetycznego lepsze
rezultaty uzyskali juniorzy podnoszenia ciężarów.
Słowa kluczowe: szybkość reakcji wzrokowo-motorycznej,
czucie i  różnicowanie k inestetyczne, sta tyczna si ła
mięśniowa, zawodnicy–juniorzy, podnoszenia ciężarów,
uczniowie – nietrenujący, koordynacja ruchu.
Анотація. Копаньский Ришард. Вплив м’язової сили на
рівень вибраних компонентів координації руху. В 20
учнів, що не тренуються, і 18 важкоатлетів вимірювали
статичну силу (м’язові моменти) згиначів і розгиначів
ліктьового й колінного суглобів. Швидкість зорово-мо-
торної реакції досліджували в стандартних і ускладне-
них умовах (з навантаженням 0,5, 1,0, 1,5 кг) за допо-
могою апарата Пиорковського US-6, диференціювання
кінестетичних відчуттів визначали за допомогою кіне-
зіометра KN-2. Виявили взаємозв’язки досліджуваних
показників з м’язовою силою. Як і в дослідженнях зо-
рово-моторної реакції, так і диференціювання кінесте-
тичних відчуттів кращі результати отримані в юніорів-
важкоатлетів.
Ключові слова: Швидкість зорово-моторної реакції,
кінестетичні почуття, статична м’язова сила, спортсме-
ни-юніори, піднімання ваги, учні, координація руху.
Аннотация. Копаньский Ришард. Влияние мышечной
силы на уровень избранных компонентов координации
движения. У 20 нетренирующихся учеников и 18 юни-
оров-тяжелоатлетов измеряли статическую силу (мы-
шечные моменты) сгибателей и разгибателей локтево-
го и коленного суставов. Быстроту зрительно-моторной
реакции исследовали в стандартных и усложненных
условиях (с нагрузкой 0,5, 1,0, 1,5 кг) при помощи ап-
парата Пиорковского US-6, дифференцирование кине-
стетических ощущений определяли при помощи кине-
зиометра KN-2. Выявили взаимосвязи исследуемых
показателей с мышечной силой. Как и в исследованиях
зрительно-моторной реакции, так и дифференцирова-
ния кинестетических ощущений лучшие результаты
получены у юниоров-тяжелоатлетов.
Ключевые слова: Быстрота зрительно-моторной реак-
ции, кинестетическое чувство, статическая мышечная
сила, спортсмены-юниоры, поднимание веса, нетрени-
рующиеся ученики, координация движения.
Annotation. Kopanski Ryszard. Agency of an animal force
on a level of the elected builders of a coordination of
movement. At 20 not training pupils and 18 junior-weight-
lifters measured static force (the muscular moments) flexor
and extensors of ulnar and patellar joints. Rapidity of visual-
motor response explored in the reference and complicated
conditions (with a load 0,5, 1,0, 1,5 kg) by means of
apparatus Piorkovskogo US-6, kinesthetic sensations
defined differentiation with the help kinesiology KN-2.

Have revealed interconnections of explored parameters with
an animal force. As well as in examinations of visual-motor
response, and differentiation kinesthetic sensations the best
results are received at junior-weight-lifters.
Keywords: Rapidity of visual-motor response, kinesthetic
sense, a static animal force, sportsmen-junior, lifting a
weight, not training pupils, a coordination of movement.

Wstęp.
Problematyka koordynacji ruchowej w kulturze

fizycznej jest jedną z wiodących w tej dziedzinie. Ocenie
koordynacji ruchowej, stopniem jej rozwoju w
zależności od płci i wieku oraz innych jej uwarunkowań
poświęcono wiele prac naukowych zarówno w kraju jak
i zagranicą [2, 4, 5-7, 8-13, 15-17 i inni].

Wyżej wymienieni autorzy zajmowali się tą
problematyką nie tylko ze względów poznawczych, ale
również ze względów praktycznych, formułując szereg
zaleceń o charakterze metodyczno-szkoleniowym dla
trenerów, instruktorów i nauczycieli. Podkreślano
również znaczenie koordynacji ruchowej w działalności
produkcyjnej oraz jej znaczenie w życiu codziennym
charakteryzującym się ustawicznym wzmaganiem jego
tempa.

