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ПРОВЕДЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ УЧБОВО-
ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З НАСТІЛЬНОГО

ТЕНІСУ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕСПОРТИВНОЇ

СПРЯМОВАНОСТІ
Афанасьєв В.В.

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Анотація. В статті розглянуті особливості використан-
ня настільного тенісу як засобу відновлення студентів
вищих навчальних закладів неспортивної спрямованості
та методичні підходи при проведенні занять зі студен-
тами, що відвідують відділення настільного тенісу по
дисципліні “Фізичне виховання”.
Ключові слова: стан здоров’я, настільний теніс,  учбо-
во-тренувальне заняття.
Аннотация. Афанасьев В.В. Проведение рекреационных
учебно-тренировочных занятий по настольному тенни-
су для студентов высших учебных заведений неспор-
тивной направленности. В статье рассмотрены особен-
ности использования настольного тенниса как средства
восстановления студентов высших учебных заведений
неспортивной направленности и методические подхо-
ды при проведении занятий со студентами, которые по-
сещают отделение настольного тенниса по дисциплине
“Физическое воспитание”.
Ключевые слова: состояние здоровья, настольный тен-
нис, учебно-тренировочное занятие.
Annotation. Afanasyev V.V. Conducting of recreation table
tennis lessons for students of unsports orientation institutes.
The article considers the features of using the table tennis
as means of students’ recreation in institutes of unsports
orientation and methodical approaches during conducting
table tennis lessons with students, that visit the “Physical
education” discipline.
Keywords: state of health, table tennis, training lesson.

Вступ.
Проблема рекреації студентів є достатньо

актуальною. Більше 60% студентської молоді мають
відхилення в стані здоров’я, і за останні роки цей
показник має тенденцію зростання. По проведено-
му анкетному опиту студентів   І-го та ІІ-го курсів
навчання (було опитано 200 чоловік), 180 студентів
або 90% хворіли протягом учбового року під час
навчання в школі. З них, 1-3 рази хворіли 142 сту-
денти або 71%, а 15 чоловік або 7,5% опитаних хво-
ріли більш 3-х разів. Із загальної кількості опита-
них простудними захворюваннями хворіло 176
чоловік або 88%, а 17 чоловік або 8,5% були трав-
мовані.  Також, важливими чинниками, що вплива-
ють на загальний стан здоров’я студентів при розу-
мовій праці - є монотонність, гіпокінезія, підвищена
нервово-емоційна напруга, напруга вищих психіч-
них процесів (увага, мислення та ін.).

Таким чином студенти, що вступають у ви-
щий учбовий заклад вже мають достатньо слабкий
стан здоров’я, який на перших двох роках навчан-
ня, спільно з нервово-емоційним і фізичним  наван-
таженням , роблять свій негативний вплив  на
сприйняття учбового матеріалу. У зв’язку з цим, од-
нією із задач при проведенні учбово-тренувальних
занять по дисципліні “Фізичне виховання” є не
тільки навчання студентів учбовому матеріалу, а та-

кож відновлення у фізичній, психологічній і про-
фесійній діяльності, попередження захворювань і
травматизму [2, 3, 5, 8].

Про вплив занять фізичним вихованням і
спортом на стан здоров’я студентів відзначали в
своїх публікаціях Б.І. Без’язичний та О.В. Сірий
(1998), О.О. Бекас (1999), Е.Г. Булич та
І.В. Муравов (2003), але залишається нерозкритим
питання проведення учбово-тренувальних занять по
настільному тенісу з метою підвищення розумової
та фізичної працездатності студентів.

Настільний теніс відноситься до числа най-
популярніших спортивних ігор. Для нього характер-
ний цілий ряд ігрових елементів, виконання яких
вимагає доброї фізичної підготовки, а навчання
яким, сприяє доброму фізичному розвитку. На
відміну від більшості інших ігрових видів спорту,
настільний теніс не вимагає складної організації і
матеріально-технічного оснащення: грати в на-
стільний теніс можна як в закритих приміщеннях,
так і на повітрі, інвентар доступний, основи і пра-
вила гри теж. Тому настільний теніс отримав свій
розвиток в студентському середовищі і включений
в програму “Фізичного виховання” в багатьох ви-
щих навчальних закладах. Також необхідно відзна-
чити, що для проведення як учбово-тренувальних
занять, так і змагань по настільному тенісу,  зовсім
не обов’язково мати в розпорядженні великий і су-
часний спортивний зал, можуть бути використані
приміщення невеликих об’ємів, що дає можливість
проведення ігор в  настільний теніс, як у великих
коридорах учбових корпусів, так і в гуртожитках, на
виробництві [1, 7].

Гравець настільного тенісу весь час знахо-
диться в русі: він завдає різноманітні удари по м’я-
чу, скоює ривки, стрибки, багато разів нагинається,
щоб підняти м’яч з підлоги, веде напружене психо-
логічне єдиноборство з суперником, у граючих
зміцнюються м’язи, посилюється кровообіг, заглиб-
люється дихання,  розвивається швидкість,
спритність, витривалість, окомір, орієнтування, ко-
ординація руху; під час тренування можна легко ре-
гулювати фізичні і психічні навантаження, визнача-
ти кожному для себе, залежно від підготовленості
та стану здоров’я, ступінь інтенсивності занять, їх
тривалість і регулярність [4, 6].

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в обґрунтову-

ванні використання учбово-тренувальних занять по
настільному тенісу як рекреаційних занять для сту-
дентів вищих навчальних закладів неспортивної
спрямованості. Пропонована система проведення
учбово-тренувальних занять побудована з урахуван-
ням відновлення фізичної працездатності студентів
протягом учбового року.

Результати досліджень.
Успіх учбово-тренувального заняття рекре-
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аційної спрямованості залежить від правильно
підібраних вправ по фізичній і техніко-тактичній
підготовці, а також від уміння викладача викорис-
товувати засоби і методи фізичного виховання за-
лежно від контингенту студентів і умов, в яких про-
водяться учбово-тренувальні заняття.

Ефективність будь-якого заняття пов’язана,
перш за все, з чіткою і правильною постановкою
його задач, відображених в плані-конспекті. При
постановці задач слід виходити із змісту робочого
плану, враховувати результати попереднього занят-
тя і складність освоєння нового матеріалу, а також
від складу студентів і їх підготовленості, умови місця
заняття.  При складанні планів-конспектів і прове-
денні учбово-тренувальних занять особливу увагу
надавалося підбору вправ, при цьому враховували-
ся поставлені задачі учбово-тренувальних занять.
При цьому брались на увагу поставлені задачі на
заняття і рік навчання студентів. Всі вживані засоби
використовувалися з метою підготовки організму
студентів до виконання роботи, направленої на
рішення основної поставленої задачі учбово-трену-
вального заняття і, зрештою, досягнення певного
результату. Йдеться про раціональну побудову тре-
нувального заняття.

Попередня частина учбово-тренувального
заняття повинна:
– організувати студентів і направити їх на свідо-
ме рішення задач запланованого заняття;

– підготувати організм студентів до виконання
більш інтенсивних і складних вправ.
Таким чином, попередня частина визначає

задачі, які пов’язані із забезпеченням кращих умов
для реалізації основних задач заняття за допомогою
психологічного, координаційного і функціонально-
го впливу на студентів.

Основна частина заняття передбачає:
– отримання знань і навиків для виконання фізич-
них вправ згідно з планом-конспектом заняття;

– навчання фізичним якостям, які гарантувати-
муть успішне навчання і життєву діяльність сту-
дента;

– допомога в моральній і естетичній освіті.
Названі задачі визначають зміст і особли-

вості проведення основної частини учбово-трену-
вального заняття.

Головна задача заключної частини - це
підведення підсумків заняття, що є неможливим без
оцінки діяльності студентів викладачем і самооцін-
кою, повідомлення завдань для самопідготовки. Зак-
лючну частину доцільно розглядати як момент зв’яз-
ку між “досягнутим” і “подальшим”.

Для вирішення реабілітаційних задач для
студентів, відвідуючих відділення настільного тені-
су, пропонуються зразкові план-конспекти:

План-конспект №1
Завдання заняття:
1. Вдосконалення вивчених елементів тех-

ніки.
2. Учбово-тренувальна гра.

І - Підготовча частина – 20-25 хвилин
Шикування, перекличка, техніка безпеки на

заняттях, повідомлення  завдань заняття. Перебудо-
ва строю. Загально-розвиваючі вправи (ЗРВ) в русі.
ЗРВ на місці. Перебудова строю.

ІІ – Основна частина – 50-60 хвилин
1. Імітація удару “зрізка” зліва - 2-5 хв.
2. Виконання удару “зрізка” зліва з центру по
прямій та у лівий кут - 6-7 хв.

3. Виконання удару “зрізка” зліва з центру по
прямій та у правий кут - 3-5 хв.

4. Виконання удару “зрізка” зліва з центру у
трьох напрямках (правий кут, лівий кут та
центр) - 5-6 хв.

5. Виконання удару “зрізка” зліва з лівого кута
по діагоналі - 4-7 хв.

6. Виконання удару “зрізка” зліва по діагоналі
- 6-7 хв.

7. Виконання подачі з нижнім обертанням м’я-
ча з центра в різних напрямках з попадан-
ням в мішень (коло діаметром 30см) - 5-8
хв.

8. Учбова гра - 15 хв.
9. Вправи на відновлення дихання - 1-3 хв.

ІІІ – Заключна частина – 10-15 хвилин
Побудова строю. Вправи на відновлення

дихання та розслаблення. Перебудова строю. Підбит-
тя підсумків заняття. Домашнє завдання.

План-конспект №2
Завдання заняття:
1. Стійки та пересування.
2. Ознайомлення з технікою виконання уда-

ру “накат” справа.
3. Вдосконалення виконання удару “зрізка”

зліва.
4. Ознайомлення з технікою виконання по-

дачі “маятник” тильною стороною ракетки.
5. Правила гри.
6. Учбово-тренувальна гра.
І - Підготовча частина – 20-25 хвилин
Шикування, перекличка, техніка безпеки на

заняттях, повідомлення  завдань заняття. Перебудо-
ва строю. ЗРВ в русі. ЗРВ на місці. Перебудова
строю.
          ІІ – Основна частина – 50-60 хвилин

1. Стійки та пересування - 2-5 хв.
2. Імітація виконання удару “накат” справа.
Імітація виконання подачі “маятником”
тильною стороною ракетки - 6-7 хв.

3. Виконання удару “накат” справа з центру по
прямій - 3-5 хв.

4. Виконання удару “накат” справа з правого
кута по прямій - 5-6 хв.

5. Виконання удару “зрізкa” зліва з лівого кута
у трьох напрямках (правий кут, лівий кут та
центр) - 4-7 хв.

6. Виконання удару “зрізкa” зліва з центру у
двох напрямках (правий та лівий кути) - 6-7
хв.

7. Виконання подачі “маятник” тильною сто-



5

роною ракетки з центру по прямій - 5-8 хв.
8. Учбова гра - 15 хв.
9. Вправи на відновлення дихання - 1-3 хв.

ІІІ – Заключна частина – 10-15 хвилин
Побудова строю. Вправи на відновлення

дихання та розслаблення. Перебудова строю. Підбит-
тя підсумків заняття. Домашнє завдання.

Висновки.
Представлені плани-конспекти проведення

учбово-тренувальних занять по настільному тенісу
можна використовувати як рекреаційні заняття, які
сприяють відновленню фізичної і розумової працез-
датності студентів вищих навчальних закладів не-
спортивної спрямованості.