Prezentowana praca dotyczy zależności
poziomu komponentów koordynacji ruchu od siły
mięśniowej.

Cele i zadania.
W niniejszej pracy postawiono sobie za cel

zbadanie wpływu siły mięśniowej na poziom wybranych
komponentów koordynacji ruchu tj.  na poziom
szybkości reakcji wzrokowo-motorycznej oraz na
poziom czucia i różnicowania kinestetycznego.

Materiał i metoda.
Badaniom poddano grupę juniorów

uprawiających podnoszenie ciężarów (18 osób) i grupę
ich rówieśników – uczniów szkoły zawodowej (20 osób)
nie zajmujących się sportem.

W tab. 1 zawarta jest podstawowa
charakterystyka obydwu grup badanych. Z danych
zawartych w tabeli wynika, że średnie wartości wieku,
wysokości ciała i masy ciała nie różnią się zasadniczo
między sobą.

Pomiarów siły mięśniowej dokonano za
pomocą standardowej metodyki pomiarów momentów
mięśniowych wg K. Fidelusa [4] dla zginaczy i
prostowników stawów: łokciowego i kolanowego.

W tab. 2 zawarte są wyniki Testu Studenta na
istotność różnic w sile statycznej kończyn górnych i
dolnych między badanymi grupami.

Z danych zawartych w tab. 2 wynika że średnie
wartości momentów mięśniowych są zdecydowanie
wyższe w grupie juniorów podnoszenia ciężarów.
Różnice wartości średnich między grupami są w każdym
przypadku wyższe od wartości krytycznej.

Badania szybkości reakcji wzrokowo-
motorycznej przeprowadzono na aparacie
Piórkowskiego US-6 [1]. Czas każdej próby wynosił 30
s. Próby przeprowadzono przy częstotliwościach
wysyłanych bodźców świetlnych równych 93, 107, 125
i 150 impulsów/min. Przy każdej częstotliwości
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wykonano cztery próby:
1. bez obciążenia kończyny;
2. z obciążeniem 0,5 kg;
3. z obciążeniem 1 kg;
4. z obciążeniem 1,5 kg.

Dodawane obciążenie miało za zadanie
zwiększyć moment bezwładności kończyny górnej.

Badania czucia i różnicowania kinestetycznego
przeprowadzono na kinestezjometrze KN-2 (1). Badanie
to przeprowadzono dla trzech wariantów poleceń.

Wariant I
(A) Naciśnij pedał z siłą 20 kG (200 N) nogą

prawą lub lewą.
(B) Powtórz to samo tą samą kończyną.
Wariant II
(A) Naciśnij pedał z siłą 20 kG (200 N) nogą

prawą lub lewą.

(B)  Powtórz to samo tą drugą kończyną.
Wariant III
(A) Naciśnij pedał z siłą 40 kG (400 N) nogą

prawą lub lewą.
(B)  Powtórz to samo tą samą kończyną.

Dla wyrobienia właściwego wrażenia siły
nacisku badani byli informowani w przypadku
poleceń(A) o osiągnięciu standardowego nacisku 200 i
400 N. Zapisywano różnicę między wartością zadaną
(200 lub 400 N) a wartością osiągniętą przy poleceniu
(B).

Wyniki.
W tab. 3 zawarte są wyniki Testu Studenta dla

szybkości reakcji wzrokowo-motorycznej u juniorów
podnoszenia ciężarów i nietrenujących uczniów. Z
danych zawartych w tabeli wynika, że wzrost obciążenia
badanej kończyny górnej powoduje zarówno u

Juniorzy 
pod. cięż. 