Існує необхідність подальшої розробки
вправ для учбово-тренувальних занять з настільно-
го тенісу з метою покращення розумової та фізич-
ної працездатності студентів.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОВС
УКРАЇНИ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Бабенко В.Г.
Академія управління МВС

Анотація. Підвищення вимог всебічної підготовленості
персоналу диктується  інноваційним розвитком усіх
сфер виробництва й суспільного життя. Воно ставить
завдання щодо реалізації гармонійного професійно-
фізичного вдосконалення людини в різних галузях су-
часної діяльності.
Ключові слова: персонал, гармонійний розвиток, про-
фесійно-фізичне вдосконалення.
Аннотация. Бабенко В.Г. Психолого-педагогические
основы формирования физической подготовленности
персонала ОВД Украины к экстремальным ситуациям.
Повышение требований всесторонней подготовленно-

сти персонала диктуется инновационным развитием всех
сфер производства и общественной жизни. Оно ставит
задание относительно реализации гармоничного профес-
сионально-физического совершенствования человека в
разных отраслях современной деятельности.
Ключевые слова: персонал, гармоническое развитие,
профессионально-физическое совершенствование.
Annotation. Babenko V.G. Psychologic pedagogical bases
of shaping physical readiness of the personnel law-
enforcement bodies of Ukraine to extreme situations. The
rise of requirements of comprehensive preparedness of
personnel is dictated by innovative development of all
spheres 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.

Вступ.
Актуальною проблемою сучасної системи

професійного навчання персоналу практичних
органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі
ОВС) є недостатність належної психофізичної підго-
товки. Проблема збереження стійкого бажання та
інтересу до постійного вдосконалення й самовдос-
коналення протягом тривалого часу особливо чітко
стала проявлятися останніми роками у зв’язку з різко
зростаючими навантаженнями оперативно-службо-
вої діяльності.

Особистий інтелект, індивідуальна май-
стерність чи власний професіоналізм, техніка, так-
тика дій та колективізм – це невід’ємні й складові
частини особистості сучасного працівника міліції.
Атлетизм, витривалість, практичне вміння застосо-
вувати табельну вогнепальну зброю, спеціальні за-
соби, заходи фізичного впливу у поєднанні з дотри-
манням службової етики, дисципліни й законності
допомагають і сприяють підвищенню рівня гумані-
зації персоналу ОВС, вдосконаленню їх професіо-
налізму та формуванню впевненості у власних діях
[2]. На жаль, ці проблеми залишаються ще «мало-
доторканими» вітчизняними відомчими науковцями
й становлять надзвичайно цікаву і, вкрай необхідну,
для ОВС ділянку роботи.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вдосконалення систе-

ми психофізичної підготовки персоналу ОВС.
Результати дослідження.
Загальне криміногенне напруження в дер-

жаві, агресивне поводження певних категорій гро-
мадян відносно працівників міліції, вплив на
міліцейську спільноту інших кризово-негативних
факторів порушили природний баланс сил і негатив-
но вплинули на стан загальної психофізичної підго-
товленості працівників практичних ОВС. У праці [5]
зазначено, що «нерідко в гострих конфліктних си-
туаціях при явній агресивності правопорушників або
використанні ними зброї працівники міліції нерідко
проявляють нерішучість, розгубленість, не можуть
прийняти правильного рішення, внаслідок чого ги-
нуть або отримують поранення» [5, с. 3]. Там же було
зазначено й причини: неправильна оцінка обстанов-
ки, у якій опинився працівник міліції, психологічна
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впевненість у неможливості опору з боку правопо-
рушника, а також неналежний рівень професійної
підготовленості.

Більшістю нормативних документів МВС
України визначено, що керівники органів  та
підрозділів внутрішніх справ несуть персональну
відповідальність за теоретичну й практичну підго-
товку підлеглих до несення служби. Однак, ця ро-
бота знаходиться ще не на належному рівні. Про це
впевнено свідчать факти невдалого застосування
заходів фізичного впливу, а також випадки неправо-
мірного застосування вогнепальної зброї й спеціаль-
них засобів, які базувалися лише на психоемоцій-
ному підґрунті. Саме тому, до зазначених вище
причин можна додати ще одну: недопрацювання в
галузі психолого-педагогічної підготовки.

Учені визначили [1, 4], що сила мотиву без-
посередньо залежить від мотиваційного збудження
й визначається супроводжуючою його емоцією. Ек-
спресивно-енергійний характер людських емоцій
може потребувати термінової розрядки, тобто вихо-
ду накопиченого негативного впливу. Цій розрядці і
впливу аж ніяк не потрібно піддаватися працівнику
ОВС у своїй повсякденно-службовій діяльності. Зав-
дяки правильно організованій психолого-педа-
гогічній роботі, саме навченість вмінню стримува-
ти емоційну розрядку сприяє зниженню сили емоцій
і сили мотиву. У більшості випадків це дає додатко-
вий час працівнику міліції на ситуативну оцінку пев-
ної обстановки з прийняттям відповідного рішення
стосовно тих чи інших технічних дій.

Як правило, у всіх учасників екстремальних
ситуацій є конкретна мета:

- у працівника ОВС – дотримання закон-
ності, виконання посадових обов’язків, покращен-
ня результату, перемога над собою, перемога над
злочинцем;

- у злочинця – будь-яким чином не дати пра-
цівнику ОВС перемогти себе й уникнути законного
покарання.

Ці діючі особи знаходяться в прямій залеж-
ності від сили їх емоцій та мотиву, який, у свою чер-
гу, залежить від інтенсивності мотиваційного збуд-
ження [4], а саме:

1) від знання результатів власної діяльності
та її можливих наслідків під час виконання опера-
тивно-службових завдань;

2) свідомого розуміння змісту власної пра-
воти на фоні правової діяльності;

3) жорсткого регламентування чинними
відомчими нормативними документами та обме-
женою людською моральністю свободи або арсе-
налу дій.

Так, спостерігаючи за поведінкою злочин-
ця й працівника міліції в екстремальній ситуації, які
стоять один навпроти одного, учасників спортивних
змагань на чемпіонатах МВС України з боротьби
самбо, рукопашного бою, багатоборства груп захоп-
лення та багатоборства снайперів міліції, можна
впевнитись в дії двох типів мотивації – досягненні

успіху і запобіганні або уникненні невдач. Це яск-
раво відображається в діях працівника міліції, що
прагне затримати злочинця, у діях злочинця, який
прагне будь-що уникнути затримання, у тактико-тех-
нічних діях спортсменів, що поперемінно викорис-
товують то атакуючі, то захисні дії. Кінцевою ме-
тою даної діяльності є перемога над суперником.

Слід зазначити, що мотивація працівників
органів і підрозділів внутрішніх справ до фізичного
вдосконалення й самовдосконалення тісно взаємоз-
в’язана з усім комплексом заходів, які застосовують-
ся під час організації сучасної системи підготовки
спортсменів класу

ІІ-ий  - І-ий розряд – кандидат у майстри
спорту – майстер спорту.  А саме [6]:

1) підбором науково-педагогічних та тре-
нерських кадрів;

2) матеріально-технічним забезпеченням;
3) ефективною тактико-технічною, фізич-

ною та психолого-педагогічною підготовленістю;
4) системою релаксації;
5) системою профілактики захворювань;
6) професійним відбором;
7) дотриманням заходів особистої безпеки

з метою запобігання травматизму та його ефектив-
ним лікуванням.

Упущення й недоліки, що допускаються у
вище наведених та інших компонентах системи цієї
підготовки, можуть однаково негативно позначати-
ся як на рівні мотивації спортсмена, так і на рівні
мотивації працівника міліції.

Проведене дослідження [2] показало, що
керівнику підрозділу, викладачу або особі, що
здійснює і контролює навчальний процес, необхід-
но прагнути забезпечити такий його зміст і органі-
зацію, які постійно ставили б перед працівниками
міліції завдання відчутного вдосконалення і само-
вдосконалення. Так, на першому етапі річної підго-
товки персоналу ОВС повинна бути забезпечена
спрямованість на навчання й удосконалення основ-
них рухових навичок і умінь. Надалі потрібно пост-
ійно орієнтувати працівників міліції на необхідність
активної роботи над удосконаленням інших, слабо
розвинутих компонентів їх підготовленості та сти-
мулювати до подолання різних навантажень, що
повинні поступово зростати.

Одночасно з цим кожний працівник органів
і підрозділів внутрішніх справ повинен наочно ба-
чити результативність власних тренувань. Виходя-
чи з цього, встановлено, що одним з найважливіших
аспектів всебічної підготовки працівників практич-
них ОВС є психолого-педагогічне забезпечення ви-
сокого рівня їх активності щодо фізкультурно-
спортивної діяльності протягом усього періоду
навчання, де ключовим елементом є мотиваційна
орієнтація, пов’язана з бажанням або небажанням
активно займатися визначеною посадовими обов’яз-
ками діяльністю.

У дослідженнях [1, 7, 8], які проводилися
серед різних груп населення, чітко й виразно пока-
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зана залежність мотиваційної орієнтації спортсме-
на від вибору внутрішніх чи зовнішніх цілей. Абсо-
лютним аналогом цього є мотиваційна орієнтація
працівника міліції на внутрішню і зовнішню мету.
Орієнтація на внутрішню мету тісно зв’язана з ак-
центом всебічного вдосконалення й прагнення ефек-
тивної службової діяльності, а орієнтація тільки на
зовнішню мету може зосереджуватися на результаті
власної діяльності, як одному із засобів оцінки влас-
них здібностей. При такій орієнтації мотивація пра-
цівника міліції стає залежною від результату і конк-
ретно вираженої оцінки його діяльності.

Наслідком невірної зовнішньої орієнтації
нерідко є поступово-непомітне  послаблення уваги
до якості підготовки з боку керівника, інструктора,
інспектора або викладача. Це сприяє зниженню по-
казників та невжиттю своєчасних заходів щодо по-
шуку зовнішніх причин виникнення невдач. Резуль-
татом цього є  зниження мотивації у працівників
міліції до активних і напружених занять.

У реальній практиці професійної підготов-
ки працівників ОВС  мотиваційна орієнтація спря-
мована на формування певної психологічної уста-
новки в трьох можливих напрямах: орієнтація на
цілеспрямоване навчання, орієнтація на процес удос-
коналення і самовдосконалення, а також орієнтація
на успішне виконання поставлених завдань.

На нашу думку, тільки єдиним може відрізня-
тися мотиваційна орієнтація спортсмена від мотива-
ційної орієнтації працівника органів внутрішніх
справ: сучасна багатоступенева система підготовки
спортсмена може передбачати таке поняття, як оріє-
нтація на невдачу, а система всебічної підготовки

працівників ОВС не передбачає подібної орієнтації.
Це пояснюється тим, що невдалий виступ спортсме-
на в окремому змаганні може з лихвою компенсува-
тися вдалим виступом у іншому змаганні, а от якщо
працівник міліції сам себе зорієнтував на невдачу, то
реальний поєдинок з небезпечним і озброєним зло-
чинцем він вже програв заочно, навіть не починаючи
його. Другої і третьої спроби для нього вже не буде
тому, що ціною першої спроби стовідсотково може
стати людське життя і здоров‘я. Ось чому в системі
навчання працівників практичних ОВС всі орієнтації
повинні мати тільки успішне спрямування. Слід заз-
начити, що за будь-якою орієнтацією на невдачу може
стояти якась невирішена кризова проблема, помилка
мотиваційного характеру або інші несприятливі фак-
тори (табл. 1).

Завдяки виділенню несприятливих фак-
торів, які впливають на мотивацію працівників прак-
тичних ОВС, встановлено, що переважна частина
(див. табл. 1) упущень і прорахунків може припус-
катися з боку керівника занять.  У наведеній ситу-
ації ключовим елементом знову може бути мотива-
ційна орієнтація. Вона має тісний взаємозв’язок з
бажанням або небажанням займатися фізичними
вправами. Вона орієнтує працівників практичних
ОВС на внутрішню мету, де основний акцент робить-
ся на тактико-технічне й психофізичне вдосконален-
ня при позитивному прагненні ефективного трену-
вання, та зовнішню мету,  де основні  зусилля
концентруються саме на досягненні ними певного
результату як засобу оцінки власних можливостей
при послабленій увазі до самого процесу підготов-
ки [7, 8].

Категорії № 
п/п 

Несприятливі фактори, що впливають на рівень мотивації 
Працівники Керівники занять 

А. Навчального характеру 
1. Відсутність інтересу і бажання + + 
2. Погіршення власних фізичних кондицій + + 
3. Відсутність контролю за навчальним процесом - + 
4. Підбір занадто складних або легких вправ + + 
5. Перетренованість + + 
6. Завищені або занижені вимоги до самого себе + + 
7. Відсутність варіативності на заняттях - + 
8. Недосконале володіння предметом - + 
9.  Невикористання змагального ефекту - + 

10. Недосконале або занадто складне планування - + 
11. Шаблонна організація занять - + 
12. Відсутність новизни - + 

Б. Службового характеру 
13. Страх перед злочинцем + + 
14. Страх за власну неспроможність + + 
15. Велике службове навантаження + + 
16. Відсутність контролю за станом працівника - + 
17. Критичні зауваження колег по службі + + 
18. Недопрацювання психолого-пед. характеру - + 
19. Низька готовність до ризику + + 
20. Низька продуктивність праці + + 
 

Таблиця 1
Класифікація несприятливих факторів, що впливають на рівень мотивації працівників практичних ОВС
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Важливим психолого-педагогічним момен-
том у підтриманні стійкого інтересу працівника
міліції до занять фізичною підготовкою є процес
організації спільної роботи у системі:

 

працівник ОВС, 
керівник ОВС 
викладач, інструктор,  
інспектор; інші фахівці  
галузі 

           де залучення працівника міліції до система-
тичних занять і тренувань призводить до його пси-
хофізичного вдосконалення і самовдосконалення за
рахунок виконання ним того ж обсягу навантажен-
ня й сприяє зростанню його результатів. Слід виді-
лити найбільш типові помилки працівників практич-
них ОВС при постановці мети:

- вибір занадто просторової мети без конк-
ретного змісту і напряму;

- ставиться необмежена мета, що не відпо-
відає їх фізичним можливостям і кондиціям;

- одночасно ставиться багато завдань, кож-
не з яких реально може бути виконане, але свого
часу;

- не ставиться подальша мета вдосконален-
ня або мета-максимум, яка повинна спрямовувати-
ся на належний кінцевий результат.

Висновки.
Цілком природно, що при зазначених вище

недоліках знижується цілеспрямованість працівника
міліції та його мотиваційний потенціал реального
вдосконалення та самовдосконалення. Щоб не вини-
кало подібних помилок, необхідно допомогти праці-
внику ОВС правильно визначити власні недоліки,
обрати відповідну мету, шляхи й засоби вдосконален-
ня та самовдосконалення власних фізичних кондицій
засобами фізичної культури і спорту. Дуже важливо
не переобтяжуватися численними дрібними самозо-
бов’язаннями, оскільки бажання охопити все спла-
новане одразу не дасть змоги виконати задумане, а
нездійсненність самозобов’язань призводить до втра-
ти інтересу, бажання і зниження цілеспрямованості.
У цій ситуації важливо надати працівнику ОВС своє-
часну психолого-педагогічну підтримку з метою збе-
реження сили його мотиву й власної мотиваційної
установки на необхідному рівні.

Подальші дослідження планується спряму-
вати на вивчення інших способів позитивного пси-
холого-педагогічного впливу на рівень психофізич-
ної підготовленості персоналу ОВС.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Волошко Л.Б.
Відкритий міжнародний університет

розвитку людини „Україна”
Полтавський інститут економіки і права

Анотація. У статті узагальнено основні види само-
стійної роботи студентів, представлено технологію
організації самостійної роботи з урахуванням вимог
кредитно-модульної системи навчання. Визначено особ-
ливості організації самостійної роботи студентів з по-
зиції компетентнісного підходу.
Ключові слова: самостійна робота студентів, техно-
логія.
Аннотация. Волошко Л.Б. Технология организации са-
мостоятельной работы студентов. В статье проанали-
зированы основные виды самостоятельной работы сту-
дентов, представлена  технология организации
самостоятельной работы с учетом требований кредит-
но-модульной системы обучения. Определена особен-
ности организации самостоятельной работы студентов
из позиции компетентностного подхода.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов,
технология.
Annotation. Voloshko L.B. Technology of organization of
student’s individual work. The article deals with the main
kind of student’s individual work. It also contains the
technology of organization student’s individual work
consider the requests of the ECTS. It is defined singularities
of the organization of self-maintained work of students from
a position competent the approach.
Key words: individual work of students, technology.

Вступ.
Приєднання України до Болонського проце-

су значно актуалізує проблему організації само-
стійної роботи студентів ВНЗ, оскільки спостері-
гається тенденція до скорочення аудиторних годин і
збільшення часу, відведеного на самостійну роботу.
За європейською кредитно-трансферною та акуму-
люючою системою (ECTS) ключовою складовою
професійної освіти визнано індивідуальну роботу
студентів, саме тому їй відводиться близько поло-
вини годин навчального навантаження [2].

Значущість самостійної роботи у навчанні
знайшла ґрунтовне висвітлення у педагогічній літе-
ратурі. Науковцями доведено, що самостійна робо-
та значною мірою визначає якість підготовки
фахівців (А. Алексюк [1], Ю. Бабанський, В. Бондар,
О. Мороз т. ін.). У теорії та методиці професійної
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освіти самостійну роботу студентів різних спеціаль-
ностей досліджували В. Луценко, І. Хом’юк, Г. Шай-
дур, Н. Шишкіна [5] т. ін. Разом із тим, невиріше-
ним залишається питання оптимального вибору
технології організації самостійної роботи студентів,
стимулювання їхнього інтересу до самоосвітньої
діяльності.

Робота виконується згідно плану НДР Пол-
тавського інституту економіки і права ВНЗ „Відкри-
тий міжнародний університет розвитку людини
„Україна”.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є обґрунтування технології

організації самостійної роботи студентів ВНЗ з
урахуванням вимог кредитно-модульної системи
навчання.

Результати дослідження.
Враховуючи різноаспектність і складність

сучасного наукового знання, зростання вимог до
рівня професійної  компетентності  майбутніх
фахівців, самостійну роботу студентів ми розгля-
даємо з позицій компетентнісного підходу. У відпо-
відності до ключових компетенцій, визначених Ра-
дою Європи, здатність самостійно здобувати нові
знання й уміння, готовність до постійного підви-
щення освітнього рівня становлять сутність пер-
сональної компетенції фахівця [3]. У цьому зв’яз-
ку самостійну роботу ми розглядаємо як спосіб
індивідуалізації процесу навчально-професійної
підготовки студентів, як основу самоосвітньої
діяльності спеціалістів, вагомий чинник їхньої про-
фесійної мобільності.

Результативність самостійної роботи значною
мірою залежить від способу її організації. У зв’язку
з цим нами розроблено та впроваджено технологію
організації самостійної роботи (СР) студентів, що
включає три етапи: інформаційно-адаптивний, про-
цесуальний, контрольно-аналітичний (рис. 1).

На інформаційно-адаптивному етапі визна-
чається мета, проводиться відбір і структурування
змісту самостійної роботи, здійснюється конструю-
вання завдань для самостійного виконання студен-
тами. Необхідною умовою організації СР є упоряд-
кування навантаження на  студента ,  що
забезпечується відповідним календарним плануван-
ням та узгодженням етапності виконання завдань са-
мостійної роботи з різних навчальних дисциплін.
Особливо це стосується студентів старших курсів,
де обсяг матеріалу, винесеного на самостійне опра-
цювання, може бути значним у зв’язку з виконан-
ням курсових або дипломних робіт.

Процесуальний етап включає продуктивну
самостійну навчальну діяльність студентів за учас-
тю викладача, який виконує функцію консультанта-
тьютора.

Контрольно-аналітичний етап передбачає
визначення рейтингу студентів з урахуванням резуль-
татів фактичного виконання завдань для самостійної
роботи, а також коригування навчально-методично-
го забезпечення самостійної роботи.

Оптимізація самостійної роботи студентів в
умовах кредитно-модульної системи організації на-
вчального процесу потребує узагальнення відомо-
стей щодо основних видів самостійної роботи

Рис. 1. Технологія організації самостійної роботи студентів

 Визначення мети СР 

Відбір змісту СР 

Структурування змісту, 
конструювання завдань для СР 

Календарне планування 
етапності виконання СР, 

упорядкування навантаження 
на студента 

Забезпечення навчально-
методичною літературою, 

електронними версіями НМКД 

Консультативно-
методична робота 
викладача 

 

Самостійна робота 
студентів 

Організація контролю за 
результативністю СР 

Інформаційно-
адаптивний 

етап 

Процесуальний 
етап 

Контрольно-
аналітичний 

етап 
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(табл. 1). Слід врахувати, що самостійна робота
повинна ґрунтуватися на індивідуальному підході
з урахуванням інтересів, мотивів, потенціалу кож-
ного студента.

З метою підвищення мотивації студентів до
самоосвіти передбачено виконання індивідуальних
навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), за які нарахо-
вуються додаткові, заохочувальні бали (ЗБ) з ураху-
ванням рівня результативності його виконання:
кількість ЗБ = α х Кmax, де α – ваговий коефіцієнт
результативності індивідуальної навчально-дослід-
ної роботи студентів, Кmax – максимально можливе
число балів, що може бути нараховано за виконання
ІНДЗ (табл. 2).

Оцінка результативності самостійної робо-
ти студентів здійснюється з урахуванням трьох кри-
теріїв: особистісного, когнітивного, академічного
(рис. 2).

Експериментальна перевірка ефективності
запропонованої технології здійснювалася протягом
2004-2006 рр. у ході педагогічного експерименту, в
якому брали участь студенти соціально-гуманітар-
ного факультету Полтавського інституту економіки
і права. Для визначення сформованості професій-
них знань, умінь і навичок студентів за основу була
обрана класифікація рівнів навченості [4]. Прове-
дений аналіз результатів академічної успішності зас-
відчив , що після завершення експерименту у

Результат індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів Рівень результативності/ 
ваговий коефіцієнт 

Реферат, літературний огляд проблеми, анотація, модель, наочність тощо 1 рівень/ 0,25 
Участь у конкурсі студентських наукових робіт, предметних олімпіадах 
на рівні ВНЗ 2 рівень /0,5 

Доповідь, тези (стаття) у збірнику наукових праць 
міжвузівської (регіональної) студентської науково-практичної 
конференції 

3 рівень/0,75 

Доповідь, тези (стаття) у збірнику наукових праць Всеукраїнської, 
Міжнародної науково-практичної конференції. Участь у Всеукраїнських 
і Міжнародних олімпіадах 

4 рівень/1 

 

Таблиця 2
Оцінка результатів індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів

Класифікаційна ознака Вид самостійної роботи 
1. За місцем виконання  • аудиторна 

• позааудиторна 
2. За формою подання 
результатів 

• усна – доповідь, повідомлення, коментар, презентація ситуації 
• письмова – опорні конспекти, таблиці, схеми, термінологічні 
словники, реферати, контрольні роботи, курсові та дипломні 
роботи 

• конструкторська – моделі, макети, наочність 
• інтерактивна – навчальне спілкування на форум-сторінці в 
гіпермедійному середовищі 

3. За дидактичною метою • СР з метою формування нових знань 
• СР з метою формування нових практичних умінь і навичок 
• СР з метою закріплення знань, умінь, навичок 
• СР з метою розвитку навичок самоосвіти 

4. За джерелом отримання 
інформації 

• СР із друкованими носіями (підручниками, посібниками, 
атласами) 

• СР із використанням Інтернет-ресурсів 
5. За ступенем самостійності 
студентів 

• СР за зразками (репродуктивна) 
• частково-пошукова СР (продуктивна) 
• дослідницька СР (евристична) 

6. За видом управління  • СР під безпосереднім керівництвом викладача 
• СР на основі співуправління (викладач – студент) 
• СР на основі самоуправління (студент) 

7. За умовами виконання 
завдання 

• Індивідуальна СР 
• СР у парах 
• СР робота в малій навчальній групі 
• фронтальна СР 

8. За видом контролю 
результативності  

• СР з обов’язковим контролем кожного студента 
• СР із вибірковим контролем 

 

Таблиця 1
Види самостійної роботи студентів
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кількісному розподілі студентів за рівнями навче-
ності відбулися суттєві зміни (табл. 3).

Аналіз експериментальних даних за ч2-кри-
терієм показав, що за час проведення експерименту
з імовірністю 0,95 (χ2

емп.>χ2
кр.0,05; χ2

емп.=259,34;
χ2
кр.0,05=9,49; степенів свободи n-1=4) в ЕГ зменши-
лась кількість студентів, які працюють на І та ІІ рівні
навченості, відповідно на 24,1% та 12,6 %; на ІІІ та
ІV – збільшилась відповідно на 20,3 % та 10,1 %. V
рівня навченості досягли 6,3 % студентів. У КГ зміни
кількісного розподілу студентів за рівнями навче-
ності  виявилися статистично недостовірним
(χ2

емп.=0,82; χ2
кр.0,05=7,81; χ2

емп.<χ2
кр.0,05).