Uczniowie 
nietren 

Rodzaj 
próby 

Tempo 
próby 

1x  2x  

x∆  2'S  
21 xxS −  Wartość 

krytyczna 

93/min 46 46 0 0 0 0 
107/min 53 53 0 0 0 0 
125/min 60,5 61,2 -0,7 2,11 0,47 0,92 Be

z 
ob

ci
ąż

e-
ni

a 

150/min 40 40,5 -0,5 76,9 2,84 5,58 
93/min 46 46 0 0 0 0 
107/min 51,4 50,95 0,45 4,36 0,68 1,32 
125/min 47 46,4 0,6 33,3 2,41 4,73 Z 

ob
ci
ą-

że
ni

em
 

0,
5 

kg
 

150/min 38,4 39,05 -0,65 85,9 3,0 5,9 
93/min 46 46 0 0 0 0 
107/min 46,2 42,9 3,3 5,2 0,74 1,45 
125/min 49 35,5 3,5 35 1,92 3,76 Z 

ob
ci
ą-

że
ni

em
  1

 
kg

 

150/min 28 23,8 4,2 79,6 2,9 5,68 
93/min 45,4 44,9 0,5 1,58 0,40 0,80 
107/min 41,1 38,9 2,2 3,72 0,62 1,22 
125/min 30,8 24,45 6,35 37,86 1,99 3,92 Z 

ob
ci
ą-

że
ni

em
 

1,
5 

kg
 

150/min 13,8 7,2 6,2 61,77 2,55 5,0 
 

Juniorzy 
podnoszenie 

ciężarów 

Ucznio- 
wie nietre- 

nujący 

Wartość 
krytycz-na 

Rodzaj pomiaru 

x  
[Nm] 

x  
[Nm] 

x∆  
[Nm] 

2'S  
21 xxS −  

 

Prostowniki 59,33 50,5 8,83 122,8 3,6 7,056 Staw łokcio-
wy Zginacze 76,11 62,75 13,41 218 4,79 9,40 

Prostowniki 268,7 187,7 81,0 1638 13,15 25,77 Staw 
kolano-wy Zginacze 159,16 106,0 53,2 521,5 7,419 14,54 

 

Grupa badana Wiek 
[lata, m-ce] 

Wysokość ciała 
[cm] 

Masa ciała 
[kg] 

Staż treningowy 
[m-ce] 

Juniorzy podn. cięż. N=18 
Nietrenujący uczn. N=20 

17,1 
17,3 

173,2 
170,9 

71,4 
69,7 

14 
------- 

 

Tabela 1
Charakterystyka badanych grup.

Tabela 2
Wyniki Testu Studenta na istotność różnic w statycznej sile mięśniowej u juniorów podn. cięż. i nietrenujących

uczniów.

Tabela 3.
Wyniki Testu Studenta na istotność różnic w szybkości reakcji wzrokowo motorycznej juniorów podnoszenia

ciężarów i nietrenujących uczniów.
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ciężarowców jak i nietrenujących uczniów zmniejszenie
ilości odebranych impulsów w zakresie częstotliwości
107, 125 i 150 imp/min.

Zwiększenie obciążenia kończyny nie
spowodowało istotnego zmniejszenia ilości odebranych
impulsów w zakresie częstotliwości 93 imp/min. Być
może dalsze zwiększanie obciążenia (powyżej 1,5 kg)
spowodowałoby podobne zjawisko jak obserwowanie
przy częstotliwościach wyższych. Kolejnym
zaobserwowanym zjawiskiem jest różnica w dynamice
zmian u ciężarowców i nietrenujących uczniów. I tak
wraz ze wzrostem obciążenia badanej kończyny
jakkolwiek liczba prawidłowo odebranych sygnałów
maleje to ciężarowcy odbierają  ich więcej od
nietrenujących uczniów. Przy obciążeniu 1 kg
statystycznie istotne różnice ujawniają się już przy
częstotliwości 107 imp/min zaś przy obciążeniu 1,5 kg
statystycznie istotne różnice między grupami
obserwujemy przy 107, 125 i 150 imp/min. Tak więc
poziom siły mięśniowej istotnie dodatnio wpływa na
szybkość reakcji wzrokowo-motorycznej przy
zwiększającym się obciążeniu zewnętrznym.