Висновки.
Визначено особливості організації само-

стійної роботи студентів з позиції компетентнісно-
го підходу. Узагальнено основні види самостійної
роботи студентів. Розроблено технологію організації
самостійної роботи студентів з урахуванням вимог
кредитно-модульної системи навчання та перевіре-
но її ефективність.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем техно-
логії організації самостійної роботи студентів.
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-
БАСКЕТБОЛІСТІВ В ГУМАНІТАРНИХ

ВУЗАХ
Воробйова В.О.

Горловський державний педагогічний інститут
іноземних мов

Анотація. Методика підготовки спортсменів-баскет-
болістів в гуманітарних вузах. Воробйова В.О. У статті

Рис. 2. Критерії оцінки результативності самостійної роботи студентів

 Критерії оцінки СРС 

Особистісний Когнітивний Академічний 

Рівень самостійності, 
самоконтролю, 
ініціативності, 

сформованості мотивів 
до самоосвіти 

Сформованість 
інтелектуальних 

умінь 

Рівень навченості, 
якість знань 

(зміст, глибина, 
міцність) 

П 
О 
К 
А 
З 
Н 
И 
К 
И 

Таблиця 3
Розподіл студентів за рінями навченості
Експериментальна група (ЕГ) Контрольна група (КГ) 

Відносні частоти, f /
е та  f /к , % Рівні навченості 

до  
експерименту 

після  
експерименту 

до  
експерименту 

після  
експерименту 

І розрізнення 26,6 2,5 20,0 17,4 
ІІ  
запам’ятовування 39,2 26,6 41,3 40,0 

ІІІ розуміння 27,8 48,1 30,7 33,3 
ІV вміння та  
навички 6,4 16,5 8,0 9,3 

V трансформація 0 6,3 0 0 

χ2
емп. 259,34 0,82 

χ2
кр.0,05 9,49 7,81 

Відмінність сукупності  
різні χ2

емп.> χ2
кр.0,05 

сукупності  
однакові χ2

емп.< χ2
кр.0,05 
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наводяться даних учених, якы показують необхідність
єдності розумової і фізичної праці. Наводиться пара-
лель зі способом життя сучасних студентів, у тому числі
– і гуманітарних вузів. Описується методика побудови
навчально-тренувального процесу із баскетболу для
студентів гуманітарних вузів, заснована на активізації
свідомих аспектів при навчанні техніко-тактичним діям,
розвитку специфічних почуттів баскетболістів і розвит-
ку спеціальної витривалості.
Ключові слова: гуманітарний вуз, баскетбол, активіза-
ція свідомості.
Аннотация. Воробьева В.О. Методика подготовки
спортсменов-баскетболистов в гуманитарных вузах.
Методика подготовки спортсменов-баскетболистов в
гуманитарных вузах. Воробьева В.А. В статье приво-
дятся данные ученых, показывающие необходимость
единства умственного и физического труда. Проводит-
ся параллель с образом жизни современных студентов,
в том числе – и гуманитарных вузов. Описывается ме-
тодика построения учебно-тренировочного процесса по
баскетболу для студентов гуманитарных вузов, основан-
ная на активизации сознательных аспектов при обуче-
нии технико-тактическим действиям, развитию специ-
фических чувств баскетболистов  и развитию
специальной выносливости.
Ключевые слова: гуманитарный вуз, баскетбол, акти-
визация сознания.
Annotation. Vorob’eva V.O. A technique of preparation
of sportsmen - basketball players in liberal arts colleges.
In article the data of scientists showing necessity of unity
intellectual and physical work are cited. The parallel with
a way of life of modern students, including - and liberal
arts colleges be drawn. The technique of construction of
training process on basketball for students of the liberal
arts colleges, based on activization of conscious aspects
is described at training to tactical actions, development
of specific feelings of basketball players and development
of special endurance.
Key words: a liberal arts college, basketball, activization
of consciousness.

Вступ.
В даний час проблема вдосконалювання

фізичного виховання студентів є однією з найваж-
ливіших [1,3,4]. Ріст технічного прогресу приводить
до постійного зростання вимог до освіти, що, у свою
чергу, спричиняє  підвищення розумових і психіч-
них навантажень у всієї учнівської молоді, і особли-
во – у студентів [5,6].

Як відомо [5,6,12], підвищення розумових і
психічних навантажень без оптимальної їхньої ком-
пенсації фізичною активністю приводить до істотно-
го погіршення загального стану здоров’я, що, у свою
чергу, позначається і на професійній підготовці.

Серед учнівської молоді особливе місце зай-
мають студенти гуманітарних вузів. Це саме той кон-
тингент, для якого характерний великий обсяг ро-
боти, що вимагає високої концентрації, уваги,
пам’яті, копіткості. Як відомо [6,12], такий вид ро-
зумової роботи є одним з найбільш стомлюючих, і,
природно, повинний гармонійно сполучатися з ру-
ховою активністю, яке дає достатнє навантаження
як на серцево-судинну і дихальну системи, так і на
опорно-руховий апарат.

При всій очевидній необхідності рухової
активності залишається відкритим питання, який

вид фізичного навантаження є найбільш кращим для
студентів гуманітарних вузів. Природно, що кожен
студент, що усвідомлює необхідність фізичних
вправ, вибирає для себе вид спорту, найбільше для
нього придатний. І досить великий відсоток сту-
дентів вибирає саме баскетбол. Це не випадково,
тому що баскетбол дає різнобічне навантаження на
організм, захоплює емоційно, розвиває не тільки
фізичні можливості, але й інтелектуальні і психо-
логічні [2], що найбільше актуально для студентів
гуманітарних вузів.

Однак питання побудови навчально-трену-
вального процесу по баскетболу в гуманітарних ву-
зах з урахуванням їх професійної специфіки і пси-
хологічних особливостей студентів, у даний час
практично не розроблено, і тому обраний напрямок
досліджень є своєчасним і актуальним.

Робота виконана за планом НДР Горловсь-
кого державного педагогічного інституту інозем-
них мов.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: розробити й експеримен-

тально обґрунтувати методику підготовки спорт-
сменів-баскетболістів гуманітарних вузів на основі
синтезу принципів спортивного тренування клубних
команд і обліку специфіки гуманітарних вузів.

Методи дослідження: аналіз літературних
джерел, педагогічне тестування, фізіологічні і пси-
хофізіолгічні методи дослідження, метод суб’єктив-
ної оцінки випробуваного зусилля (напруги, що
відчувається), педагогічний експеримент, методи
математичної статистики.

Результати дослідження.
Аналіз літератури разом із педагогічними

спостереженнями показав, що сучасний світ вима-
гає не тільки високої фізичної підготовки, але і роз-
витку психіки й інтелекту [9,10]. До висот світового
значення практично у всіх областях доходять люди
з високими показниками як фізичного стану, так і
інтелекту і психічних здібностей. Тому і розвивати
фізичні  якості треба нарівні з розумовими і психіч-
ними з дитинства.

Між розумовим і фізичним розвитком лю-
дини існує тісний зв’язок, що цілком з’ясовується
при вивченні людського організму і його відправ-
лень. Розумовий ріст і розвиток вимагають відпові-
дного розвитку фізичного [7,12].

У древні часи, коли від розвитку фізичних
якостей, технічних навичок і умінь залежало життя,
фізичному вихованню придавалось найважливіше
значення.  “Він не вміє ні читати, ні плавати”, - го-
ворили в Древній Греції, бажаючи підкреслити по-
вну неспроможність людини  [10,11].

Проблема єдності фізичного і розумового
розвитку була актуальною як в часи античності, так
і в епоху відродження, наприкінці 19 століття [7,12],
і залишається актуальною в теперішній час.

П.Ф. Лесгафт [12] вважав, що завдання ос-
віти полягає в сприянні з’ясуванню значення осо-
бистості людини й в обмеженні сваволля його дій.
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Остання задача належить фізичній освіті; вона тісно
зв’язана з задачею розумової освіти.

З погляду нормальних проявів людини ро-
зумова і фізична діяльність повинні бути в повному
відповідності між собою (рис. 1), тому що тільки
тоді будуть існувати всі умови для більш точного
свідомого  роз’єднання  і   порівняння  між собою як
всіх одержуваних представлень, так і дій. Як одно-
бічний фізичний розвиток приводить тільки до про-
яву діяльності, недостатньо розумово перевіреною
і направленою, так і однобічний розвиток розумо-
вої неодмінно пов’язаний з недоліком об’єктивної
перевірки, і тому в подробицях розумова праця за-
лишається часто нез’ясованою. При розумовій і
фізичній освіті мають також однакове застосування

як закон поступовості і послідовності розвитку (Ла-
марк) [7], так і закон гармонії (Биша) [7,12].

Гармонійний, усебічний розвиток діяль-
ності людського організму повинний складати за-
гальну мету виховання й освіти.

Таким чином, аналіз літератури показав, що
проблема гармонійної єдності розумового і фізич-
ного розвитку піднімалася ще в часи античності,
середньовіччя, епохи відродження. Ця ідея одержа-
ла свій розвиток у 19 і 20 столітті завдяки працям
П.Ф. Лесгафта і розвитку системи фізичного вихо-
вання. І особливу актуальність здобуває дана про-
блема в даний час, коли, з одного боку, росте розу-
мове і психічне навантаження в студентів, а, з іншого
боку, спорт стає усе більш професійним, і усе мен-

Рис. 1. Схема взаємозв’язку між фізичним та розумовим розвитком та необхідністю гармонійного роз-
витку людини

 Початкова єдність 
фізичного та 

розумового розвитку 
людини 

Превалювання 
фізичного розвитку над 

розумовим 

Превалювання 
розумового розвитку 
над фізичним 

Вплив навколишнього 
середовища Процес життя Вплив генотипу 

Недостатність 
розумового керування 
фізичною діяльністю на 
тлі підвищених 

фізичних навантажень  

Недостатність 
фізичного розвитку на 
тлі підвищених 

розумових і психічних 
навантажень 

Ослаблення здоров’я в 
зв’язку з недостатністю 
фізичної активності 

Зниження якості 
розумової праці 

Ослаблення здоров’я в 
зв’язку з фізичним 
виснаженням 

Зниження якості 
фізичної праці 

Вихід – гармонійний розвиток людини 
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ше можливостей залишається для використання
фізкультури як засобу гармонізації розумової праці.
Крім того, залишається відкритим питання про
найбільш доцільні засоби фізичної культури і видах
спорту для студентів гуманітарних вузів.

Аналіз літератури також показує, що бас-
кетбол характеризується інтегральним впливом на
різні сторони розвитку особистості і дає різнобіч-
не навантаження як на функціональні системи
організму, так і на опорно-руховий апарат [2,8,9].
У цьому зв’язку баскетбол може бути рекомендо-
ваний для широкого застосування як профілюючий
вид спорту в гуманітарних вузах. Однак питання
особливостей побудови тренувального процесу для
студентів-баскетболістів гуманітарних вузів ще
вимагає своїх експериментальних досліджень і ана-
літичних обґрунтувань.

Поряд з аналізом літератури та педагогіч-
ними спостереженнями нами був проведений кон-
статуючий експеримент [8,11], який включав комп-
лексне фізіологічне, педагогічне, психофізіологічне
тестування студентів різних вузів і виявлення особ-
ливостей в рівні та структурі комплексної підготоі-
вленості студентів гуманітарних вузів у порівнянні
із студентами технічних та фізкультурних вузів. На
основі отриманих даних був розроблений і прове-
дений формуючий експеримент.

Педагогічний (формуючий) експеримент
складався із застосування розробленої методики
підготовки спортсменів-баскетболістів гуманітарних
вузів в експериментальній групі.