W tab. 4 zawarte są wyniki Testu Studenta na
istotność różnicy czucia i różnicowania kinestetycznego
między juniorami podnoszenia ciężarów a
nietrenującymi uczniami.

Z tabeli wynika, że średnie wartości różnic
między wartościami zadanymi a wartościami
rzeczywistymi są zdecydowanie niższe u ciężarowców,
różnice zaś między średnimi obydwu grup są
statystycznie istotne. Świadczy to o wyższym poziomie
czucia i różnicowania kinestetycznego u juniorów
ciężarowców. Powstaje w tym miejscu pytanie, czy taki
stan rzeczy wywołany jest wyższym poziomem siły
kończyn dolnych u ciężarowców czy też spowodowany
jest specyfiką  uprawianej dyscypliny, w której
różnorodność ćwiczeń i obciążenia stwarza możliwości
lepszego wykształcenia badanej cechy i zdobycia
większej ilości nawyków ruchowych o charakterze
siłowym. Autor niniejszej pracy skłania się ku drugiej
hipotezie.

Wnioski.
Poziom szybkości reakcji wzrokowo-

motorycznej w warunkach zwiększającego się
obciążenia zewnętrznego zależny jest od poziomu
potencjonalnych możliwości siłowych osobnika

Wydaje się zasadne wprowadzenie elementów
treningu siłowego do programów wychowania
fizycznego szkół kształcących uczniów w zawodach
wymagających wysokiego poziomu szybkości reakcji
wzrokowo-motorycznej przy jednocześnie zmiennym
obciążeniu zewnętrznym np. operatorów maszyn i
urządzeń itp.

Juniorzy podnoszenia ciężarów wykazują
zdecydowanie wyższy poziom czucia i różnicowania
kinestetycznego od swoich rówieśników –
nietrenujących uczniów.

Wydaje się,  że powyższa zależność
uwarunkowana jest nie tylko wyższym poziomem siły
mięśniowej, ale również  specyfiką uprawianej
dyscypliny w której dominują zróżnicowane obciążenia
i różnorodne ćwiczenia pozwalające na kształcenie
różnicowania kinestetycznego i zdobywania
różnorodnych nawyków ruchowych o charakterze
siłowym.
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METODA OCENY DZIAŁAŃ PIŁKARZY
NOŻNYCH W GRZE SYMULACYJNEJ JEDEN

PRZECIWKO JEDNEMU
Andrzej Szwarc

Akademia Wychowania Fizycznego i
Sportu w Gdańsku

Adnotacja. W pracy przedstawiono własną metodę oceny
działań piłkarzy nożnych (gra  testowa 1x1), która
uwzględnia naukowe wymogi stawiane testom
motorycznym pod względem obiektywności, rzetelności,
trafności oraz zróżnicowania  wyników. Badania
przeprowadzono z grupą 16 młodych, polskich piłkarzy
nożnych z SKS Polonia Gdańsk. Wskaźniki rzetelności
proponowanej metody - weryfikowane metodą test-re-test
wyniosły 0,765 i 0,803, a trafności ocenianej przy użyciu
not wystawianych w grze przez niezależnych ekspertów
0,754 i 0,957.
Słowa kluczowe: piłka nożna, metoda oceny działań,
weryfikacja
Анотація. Шварц Анджей. Методика оцінки  дій фут-
болістів у елементі гри один-на-один. У статті наведе-
но методику оцінки  дій футболістів під час гри (тесто-
ва гра 1х1), яка відповідає науковим вимогам до рухових
тестів з позицій їх об’єктивності, надійності, вірогід-
ності, а також порівняння отриманих даних. Досліджен-
ня виконано на 16 молодих футболістах клубу «Полонія»
(Гданськ). Показники вірогідності методу згідно test-
re-test відповідали 0,765 и 0,803, а згідно оцінці  неза-
лежних експертів - 0,754 и 0,957.
Ключові слова: футбол, метод оцінки дій, вірогідність.
Аннотация. Шварц Анджей. Методика оценки действий
футболистов в элементе игры один-на-один. В статье
представлена методика оценки игровых действий фут-
болистов (игровой тест 1х1), которая учитывает науч-
ные требования, предъявляемые к двигательным тес-
там с позиций их объективности, надёжности,
достоверности, а также сравнимости получаемых дан-
ных. Исследование проведено на 16 юных польских фут-
болистах клуба «Полония» (Гданьск). Показатели дос-
товерности метода в test-re-test составили 0,765 и 0,803,
а по результатам оценки независимых экспертов, соот-
ветственно, 0,754 и 0,957.
Ключевые слова: футбол, метод оценки, игровой тест,