Методика складалася із наступних положень
та принципів:

1. Застосування в навчально-тренувально-
му процесі баскетболістів гуманітарних вузів прин-
ципів побудови навчально-тренувального процесу
команд вищих розрядів та професійних команд, го-
ловний із яких – це націл на індивідуальні найвищі
досягнення, серйозне особисте відношення до тре-
нувань і навантажень [8].

Крім того, даний принцип порозумівав зас-
тосування методики розвитку точності кидків, роз-
робленої на основі виявлених кореляційних взаємоз-
вязків точності з фізіологічними та психофізіологі-
чними функціями в командах вищих розрядів [10].
Застосовувалась також методика підготовки захис-
ника в баскетболі, яка теж мала за основу кореляц-
ійних взаємозвязків точності з фізіологічними та
психофізіологічними функціями в командах вищих
розрядів [8].

2. Побудова навчально-тренувального про-
цесу в баскетбольній команді гуманітарного вуза з
опорою на свідомість гравців, що передбачало зас-
тосування відповідних методів:

- при дозуванні фізіичних навантажень –
застосування шкали субєктивно сприйманої напру-
женості навантаження, що передбачало індивідуаль-
них підхід до кожного гравця в плані його індивіду-
альних особливостей підготовленості і адаптаційних
можливостей [8];

- при загальній побудові навчально-трену-
вального процесу – опора на провідні якості в за-
гальній структурі підготовленості та індивідуальну
структуру підготовленості гравців з інливідуальни-
ми завданнями [8];

- при навчанні технічним та тактичним
прийомам – широке застосування наочних приладь
[10] та навчально-методичних мультфільмів, а також
– відеокасет із записом техніки виконання кидків
баскетболістами-професіоналами (виробництво Ка-
ліфорнійського Університету). Перегляд відеокасе-
ти вироблявся 2 рази на місяць. Наочні приладдя
(рис. 2, 3) видавалися кожному студенту для деталь-
ного вивчення вдома на необмежений термін. При
підготовці наочного приладдя запрошувалися спорт-
смени вищих розрядів (не нижче першого), відби-
ралися найбільш удалі матеріали. На рисунку 2 по-
казане виконання кидка спортсменом – студентом
ХНПУ  (кмс).

- широке застосування методів аутогенного
та ідеомоторного тренування при навчанні техніці
та оптимсізації процесів відновлення працездат-
ності;

- застосування вправ, спрямованих на роз-
виток і вдосконалення почуття часу, наприклад - ве-
дення мяча 30 с; гравці починають вправу по сигна-
лу, а закінчують згідно своєму особистому відчуттю
тривалості 30 с, та ін. Крім того, застосовувались
методи, спрямовані на розвиток специфічних по-
чуттів, які розвиваються у баскетболістів вже на
досить високому рівні майстерності, а саме – по-
чуття мяча, почуття майданчика, почуття партнера
та ін.

Крім того, при навчанні технічним і тактич-
ним прийомам застосовувався проблемний метод
навчання [2], який порозуміває, що учням (студен-
там) дається приблизно 75% інформації щодо техн-
іки виконання прийому, і він повинен самостійно
прийти до правільного виконання прийому в конк-
ретних обставинах. Наприклад, вирішити, якою ру-
кою краще обвести захисника, яке ведення чи вид
передачи краще застосувати, знайти помилки в
техніці виконання прийому у свого партнера, та ін.

Для розвитку почуття мяча застосовувались
вправи на жонглювання мячем, а також вправи
„віртуозного ведення” (рис. 3).

Вправи на розвиток почуття м’яча
1. Вправи на жонглювання м’ячем, стоячи

на місці (обертання м’яча навколо шиї, тулуба, ніг,
перекидання м’яча з руки на руку й ін.)

2. Ведення м’яча з перекладами і поворота-
ми між ніг, за спиною на місці й у русі.

3. Прості й ускладнені варіанти перекладів
і поворотів, запозичені з методики тренування аме-
риканських баскетболістів (деякі з них приведені
на рис. 3).

Як засіб, що підвищує ефективність засто-
совуваної методики, використовувалися  самостійно
виготовлені відеограми для детального аналізу рухів,
а також аналізу можливих помилок.
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Рис. 2.  Наочне приладдя для детального вивчення техніки кидка однією рукою від плеча [10]

в) переклад м’яча через плече за спиною (запозичено з методики тренувань американських професіоналів)
Рис. 3. Вправи на розвиток „почуття м’яча” (відеограми розроблені Козіною Ж.Л.,

ХНПУ ім Г.С. Сковороди)

б) „півот” з поворотом назад

а) перевід м’яча за спиною
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Застосування данного підходу, тобто спря-
мованості на максимальну активність свідомості
спортсменів, було повязане з тим, що суденти –
спортсмени тренуються всього два рази на тиждень,
що недостатньо для повноцінного формування тех-
нічних навичок та умінь. Це посугубляється тим, що
у студентів-спортсменів різний рівень початкової
підготовленості з баскетболу різний і в багатьох
вкрай низький. Крім того, навчання в інституті три-
ває лише 5 років, склад команди постійно змінюєть-
ся, і створити стабільну команду край важко.

Застосування підходу, спрямованого на мак-
симальну активність свідомості спортсменів, також
було обумовлено отриманими диними щодо наявності
індивідуальних особливостей гравців, які різняться
набагато більше, ніж гравці команд високого класу, і
для нормального розвитку спортивної майстерності
необхідні індивідуальні завдання, які часто викону-
ються гравцем самостійно, навіть без тренера.

Підхід, спрямований на максимальну ак-
тивність свідомості гравців, був обумовлений також
тим, що студенти гуманітарного вузу – досить до-
рослі люди, з розвитою свідомістю, і цю якість по-
трібно максиально використовувати в навчально-
тренувальному процесі з баскетболу в гуманітарно-
му вузі. Крім того, як показали проведені досліджен-
ня, для студентів гуманітарних вузів характерний
розвиток уваги та психофізіологічних функцій. На
ці якості також потрібно спиратися при побудові
навчально-тренувального процесу з баскетболу в
гуманітарних вузах. І тому застосування широкого
спектру наглядних приладь та інших засобів наоч-
ності (мультфільми, відеофільми) в вільний від тре-
нувань час має бути досить корисним.

Висновки.
1. Сучасний світ вимагає гармонійного

фізичного та розумового розвитку людини.
2. Методика тренування баскетболістів гу-

манітарних вузів повинна враховувати їх фізіологічні
та психофізіологічні особливості студентів.

3. Методика, яка була розроблена на основі
даних констатуючого експерименту, включає націл
на індивідуальний підход до спортсменів та опору
на свідомість при розвитку фізичних якостей та тех-
нічних та тактичних навичок.

В перспективі подальших досліджень пла-
нується перевірка ефективності застосування роз-
робленої методики в навчально-тренувальному про-
цесі спортсменів-баскетболістів гуманітарних вузів.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ К
ФИЗИЧЕСКОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
УКРАИНЫ
Глазунов С.І.

Національна академія оборони України

Аннотация. В статье рассмотрены мотивационные ас-
пекты физического совершенствования офицеров Воо-
руженных Сил Украины. Проведен сравнительный ана-
лиз мотивов физического совершенствования офицеров
в зависимости от возраста и профессионального про-
филя. Деформация мотивационной сферы военной де-
ятельности приводит к общему снижению уровня мо-
тивации офицеров к физическому совершенствования
и превалировании личностно-обусловленных мотивов,
таких как улучшение состояния здоровья и удовлетво-
рения от процесса физической тренировки.
Ключевые слова: офицеры, физическое совершенство-
вание, мотивы, прохождение службы.
Анотація. Проблеми мотивації щодо фізичного вдоско-
налення офіцерів Збройних Сил України. В статті розг-
лянути мотиваційні аспекти фізичного вдосконалення
офіцерів Збройних Сил України. Проведено порівняль-
ний аналіз мотивів щодо фізичного вдосконалення оф-
іцерів залежно від віку та професійного профілю. Де-
формація мотиваційної сфери військової діяльності
приводить до загального зниження рівня мотивації оф-
іцерів до фізичного вдосконалювання й превалюванні
особистісно-обумовлених мотивів, таких як поліпшен-
ня стану здоров’я й задоволення від процесу фізичного
тренування.
Ключові слова: офіцери, фізичне вдосконалення, моти-
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ви, проходження служби.
Annotation. Glazunov S.I. Problems of motivation of
physical perfection of officers of Military Powers of
Ukraine. In article is considered the motivational aspects
of physical perfection of officers of Armed forces of
Ukraine. The comparative analysis of motives of physical
perfection of officers is lead Deformation of motivational
sphere of military activity results in the general decrease of
a level of motivation of officers to physical perfection. The
personal caused motives prevail: improvement of a state of
health, satisfaction from physical training.
Keywords: officers, physical conditions improvement,
motives, service.

Введение.
В основе самосовершенствования челове-

ка заложены мотивы. Понятие “мотив” (от лат. moveо
– двигать, толкать) обозначает побуждение к дея-
тельности, побудительную причину действий и по-
ступков [1]. Именно мотив побуждает к деятельно-
сти,  которая связана  с удовлетворением
потребностей субъекта. Известно, что человек, ко-
торый имеет высокий уровень мотивации, больше
работает и достигает более высоких результатов в
деятельности. Одна из важных сфер деятельности в
нашем государстве, обеспечение боеспособности
Вооруженных Сил Украины (ВСУ) возложена на
офицерский корпус. Социальный статус и престиж
офицерской службы на протяжении многих лет ос-
новывались на относительно высоких доходах офи-
церов, специальных льготах и гарантиях, преиму-
ществах при обеспечении жильем. В советское
время на мотивацию офицеров к службе значитель-
но влияли идеологический и административно-ко-
мандный факторы. Формирование стойких мотивов
к службе начиналось с курсантских лет и закрепля-
лось вместе с профессиональной адаптацией млад-
ших офицеров.

Специалисты отмечают, что в настоящее
время наблюдается определенная деформация мо-
тивационной сферы военной деятельности, что про-
является в потере убежденности в важности и необ-
ходимости избранной профессии, социальной и
личной значимости военной службы [2]. В то же
время государство возлагает на офицеров функцию
компетентного управления боевыми возможностя-
ми подчиненного личного состава и техники. Это
требует от офицеров, с одной стороны, особой от-
ветственности перед обществом, а с другой – соот-
ветствия стандартам боеспособности. За время ре-
формирования армии, к сожалению, ухудшаются
такие важные взаимосвязанные составляющие бо-
еспособности офицеров, как состояние здоровья и
уровень их физической подготовленности [1, 2].
Существенное значение в этом процессе имеет мо-
тивация офицеров к физическому совершенствова-
нию. Отечественные специалисты отмечают, что
функционирующая система физической подготовки
(ФП) не имеет соответствующих требований к фор-
мированию стойкой потребности военнослужащих
в систематическом занятии физическими упражне-
ниями [8]. Для поиска существующих подходов для

решения проблемы было проведено исследование.
Робота виконана за планом НДР Національ-

ної академії оборони України.
Формулювання цілей роботи.
Цель исследования: определение мотиваци-

онных аспектов физического совершенствования
офицеров.

Организация исследования. В исследовании
принимали участие 194 офицеров-слушателей На-
циональной академии обороны Украины (НАОУ)
разных возрастных групп, командного уровня и про-
фессионального профиля как очной, так и заочной
формы обучения. В исследовании использованы сле-
дующие методы: библиографический, собеседова-
ние, опрос, анкетирование, сравнение, анализ, ме-
тоды математической статистики. Согласованность
мнений офицеров оценивалась с помощью коэффи-
циента конкордации W.