достоверность.
Annotation. Szwarc Andrzej. The method of assessing of
the effectiveness of soccer players in the one-to-one game.
In the paper the method of assessing of the players’
capabilities in the one-to-one game (1x1game-test) is
presented. This test corresponds to demands of the motor
tests with aspects of their objectiveness, dependability,
reliability and selectivity of results. Sixteen young Polish
soccer players from the «Polonia» (Gdansk) team were
subject to this study. The index of dependability of the
method (test-re-test) was of 0,765 and 0,803, and the index
of reliability (assessment experts’) was of   0,754 and 0,957.
Key words: soccer, method of assessing, 1x1game-test,
verification

Wprowadzenie
Optymalizacja procesu treningowego wymaga,

aby działania sprawcze na każdym etapie przygotowania
zawodników do rywalizacji sportowej przebiegały
według łańcucha skutecznego działania.
Uporządkowany ciąg działań musi zawierać diagnozę,
prognozę, programowanie, realizację oraz kontrolę i
ocenę wyników działania.

W zespołowych grach sportowych  początkiem
racjonalnego toku postępowania jest ocena sprawności
działania graczy wystawiana na podstawie obserwacji
współzawodniczenia w warunkach gry rzeczywistej z
przeciwnikiem o zbliżonej atrybucji sportowej. Stanowi
ona podstawę do wyznaczania zadań treningowych w
zakresie wiedzy, umiejętności i zdolności motorycznych.

Właściwa ewaluacja działań uczestników gry
sportowej powinna obejmować: poprawność i
elastyczność działania, alternatywność wykonywania,
poziom skoordynowania działań oraz szybkość i
zaskoczenie [5]. Tradycyjne sposoby kontroli stosowane
w praktyce gier sportowych (zestawy zadań testowych,
baterie testów, testy kompleksowe) nie spełniają tego
postulatu. Pozwalają jedynie na ocenę wybranych
komponentów sprawności ukierunkowanej
(wyizolowanych zdolności lub umiejętności
motorycznych), które niepowiązane w działania
odwzorowujące zachowania występujące podczas gry
rzeczywistej, niewiele mówią o autentycznej sprawności
zawodnika. Z kolei ocenianie gwarantujące
wartościowanie gracza w aspekcie złożoności sytuacji
gry w tzw. grach kontrolnych nie zawsze jest możliwe.
Zasada właściwej dystrybucji obciążeń treningowych
wymusza bowiem racjonowanie ekstremalnych
wysiłków w cyklu szkoleniowym, które uniemożliwia
częstą ocenę dokonań zawodników.

Toteż  coraz częściej proponuje się
kontrolowanie i ocenianie działań poprzez symulację1 .
W grach sportowych wykorzystuje się symulacje
planszowe, komputerowe, fragmenty gry oraz  gry
selekcyjne i zadaniowe. Pozwalają one na badanie
sprawności wykonywanych działań umożliwiających
osiąganie celów gry.