Результаты исследования.
По результатам опроса офицеров ВСУ сре-

ди основных мотивов, которые побуждают их к служ-
бе, доминируют следующие: возможность решить
жилищную проблему; успешное продвижение по
службе; возможность самореализоваться в умении
управлять людьми и боевой техникой; внутреннее
удовлетворение постоянной и интересной работой со
стабильным финансовым обеспечением; возмож-
ность раннего получения пенсии. Среди перечислен-
ных мотивов определяющим можно считать успеш-
ное продвижение по службе. Реализация этого мотива,
в свою очередь, зависит от успешного прохождения
офицером аттестации. На вопрос анкеты „..Оценка
по каким предметам боевой подготовки должна обя-
зательно быть учтена во время аттестации военнос-
лужащего?” 82% опрошенных указали на физичес-
кую подготовку и 78% поставили ее на 2 или 3
позиции. Ежемесячное оценивание физической под-
готовленности каждого военнослужащего повышает
личную ответственность за ее уровень [5]. Эта ответ-
ственность реализуется в некоторых положениях по-
рядка прохождения службы личным составом, напри-
мер проведение аттестации (назначение на высшую
должность, поступление в военное учебное заведе-
ние и т.д.), во время которой учитывается уровень
физической подготовленности офицера [6]. Кроме
того, достаточно эффективный рычаг стимулирова-
ния к профессиональному совершенствованию (в том
числе и физическому) имеют командиры подразде-
лений. Командир (начальник) в соответствии с руко-
водящими документами [7] имеет право лишать во-
еннослужащих премии полностью или частично за
личные неудовлетворительные показатели боевой
подготовки.

Результаты анкетирования офицеров ВСУ
показали, что желание заниматься физическим со-
вершенствованием имеет 94% респондентов. Вооб-
ще 56% из них (офицеры старших возрастных групп
(свыше 35 лет)) отдают предпочтение самостоятель-
ной подготовке, другие – занятиям в составе учеб-
ных групп. Самостоятельным занятиям отдают пре-
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имущество офицеры и инженерного (57%), и коман-
дного (54 %) профиля деятельности. 33% офицеров
занимаются физической подготовкой один раз на
неделю, 23% – два раза в неделю, 13% – более трех
раз в неделю, 31% – реже, чем два раза в месяц.

Наиболее популярной формой физической
подготовки для поддержания надлежащего уровня
физической подготовленности большинство опро-
шенных офицеров признали утреннюю физическую
зарядку УФЗ (r = 1,14), рис. 1.

Рис. 2. Мотивы физического совершенствования офицеров:
1 – удовлетворение от процесса физической тренировки; 2 – желание иметь атлетическую фигуру; 3 –
привычка; 4 – стремление хорошо подготовить себя к контролю ФП; 5 – стремление избежать наказа-
ний за низкий уровень ФП; 6 – улучшение состояния здоровья;    7 – воспитание качеств, необходимых

для выполнения служебных обязанностей
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Для объективного анализа данных вводит-
ся нормированный рейтинговый балл, который вы-
числяется по формуле

r = n – хср,
где  n  – количество исследуемых параметров;
       хср – среднее значение рейтингового места ис-
следуемого параметра

Из рис. 1 видно, что в войсках более попу-
лярной для офицеров формой физической подготов-
ки (ФП) являются учебные занятия (r = 1,31). Наи-
более интересными разделами физической
подготовки офицеры считают спортивные и подвиж-
ные игры, рукопашный бой. Офицеры младших воз-
растных групп, кроме перечисленных, отдают пре-
имущество также гимнастике, а офицеры старших
возрастных групп – ускоренному передвижению.

Несмотря на значительную разницу в возра-
сте, статусе и профессиональном опыте, мотивация
к физическому совершенствованию у офицеров по-

чти одинаковая. Главными среди них являются лич-
ностно-обусловленные мотивы (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что более сильными моти-
вами к физическому совершенствованию офицеры
считают улучшение состояния здоровья и удовлет-
ворение от процесса физической тренировки, нор-
мированный рейтинговый балл этих факторов рав-
няется соответственно 4,71 и 4,48. К тому же мотив
удовлетворения от процесса физической трениров-
ки выше у офицеров, которые очно учатся в акаде-
мии. У офицеров из войск более сильным мотивом
является улучшение состояния здоровья, что связа-
но, на наш взгляд, с более суровыми условиями
службы и более выраженным влиянием неблагоп-
риятных факторов профессиональной деятельнос-
ти. Наиболее слабым мотивом к физическому совер-
шенствованию офицеров является стремление
избежать наказаний за двойку по ФП, что свидетель-
ствует о низком уровне требовательности и реали-

Рис. 3. Мотивационные аспекты физического совершенствования офицеров

 Мотивы (по характеру) 
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зации претензий к физической подготовленности
офицеров со стороны их командиров (начальников).
Более того, 67% опрошенных офицеров в качестве
основной причины, из-за которой они не занимают-
ся ФП в служебное время, указывают на запреще-
ние со стороны командиров (начальников). Следует
отметить, что этот запрет имеет преимущественно
скрытый характер (устные замечания о посещении
занятий по ФП вместо выполнения возникающих
служебных задач, устное распоряжение на срочное
выполнение каких-либо задач во время, которое оп-
ределено на ФП). Нарушение регламента служебно-
го времени можно считать ситуативным фактором,
который негативно влияет на мотивацию офицеров
к их физическому совершенствованию.

Еще одной причиной, из-за которой офице-
ры не желают заниматься физическим совершен-
ствованием, является слабое материальное обеспе-
чение ФП в войсках. Данный факт подтвердило 23%
опрошенных офицеров, которые указали преимуще-
ственно на отсутствие элементарных гигиенических
элементов тренировочного процесса (теплой разде-
валки, душевой с горячей водой, туалетов, слабую
освещенность и проветриваемость мест занятий,
плохое состояние спортивного оборудования и ин-
вентаря). Указанные причины имеют системный
характер и связанны, на наш взгляд, еще с несовер-
шенной организационно-штатной структурой ВСУ
и экономическим состоянием государства. Мотива-
ционные аспекты физического совершенствования
офицеров показаны на рис. 3.

Выводы.
1. Деформация мотивационной сферы военной де-
ятельности приводит к общему снижению уровня
мотивации офицеров к физическому совершен-
ствования и превалировании личностно-обуслов-
ленных мотивов, таких как улучшение состояния
здоровья и удовлетворения от процесса физичес-
кой тренировки.
2. В качестве основных причин, из-за которых офи-
церы не занимаются ФП в служебное время, 67%
опрошенных указали на запрет со стороны коман-
диров (начальников), а 23% – на  отсутствие эле-
ментарных гигиенических элементов тренировочно-
го процесса. Наиболее популярными формами
физической подготовки для офицеров являются ут-
ренняя физическая зарядка (r = 1,14) и учебные за-
нятия (r = 1,09). В других вопросах существенных
различий в мотивации к физическому совершенство-
ванию среди офицеров разного возраста, професси-
онального профиля не обнаружены.
3. Требует дополнительных исследований вопрос
стимулирования офицеров за соответствующий уро-
вень физической подготовленности.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

ПОЛІТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гуменний В.С., Біліченко О.О., Ригас Т.Є.

Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. У статті розглянуті організаційно-методичні
аспекти фізичного виховання студентів політехнічних
ВНЗ з урахуванням специфіки професійної діяльності,
а також фізичного виховання  студентів, які мають по-
рушення опорно-рухового апарату. Індивідуальний
підхід у  процесі занять  з  фізичного виховання
підкріплюється поступовим нарощуванням рівня вимог
та навантажень. Поступове збільшення нормативів від
першого до третього курсів сприяє полегшенню адап-
тації до вимог з фізичного виховання.
Ключові слова:  фізичне виховання,  професійна
діяльність, порушення опорно-рухового апарату.
Аннотация. Гуменный В.С., Биличенко Е.А., Ригас Т.Е.
Организационно-методические аспекты физического
воспитания студентов политехнических высших учеб-
ных заведений с учетом специфики профессиональной
деятельности. В статье рассмотрены организационно-
методические аспекты физического воспитания студен-
тов политехнических ВУЗов с учетом профессиональ-
ной деятельности, а также физического воспитания
студентов, которые имеют нарушения опорно-двига-
тельного аппарата. Индивидуальный подход в процес-
се занятий по физическому воспитанию подкрепляется
постепенным наращиванием уровня требований и на-
грузок. Постепенное увеличение нормативов от перво-
го до третьего курсов оказывает содействие облегчению
адаптации к требованиям по физическому воспитанию.
Ключевые слова: физическое воспитание, профессио-
нальная деятельность, нарушения опорно-двигательно-
го аппарата.
Annotation. Gumenniy V., Bilichenko O., Rigas T.
Organizational methodical aspects of physical training of
students of polytechnical higher educational institutions in
view of specificity of professional work. In clause
organizational - methodical aspects of physical training of
students of polytechnic high schools are considered in view
of professional work, and also physical training of students
which have infringements of the basic-impellent device.
The individual approach during employment on physical
training is supported with gradual escalating of a level of
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requirements and loadings. The gradual increase in
specifications from the first up to the third rates assists
simplification of adaptation to requirements on physical
training.
Key words: physical tra ining, professional work,
infringements of the basic-impellent device.

Вступ
 Проблемі оптимізації фізичного вихован-

ня у ВНЗ були присвячені роботи багатьох дослід-
ників (Драчук А.І., 2001, Хрипко Л.В., 2003, Ніко-
лаєв С.А., 2004) та інші.

Разом з тим, існуючі методи організації
фізичного виховання не   відповідають сучасним
вимогам вищої школи. Про це свідчать недостатній
рівень фізичної та професійно-прикладної підготов-
леності студентів.

Під час професійної орієнтації, вибору про-
фесії значну роль відіграють передумови людини до
тієї чи іншої діяльності: наявність у неї певних на-
вичок, умінь; спрямованість особистості, інтереси,
мотиваційна сфера [4]. Поряд з отриманими знан-
нями та навичками у ВНЗ, у студента повинні бути
сформовані професійно значущі властивості особи-
стості майбутнього фахівця [5].

При розгляді майбутньої професійної діяль-
ності людини обов’язково необхідно враховувати її
стан здоров’я. Коефіцієнт корисної дії використан-
ня здоров’я в США (мається на увазі соціальна
діяльність) складає приблизно 20 %. У Росії така
достатність здоров’я відповідає працюючим у 3-5
% випадків. При цьому відзначається, що мова в
даному випадку йде не просто про достатність здо-
ров’я з точки зору  лікарняних аркушів, а про його
ефективність, коли  якості індивіда відповідають тій
пропозиції, що дозволяє відновити витрату фізич-
ного, біологічного, психологічного здоров’я, вико-
ристаного для виконання трудової чи соціальної
діяльності [2].

У КДПУ в спеціальній медичній групі зай-
мається близько 9% студентів. При цьому на захво-
рювання опорно-рухового апарата припадає близь-
ко 2%.

У залежності від особливостей предмета
праці, усі спеціальності Кременчуцького державного
політехнічного університету, за якими ведеться
підготовка фахівців, можна розділити на 3 групи:
1. Технономічні спеціальності (людина – техніка).

Це професії, що характеризуються пост-
ійною напругою уваги, помірною розумовою і
значною нервово-емоційною напругою. Ці про-
фесії вимагають від людини швидкого прийняття
рішень, характеризуються помірним фізичним на-
вантаженням.
2. Сигномічні спеціальності (людина – знакова сис-
тема).

Це професії, що характеризуються змуше-
ною робочою позою, вкрай обмеженими рухами,
високою концентрацією уваги, миттєвою реакцією,
розумовою й емоційною напругою. Основне наван-
таження припадає на зір і слух, які повинні бути в

постійній готовності сприйняти інформацію.
3. Соціометричні спеціальності (людина – людина).

Це група професій, що відрізняється розу-
мовою напругою, одноманітністю робочої пози,
крайньою обмеженістю  рухів. Її характеризує ве-
лике навантаження на розумові й обслуговуючі їх
психічні процеси (сприйняття, пам’ять, увага й ін.).

Робота виконана за планом НДР Кремен-
чуцького державного політехнічного університету.

Формулювання цілей статті.
Мета нашого дослідження - вивчити особ-

ливості фізичної підготовленості студентів політех-
нічних вищих навчальних закладів з урахування спе-
цифіки професійної  діяльності; визначити
раціональну методику фізичного виховання для сту-
дентів з порушеннями опорно-рухового  апарата.