Wystawianie ocen sprawnościowych jest
szczególnie ważne w tych grach zespołowych, w których

2Symulacja to wywołanie w modelu zdarzenia, które pod jakimś względem jest podobne do zdarzenia przebiegającego w badanym przedmiocie
rzeczywistym [6]
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o efektach dokonań  całego zespołu decyduje
zróżnicowany wpływ działań poszczególnych graczy.
Panfil zauważa, że „sprawność działania w zespołowej
grze sportowej w sensie syntetycznym to ogół walorów
praktycznych działania w grze, czyli ocenianych
pozytywnie cech tego działania, w tym: racjonalności,
skuteczności, niezawodności i aktywności gracza.
Sprawniej od pozostałych działa ten zawodnik, który
uzyskuje najwięcej pozytywnych ocen
zrelatywizowanych do celów działania” [5].

W piłce nożnej podjęto już próby opracowania
metod pozwalających na ocenę zawodników z
uwzględnieniem postulowanych, prakseologicznych
założeń [2-5].

Celem niniejszej pracy było przedstawienie
własnej metody umożliwiającej kontrolę i ocenę działań

piłkarzy nożnych w grze symulacyjnej jeden przeciwko
jednemu, która uwzględniałaby naukowe wymagania
stawiane testom motorycznym.

Materiał i metoda.
Badania przeprowadzono na obiektach

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w okresie
od marca do maja 2006 roku. Objęto nimi 16 młodych
piłkarzy nożnych z SKS Polonia Gdańsk (rocznik 1991),
którzy uczestniczyli w rozgrywkach Pomorskiej Ligi
Juniorów JC1 (tabela 1).

Cel pracy zrealizowano w kilku etapach. W
pierwszym, uwzględniając naukowe wymagania
obiektywności i standaryzacji testów motorycznych,
dokonano konstrukcji metody – gra testowa 1x1 (rys. 1).

Metoda zakłada rozegranie 15 gier jeden

  Tabela 1.
Charakterystyka badanej grupy piłkarzy nożnych

I m ię  i  n a z w isk o  
[ in ic ja ły ]  

W y so k o ść  c ia ła  
[c m ] 

C ię ż a r  c ia ła  
[k g ]  

S ta ż  z a w o d n ic z y  
[ la ta ]  

S .  R . 1 7 1  6 5  5   
P .  P .  1 7 4  7 4  5   
S . S . 1 8 5  7 4  3   
D . C . 1 7 1  6 0  3  
P .  C . 1 6 1  5 0  4   
J . C . 1 6 5  5 0  2   
J . R . 1 7 3  6 6  2   
D . S .  1 7 2  7 1  4   
B . P .  1 6 8  5 3  4   
S .  K . 1 7 3  6 5  5   
Ł .  R ..  1 7 7  5 9  6   
K . L . 1 6 9  7 2  8   
P . G . 1 7 1  5 5  6  
A . P .  1 6 6  5 2  6   
Ł .  Z .  1 6 7  5 6  4   
P .  W . 1 7 8  7 5  7   

  

20
m 

15m 

Pomocnicy 

Kierownik badań 

Badani gracze 

Rys.1. Schemat rozmieszczenia boisk, ustawienie egzaminatorów i graczy do gier 1x1
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przeciwko jednemu w systemie każdy z każdym, a po
ich przeprowadzeniu rozegranie rundy rewanżowej
według tego samego zestawienia par (każdy zawodnik
rozgrywa łącznie 30 gier). Czas jednej gry dla
zawodników w wieku do 15 lat wynosi 60 sekund, dla
graczy w wieku powyżej 15 lat - 90 sekund. Po każdym
meczu następuje 3...5 minutowa przerwa
wypoczynkowa, w trakcie której osoby testujące
zapisują wyników gier i zestawiają rywalizujące pary
graczy.

Pola do gier o wymiarach 15x20m wyznacza
się liniami lub plastikowymi znacznikami (kapelusiki,

talerzyki) i ustawia na nich małe bramki o długości 1m
i wysokości 0,5m (bramkę można utworzyć także
poprzez ułożenie na dwóch plastikowych pachołkach
plastikowej laski).

Przed rozpoczęciem każdego meczu pierwszej
rundy gier przeprowadza się losowanie za pomocą
monety. Zawodnik wygrywający losowanie rozpoczyna
grę od swojej bramki, a jego przeciwnik ze środka boiska
(analogicznie grę w rundzie rewanżowej wznawia
przegrywający). Po stracie punktu wznawia się grę od
bramki, a gracz obrony musi wycofać się na środek pola
gry. Może rozpoczynać przeciwdziałania dopiero

Tabela 2.
Arkusz oceny gracza w grze klasyfikowanej

Działania indywidualne Działania grupowe  
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wówczas, gdy rywal posiadający piłkę dotyka ją po raz
pierwszy na swojej połowie boiska. W innych
przypadkach (uderzenie, wypadnięcie piłki poza obręb
boiska, przewinienie gracza, zagranie ręką) grę
rozpoczyna przeciwnik z miejsca zdarzenia. W takim
przypadku obrońca obligowany jest do ustawienia się
w odległości co najmniej 3m od gracza z piłką i
rozpoczęcia działania dopiero po wprowadzeniu piłki
na pole gry. Za obronę bramki rękami zarządza się rzut
karny (ze środka boiska do pustej bramki), który
wykonuje się po zakończeniu meczu.

W badaniu uczestniczy pięć osób (kierownik
badań, 4 pomocników). Pomocnicy śledzą zmaganie
dwóch par graczy, a w razie potrzeby podają piłki
zawodnikom wznawiającym grę.

Celem gry jest zdobycie maksymalnej ilości
punktów poprzez strzelenie bramek (zaliczano trafienie
w słupek lub poprzeczkę) i uniemożliwienie
przeciwnikowi zdobycia punktów (stracone bramki,
także trafienie w poprzeczkę lub słupek). Na podstawie
wartości wskaźników skuteczności gry (punkty zdobyte
we wszystkich grach w ataku odjęte od wszystkich
straconych punktów w obronie) ustala się ranking
skuteczności graczy w grze 1x1.

Przed pierwszą rundą gier należy zapoznać
zawodników z celem badania, objaśnić im sposoby i
zasady prowadzenia gry oraz odpowiednio
zmotywować, a następnie przeprowadzić wspólną, 20-
minutową rozgrzewkę, z elementami gry jeden

Ocena gry 
 
Badani gracze 

Wskaźnik 
skuteczności 

gry 1x1 
w I badaniu 

Wskaźnik 
skuteczności gry 

1x1 
w II badaniu 

Eksperckie oceny gry 
klasyfikowanej  

Oceny 
rangowe 

gier 1x1 w I 
badaniu 

Oceny 
rangowe 

gier 1x1 w 
II badaniu 

S. R. +16 +7 3 1 5 
P. P. +10 +18 2 2 1 
S. S. +4 +9 4 5 3 
D. C. +5 +3 7 4 7 
P. C. -2 -3 9 11 10 
J. C. -16 -13 16 16 16 
J. R. -10 -11 12 14 14 
D. S. -4 -12 13 13 15 
B. P. -15 -10 13 15 13 
S. K. +1 -1 8 9 9 
Ł. R.. +2 +4 5 7 6 
K. L. +8 0 9 3 8 
P. G. -3 -4 11 12 11 
A. P. +3 +11 1 6 2 
Ł. Z. +2 -6 15 8 12 
P. W. -1 +8 5 10 4 

Wskaźnik 
rzetelności 0,765** - 0,803** 

0,754*** - Wskaźnik trafności 0,957*** 
 **p<0,01  ***p<0,005

Tabela 3.
Wskaźniki skuteczności badanych graczy w grach 1x1 wraz z ocenami rangowymi i rangowymi ocenami

ekspertów

przeciwko jednemu w jej części końcowej.
W kolejnym etapie, stosują metodę test-re-test

(dwie jednodniowe sesje badawcze, w tym samym
miejscu i o tej samej porze dnia), sprawdzono rzetelność
i zróżnicowanie wyników osiąganych przez badanych
chłopców w grach jeden przeciwko jednemu według
przedstawionej procedury.