Результати дослідження
Для організації педагогічного експеримен-

ту були здійсненні   наступні заходи:
– підготовлена необхідна документація, трену-
вальна база, технічні засоби;

– розроблені плани поточного та підсумкового
контролів за процесом фізичного виховання;

– в базу даних комп’ютерної програми із складан-
ня індивідуальних планів занять з фізичного
виховання введені дані усіх попередніх резуль-
татів тестувань.
Для визначення ефективності запропонова-

ного нами підходу до фізичного виховання студентів
політехнічних ВНЗ були використані наступні ме-
тодичні прийоми:
– аналіз  початкового, поточного та підсумкового

(кінцевого) рівнів фізичної підготовленості та
фізичного стану;

– аналіз динаміки показників фізичної підготов-
леності студентів;

– аналіз фізіологічних функцій кардіореспіратор-
ної системи.
Навчальні заняття зі студентами проводи-

лися за планами тих семестрів на яких вони навча-
лися та були спрямовані на вирішення задач з фізич-
ного виховання. Кількість навчальних  занять склала
36 на семестр. Це забезпечило під час педагогічно-
го експерименту таку саму кількість навчальних за-
нять, як і до педагогічного експерименту.

 Заняття проводилися два рази на тиждень
по 2 години. Зміст занять визначався  відповідно до
тематичних планів.

До планів занять були включені вправи, які
спрямовані на розвиток і вдосконалення базових
фізичних якостей (витривалості, сили, швидкості)
та розвиток прикладних навичок, фізичне наванта-
ження задавалося на основі індивідуальних планів.

Розроблена нами програма фізичного вихо-
вання базується на зборі інформації про стан фізич-
ної підготовленості студентів, динаміці  розвитку їх
фізичних якостей, індивідуальних особливостей
кожного студента. Крім того, існує необхідність роз-
вивати ті фізичні якості, які найбільш значущі для
майбутньої професійної діяльності.
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В останні два тижні семестру проводилося
підсумкове тестування за вищеперерахованими по-
казниками.

Самостійні та додаткові заняття з фізично-
го виховання проводилися зі студентами за розкла-
дом у години спортивно-масової роботи.

Для отримання результатів, які необхідні
для уточнення методик навчально-тренувального
процесу студентів, а також для оцінювання ефектив-
ності занять з фізичного виховання зі студентами за
індивідуальними планами, крім підсумкового тесту-
вання, застосовувались також проміжні тестування
раз на місяць.

На основі результатів проміжних тестів сту-
дентам встановлювалися індивідуальні завдання
щодо виконання вправ.

Тестування проводилося через рівні про-
міжки часу  протягом усього основного педагогіч-
ного експерименту з метою одержання даних, які
необхідні для об’єктивного оцінювання досягнутих
результатів, а також для внесення корективів до про-
грами індивідуальної підготовки.

Таке співвідношення розвитку фізичних
якостей у студентів зумовило необхідність підбору
таких засобів, методів та форм організації й прове-
дення занять, які б забезпечили акцентований спря-
мований вплив на розвиток  недостатньо розвине-
них фізичних якостей.

У результаті цього ми прийшли до необхід-
ності створення алгоритму управління процесом
усебічної фізичного виховання студентів, які базу-
ються, насамперед, на знанні початкового рівня роз-
витку фізичних якостей, а також індивідуальних
особливостей фізичного розвитку.

Експериментальні дані з апробації запропо-
нованої нами програми занять з фізичного вихован-
ня юнаків сигномічних спеціальностей представлені
в таблиці 1.

Правильне визначення мети тестування зу-
мовило підбір тестів. У нашому випадку це – етап-
ний контроль підготовленості (адаптованості) сту-
дентів – вимірювання та оцінювання показників у

спеціально організованих умовах на початку та в
кінці етапів навчання.

Точність визначення кінцевих результатів
забезпечувалася суворим контролем за проведенням
тестувань.

Фізичне виховання має ряд конкретних за-
дач, які спрямовані на:

- боротьбу з монотонністю;
- зниження втомлюваності за рахунок перероз-
поділу навантаження з м’язів, які приймають
участь у робочому процесі, на м’язи, які не
приймають у ньому участі;

- покращення здоров’я студентів та усунення
відставання рухових функцій.
Вирішення загальних та спеціальних задач

фізичного виховання здійснювалося нами за наступ-
ними основними напрямами:
1. Навчальні заняття.
2. Спортивно-масова робота.
3. Самостійні заняття з фізичного виховання.

Під час організації та проведення навчаль-
них занять з фізичного виховання  для студентів, які
мають порушення опорно-рухового апарату (ОРА),
ми враховували наступні моменти:
– оптимальне співвідношення навчального часу
з окремих розділів фізичного виховання (лег-
кої атлетики, атлетичної гімнастики, плавання,
рухливих ігор, загальнорозвиваючих вправ);

– використання фізичних вправ, які спрямовані
на розвиток та вдосконалення найбільш важли-
вих фізичних якостей;

– максимальне використання індивідуального
підходу під час проведення занять з фізичного
виховання, з наступним переходом до таких
способів проведення занять, як колове трену-
вання, фронтальний, груповий, поточний метод
та об’єднання розділів ФВ у різних співвідно-
шеннях.
Рівень фізичного розвитку студентів визна-

чався під час проведення медичного обстеження в
поліклініці університету.

При обстеженні використовувалися анам-

Показники   
До  

експерименту  
(х ± m ) 

П ісля  
експерименту  

(х ± m ) 

P  

Б іг  100  м  (с) 14 ,1  ±  0 ,1  13 ,8  ±  0 ,1  <0 ,01  
Стрибки  з  місця  (см ) 2 36 ,5  ±  3,9  243 ,3 ±  3 ,5  <0 ,01  
П ідтягування  на  перекладин і (кільк ість  разів) 11 ,0  ±  0 ,8  12 ,8  ±  0 ,8  <0 ,01  
Комплексна  силова  вправа  (кількість  разів) 46 ,8  ±  1 ,9  48 ,5  ±  1 ,7  <0 ,01  
Човниковий  біг  4х9 м  (с) 9 ,7  ±  0 ,1  9 ,5  ±  0 ,1  <0 ,01  
Б іг  3000 м  (с) 831  ±  11  814  ±  1 1  <0 ,01  
П іднім ання  н іг  у  висі на  перекладині  
(кількість  разів) 

11 ,4  ±  1 ,2  12 ,8  ±  1 ,1  <0 ,01  

Тест  Саржента  (см ) 41 ,7  ±  1 ,9  44 ,6  ±  1 ,8  <0 ,01  
ліва  рука  22 ,8  ±  1 ,4  27 ,8  ±  1 ,4  <0 ,001 Кистьова   

динамометрія  (кг) права  рука  27 ,6  ±  1 ,9  30 ,2  ±  1 ,6  <0 ,01  
 

Таблиця 1
Динаміка показників фізичної підготовленості юнаків сигномічних спеціальностей в процесі педагогічно-

го експерименту (х ± m) (n=24)
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нез, зовнішній огляд, клінічні методи. Крім того ви-
користовувалась документація лікувальних закладів
за місцем проживання студента.

Під час направлення студента для занять з
фізичного виховання в спеціальній медичній групі
враховувались такі їх дані:
– діагноз захворювання, його ускладнення та су-
путні патології;

– функціональний стан окремих органів, систем
та організму в цілому;

– стать, ступінь фізичної підготовленості та фізич-
ного розвитку;

– як переносить ті чи інші вправи студент під час
занять з фізичного виховання.
Виявлення таких факторів було обґрунтова-

не наступним:
– у зв’язку з призначенням для студентів фізич-
них вправ, які позитивно впливали б на їх
організм;

– для розробки диференційованих підходів до
використання засобів, форм та методів фізич-
ного виховання;

– для використання тих фізичних вправ, які б вра-
ховували професійно - прикладну направленість
майбутньої професійної діяльності.
Заняття за індивідуальними програмами

фізичними вправами дає можливість вирівнювати та
підтягувати найменш розвинені фізичні якості до
статистично середнього рівня.

Під час нормування навантажень врахову-
валися час виконання вправ, характер відпочинку,
кількість повторів виконання вправ, час інтервалів
відпочинку між вправами, кількість повторів фізич-
них вправ та характер м’язових навантажень.

Для розробки індивідуальних занять з
фізичного виховання враховувалися наступні дані:
– розклад навчальних занять з ФВ;

– нормативи з ФВ із урахуванням захворювання
опорно-рухового апарату;

– антропометричні дані;
– показники АТ, ЖЄЛ, ЧСС;
– дані результатів тестування розвитку окремих
груп м’язів: плечового поясу, спини, ніг;

– результати поточних та підсумкових перевірок
фізичної підготовленості студентів.
Такий підхід та аналіз отриманих резуль-

татів дав змогу:
– визначити напрям роботи з удосконалення

„відстаючих” фізичних якостей студентів, які
мають захворювання ОРА;

– розробити індивідуальні навчальні плани для
занять з фізичного виховання студентів протя-
гом 1 місяця;

– надати можливість студентам самостійно анал-
ізувати індивідуальну фізичну підготовленість,
фізичний розвиток, фізичний стан.
Фізичні вправи принесуть користь лише

тоді, коли вони правильно дозуватимуться. Для того,
щоб вчасно зменшити навантаження, уникнути пе-
ревтоми, накреслити правильний режим тренуван-
ня, свідомо ставитись до вимог гігієни, необхідно
завести щоденник самоконтролю. У щоденник са-
моконтролю заносяться об’єктивні дані спостере-
ження за своїм станом. Наприклад, записуються такі
суб’єктивні показники, як самопочуття, сон і об-
’єктивні – ЧСС, маса тіла, спірометрія, різні проби.
Щоденник самоконтролю допоможе вести спосте-
реження за рівнем фізичного навантаження, загаль-
ним станом організму і вчасно вносити необхідні
корективи.

Показники фізичної підготовленості сту-
дентів технономічних спеціальностей, які мають
захворювання опорно-рухового апарату після педа-
гогічного експерименту представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості юнаків технономічних спеціальностей, які  мають захворювання
опорно-рухового апарату контрольної та експериментальної груп після педагогічного експерименту
Показники Біг 

100 м 

Стрибок  

з місця  

Підтягування  

на перекла-

дині 

КСВ Човниковий  

біг  

4х9 м 

Біг  

3000 

м 

Піднімання  

ніг у висі  

Тест  

Саржента 

Координа-

ційні  

здібності 

Контрольна група (n=11) 

Х 14,9 190 8,6 36,2 10,8 921 6,4 24,6 8,9 

σ 0,44 14,4 3,86 6,37 0,4 34,29 4,08 7,23 2,43 

m 0,11 4,34 1,16 1,02 0,12 8,34 1,23 1,18 0,73 

V 2,96 7,6 45,13 17,6 3,72 3,73 64,13 29,46 27,24 

Експериментальна група (n=11) 

Х 14,4 191 10,0 40,0 10,4 899 9,6 27,7 5,6 

σ 0,65 11,36 3,0 6,29 0,39 29,89 2,5 4,1 1,21 

m 0,13 3,43 0,91 1,01 0,12 7,01 0,75 1,14 0,36 

V 4,52 5,95 30,33 15,73 3,75 3,33 25,95 14,79 21,4 

P p 

<0,05 

p>0,05 p>0,05 p 

<0,05 

p <0,05 p 

<0,05 

p <0,05 p <0,05 p <0,05 
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Висновки.
Проведене експериментальне дослідження

дозволило підтвердити гіпотезу про те, що цілесп-
рямований розвиток фізичних якостей з урахуван-
ням професійних вимог забезпечує підвищення
якості професійного навчання (P < 0,05). При цьому
необхідно враховувати етапи навчання та індивіду-
альні особливості студентів.

Розроблена нами програма фізичного вихо-
вання базується на зборі інформації про стан фізич-
ної підготовленості студентів різних спеціальностей,
динаміці розвитку їх фізичних якостей, коректуванні
недостатньо розвинених фізичних якостей та інди-
відуальних особливостей кожного студента.

Індивідуальний підхід у процесі занять з
фізичного виховання підкріплюється поступовим
нарощуванням рівня вимог та навантажень. Норма-
тиви для студентів першого курсу складають 70-85%
від нормативів для студентів третього-п’ятого курсів,
а нормативи для студентів другого курсу складають
85-90% від нормативів для студентів третього-п’я-
того курсів. Поступове збільшення нормативів від
першого до третього курсів сприяє полегшенню
адаптації до вимог з фізичного виховання.

Методика фізичного виховання повинна
враховувати найбільш значущі фізичні якості для
забезпечення майбутньої трудової діяльності.