W następnym etapie badania oceniono trafność
metody za pomocą zewnętrznego kryterium [7]. Była
nim lista rankingowa graczy ustalona według ich
sprawności startowej w oparciu o ocenę pięciu gier
klasyfikowanych (mecze rozgrywek ligowych).

Zastosowano metodę kompetentnych sędziów
[1]. Poproszono trzech trenerów-ekspertów
(wymagania: przynajmniej stopień trenera klasy drugiej
i kilkuletni staż zawodowy), aby niezależnie od siebie
dokonywali bezpośredniej obserwacji gry badanych
piłkarzy. Eksperci wypełniali specjalny arkusz
obserwacyjny (tabela 2).

Po każdym meczu szacowali wskazane
działania indywidualne i grupowe (łącznie 12
elementów) oraz dokonywali ogólnej oceny gracza w
skali 0…10 punktów.

W zakresie działań indywidualnych oceniali,
w obronie: odbiór piłki przez wyprzedzenie (wślizg i
inne), odbiór w grze 1x1, w ataku: zdobywanie bramek,
uderzanie piłki umożliwiające zdobycie bramek,
prowadzenie piłki – zdobywanie pola (gra pod presją
przeciwnika, 1x1), prowadzenie piłki – utrzymujące.
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W zakresie działań grupowych osądzali, w
obronie: podwojenie po stracie, skracanie i zawężanie
pola gry, asekurację partnera i przekazywanie
przeciwnika, w ataku: zasłony (zastawianie) w strefie
zagrożenia bramki, przepuszczanie piłki i stwarzanie
wolnych pól, zmiany pozycji z partnerem (krzyżowe,
równoległe) i zdobywanie pozycji.

Na podstawie średniej arytmetycznej ocen
ekspertów wskazano ostateczne miejsce graczy na
trenerskiej liście rankingowej.

W ostatnim etapie wyniki rangowe kompetencji
w grze klasyfikowanej skorelowano z wynikami
rangowymi uzyskanymi na podstawie oceny
wskaźników skuteczności w grach 1x1 (korelacja R
Spearmana).

Wyniki badań.
 Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika,

że proponowana metoda oceny działań piłkarzy nożnych
– gra testowa 1x1 różnicowała badanych pod względem
osiąganych wyników. Obliczona wartość,
współczynnika korelacji Pearsona równa 0,765 i nieco
wyższa współczynnika korelacji Spearmana równa
0,803 dowodzi, że nasza propozycja spełnia wymagania
stawiane testom motorycznym pod względem
rzetelności. Siła związku korelacyjnego pomiędzy
wynikami osiąganymi w I i II badaniu okazała się
statystycznie istotna na poziomie p<0,01.

Z kolei zastosowane w badaniu kryterium
zewnętrznej trafności testów (polegające na
skorelowaniu wyników gry testowej 1x1 z ekspercką
oceną  przydatności do gry klasyfikowanej)
uwiarygodnia proponowaną metodę pod względem
trafności.

Wartości wskaźników trafności
(współczynników korelacji R Spearmana)
przedstawione w tab.3 pokazują, że pomiędzy ocenami

skuteczności w grze rzeczywistej a efektywnością w
grach 1x1 (zarówno w I, jak i w II badaniu) wystąpiła
bardzo wysoka, dodatnia zależność korelacyjna
(p<0,005).

Można zatem twierdzić, że nastoletni gracze
odznaczający się wysoką sprawnością działania w grach
1x1 posiadają  także nieprzeciętne dyspozycje
umożliwiające im sprawne współdziałania w grach
rzeczywistych.

Wnioski.
Proponowana metoda oceny działań piłkarzy

nożnych spełnia naukowe wymagania stawiane testom
motorycznym. Różnicuje badanych pod względem
osiąganych wyników, jest obiektywna, rzetelna i trafna.
Pozostaje w zgodzie z  koncepcją prakseologicznego
ujęcia gry sportowej - umożliwia całościową ocenę
sprawności działania gracza w warunkach zbliżonych
do rzeczywistości startowej.
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