Для студентів, які мають захворювання
опорно-рухового апарату необхідно використовува-
ти методику фізичного виховання, яка б враховува-
ла  специфіку захворювання та була спрямована на
підвищення рівня здоров’я, а також направлена на
розвиток значущих фізичних якостей для майбутньої
професійної діяльності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших аспектів фізично-
го виховання студентів політехнічних вищих на-
вчальних закладів з  урахуванням  специфіки
професійної діяльності.
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СТАН ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Довженко Ю.А.
Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова

Анотація. Церковно-приходські школи хоча і не охоплю-
вали єдиною і обов’язковою освітою, але давалось ре-
альне право вибору для бажаючих вчитися, для вільного
розвитку особистості. Закон Божий, церковнослов’янсь-
ка мова і церковний спів – основні предмети навчання,
що для церковно-приходських шкіл мають надзвичайно
важливе значення: вони складають основу і сутність всьо-
го курсу і не тільки тому, що в них закладена основна
моральна мета церковно-шкільного навчання, а ще й тому,
що навколо цих предметів зосереджувалась ідейна бо-
ротьба між церквою і суто школою.
Ключові слова: церковно – приходські школи, навчальні
школи, навчальні програми, учительські школи.
Аннотация. Довженко Ю.А. Состояние образования на
Юге Украины во второй половине ХІХ – начала ХХ в.
Церковно-приходские школы хотя и не охватывали еди-
ным и обязательным образованием, но давали реаль-
ное право выбора для желающих учиться, для свобод-
ного развития личности . Закон Божий,
церковнославянский язык и церковное пение - основ-
ные предметы обучения, которые для церковно-приход-
ских школ имеют чрезвычайно важное значение: они
составляют основу и сущность всего курса и не только
потому, что в них заложена основная моральная цель
церковно-школьного обучения, а еще и потому, что вок-
руг этих предметов сосредотачивалась идейная борьба
между церковью и сугубо школой.
Ключевые слова: церковно- приходские школы, учеб-
ные школы, учебные программы, учительские школы.
Anotation. Dovzhenko J.A. The condition education of
South Ukrainian in second part of XIX and the beginning
XX century. Church schools gave the real option for
interested persons to study, for free development of the
person. The law the Divine, Church Slavonic language and
church singing - the basic subjects of training. They have
extremely important value. They make a basis and essence
of all curriculum. In them the basic moral purpose of church
school training is incorporated. Around of these subjects
ideological struggle between church and especially school
was focused.
Keyword: churchy parish, schools, school program, teacher
school.

Вступ.
На початку ХІХ століття рівень освіченості

українців – малоросів був занадто низьким. Якщо
загальноросійський показник досягав лише 30 %,
то грамотних малоросів було лише 15 %. Тому пи-
танням, пов’язаним з освітою, приділялось дуже
багато уваги. Особливу увагу було звернено на роз-
ширення мережі навчальних закладів. У кінці ХІХ
ст. – поч. ХХ століття Південь України представляє
собою розгалужену мережу церковно – приходсь-
ких шкіл, до складу яких входили однокласні, двок-
ласні, школи грамоти та інородчеські школи.

Проблеми становлення освіти південно –
українського регіону в другій половині ХІХ – по-
чатку ХХ століття стали предметом посиленої ува-
ги сучасних науковців. Останнім часом опублікова-
но низку статей та  монографічних видань з
досліджуваної проблеми. Серед відомих дослідників
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цієї проблеми слід назвати Ю.П.Болотіна, Л.П.Вовк,
О.О.Драч, М.Клименко, О.О.Любар, М.М.Окса,
С.Сірополко, О.Тимчик, М.Д.Ярмаченко тощо, які
розглядали певні аспекти відносно тих чи інших
питань стану освіти досліджуваного періоду.

Дослідження виконано згідно з тематикою,
передбаченою планом науково - дослідної роботи
кафедри теорії та історії педагогіки Національного
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова,
відповідно до вимог реформування освітньої систе-
ми, визначеними законом „Про освіту”, Державною
національною програмою „Освіта” ( Україна ХХІ
століття).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - на основі літературних

та архівних джерел дослідити витоки становлення,
і розвитку освітнього процесу на Півдні України в
другій половині ХІХ - початку ХХ століття.

Результати дослідження.
Як відомо, навчання та виховання населен-

ня Півдня України було тісно пов’язане з церквою і
майже при кожній існувала школа. Після запровад-
ження кріпосного права на українських землях
кількість таких шкіл почала помітно скорочуватись.
І лише з другої половини ХІХ ст., коли Російська
імперія стала на шлях капіталістичного розвитку,
виникла нагальна потреба реформування шкільної
системи. Тоді цією галуззю почали опікуватись дер-
жава і земства. Поруч із ними діяло православне
духовенство. Саме православному відомству уряд і
доручив справу народної освіти. [2, с. 154]. Ство-
рювались різні програми, складалися положення та
статути щодо удосконалення початкової освіти. Уряд
вважав, що ці школи краще від інших справлялися
із завданням виховання молоді в дусі релігії, поваги
до існуючого монархічного ладу й приватної влас-
ності. Адже через освітню діяльність православне
духовенство широко впливало на формування релі-
гійної свідомості своєї пастви, протидіяло, зокре-
ма, католицькому (Подільська, Волинська єпархії)
та сектантському (Катеринославська, Херсонська,
Таврійська єпархії) вихованню молоді [1, с. 67].

У процесі нашого дослідження ми побачи-
ли, що на Півдні України в ХІХ - поч. ХХ століття
існували три типи навчально-церковних шкіл: цер-
ковно-приходська школа з двома рівнями – двоклас-
на та однокласна; школа грамоти та школа інород-
чеська, остання з яких була додатковим і мала
другорядне значення.

Указом від 25 березня 1841 року ст. 14 Ус-
тава Духовних консисторій духовенство було зобо-
в’язано створити і підтримувати при церквах школи
грамотності для навчання дітей читанню, письму,
молитвам і початкам катехізису. Як відомо, школи
грамотності мали надзвичайне значення для суто
церковно-приходських шкіл. Вони були тим корін-
ням, яким живилась уся церковно-приходська спра-
ва. Маленькі елементарні шкільні грамоти були знач-
ним етапом у підготовці для дворічного курсу
однокласної церковно-приходської школи, але їх по-

ложення у приходах було дуже невизначним. Ці шко-
ли були добре відомі священикам, які несли за них
відповідальність. Але офіційно повідомити про них
вони не могли. Кожна заява про існування такої
школи дорівнювала обов’язку її підтримувати. Шко-
ла грамотності трималась на довірі односельців до
місцевого вчителя, який міг вибути, тобто більше не
працювати в школі [11, с. 125 ].

Внаслідок освітньої реформи 1884 р., зок-
рема виходу “Правил про церковно-парафіяльні
школи”, школи грамоти остаточно перейшли під
контроль Св. Синоду. А “Правила про школу гра-
мотності”, вироблені в раді училищ при Святішому
Синоді та Височайшому, затверджені 4 травня 1891
р., поклали кінець такої невизначеності щодо шкіл
грамоти. Завдяки цим “Правилам” вони почали мати
своє власне “обличчя” і стали дійсно надійною пер-
шою сходинкою для подальшої народної освіти. Ці
правила стали для земства значним ударом, за яким
всі ці школи передавалися у завідування духовного
відомства. До цих правил був доданий ще циркуляр,
який вимагав від навчального керівництва Міністер-
ства освіти при наданні дозволу на відкриття нової
школи в населеному пункті, де вже діяла школа ду-
ховного відомства, погодження на це згоду єпархі-
альної училищної ради, отримати яку було дуже важ-
ко [10, с. 55].

 Вивчали в школі грамотності: Псалтир,
Молитви, Часослов, читання, церковний спів. Па-
рафіяльне духовенство турбувалося про всіляку ма-
теріальну і духовну підтримку шкіл грамоти. Особ-
ливої  уваги потребували школи грамоти т. з.
“інородців”. Якщо у православних вони продовжу-
вали справу сім’ї, то в інородців - переймали на себе
ще й місіонерську функцію, тобто розповсюдження
християнської віри. Відповідна політика проводи-
лась щодо відношення до т. зв. “іновірців”.

Найпершою умовою для підняття прести-
жу шкіл грамотності було пошук духовенством кра-
щих учнів, отримання навчальних посібників, зна-
ходження приміщень для шкіл.  Духовенство
намагалося підтримувати основну тенденцію таких
шкіл, визнану самим народом, і більше підняти роль
шкіл, як церковно-просвітительського центру. У
святкові та вихідні дні дозволялось вчителю влаш-
товувати вечірні читання у школі для учнів та їх
батьків. Читання супроводжувалось співами, які
проходили під керівництвом приходського священи-
ка [8, с. 241].

Так, у 1896 р. в Мелітопольському повіті
Таврійської губернії було 22 школи грамотності, в
яких навчалося 640 хлопчика і 234 дівчини [9, с.216
]. У звіті Олександрівського повітового відділення
Катеринославської Єпархіальної училищної ради за
1897 – 1898 навчальний рік зазначалося, що в повіті
функціонувала 31 школа грамотності [6, с. 187].
Деякі з шкіл Таврійської губернії, наприклад, Ти-
мошевська та Нижче- Рогачицька давали своїм ви-
пускникам право на пільги під час службі в армії [
3, с. 17].
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Відомо, що духовенство, як і увесь народ,
задовольнялось школою грамоти лише до тих пір,
поки не виникла можливість отримати школу нор-
мального типу. Внаслідок цього кількість шкіл гра-
моти стало зменшуватись, і вони часто-густо пере-
творювались в  однокласну школу.  У  цьому
відношенні школи грамоти мали велике значення не
тільки для церковно-приходських шкіл, але й для
земської  школи: “збільшення земських шкіл
здійснювалось завдяки школам грамоти” [5, с.61].

Наступна ланка духовної освіти — церков-
но-приходські (однокласна і двокласна) школи, які
є основним типом початкової церковної школи. Ці
школи, як освітній заклад, найбільш пристосовані
до потреб більшості населення, доступні для всіх
його класів. Найбільшого розвитку вони досягли в
період правління Олександра ІІІ (1881-1894), коли
духовенство знову переймається освітою народу;
збільшуються кількість шкіл, поліпшується якість
викладання [11, с. 78].

Нема сумнівів, що при зміні умов життя,
школа буде видозмінюватися, розширюватись, по-
глиблюватись. Про це свідчать результати досліду
роботи чотирирічного курсу однокласної школи.
Частково він проведений у деяких єпархіях. Наприк-
лад, у Таврійській та Володимирівській. Особливо
бурхливим був розвиток цього типу школи у перше
десятиріччя (1884-1903) – у період найбільш поси-
леної, енергійної роботи, коли розвивалась мережа
церковно-шкільної справи теоретично і на практиці.
У таблиці наведений перелік основних предметів та
кількість уроків у двокласній церковно-приходській
школі [11, с. 69].

З таблиці ми бачимо, що відбулися зміни
власне у курсі школи. Добавлено 1 рік навчання,
школа стала п’ятирічною. На курс уведено 3 нових
предмети навчання: географія, природоведення та
креслення з малюванням. Зміни в однокласній школі
полягали в тому, що вона переведена у другорічну, а
з 1903 року введені програми, розраховані на трир-
ічний курс.

 З введенням трирічного навчання число
уроків з кожного предмета значно збільшилось, третій
рік полегшив роботу вчителя і змінив кількість що-
денних занять у школі. Такі школи почали відкрива-
тися у 1897 р. у Бердянському та Мелітопольському
повітах Таврійської губернії [4, арк. 26].

Характерною рисою церковно-приходських
шкіл було те, що при появі шкіл зразу ж були видані
програми, які за своїм змістом були схожі на програ-
ми земської школи. Навчальний день в церковно-при-
ходських школах починався з 8-9 годин ранку. Після
загальної молитви учні йшли на заняття, які тривали
до 50 хвилин. Між заняттями були малі перерви по
10 хвилин, після третього заняття – 30 хвилин. За-
няття проводились залежно від їх складності. Перші
заняття по Закону Божому, далі – російська мова,
арифметика, чистописання тощо. Найбільш легкі
предмети – праця, церковний спів та інші – проводи-
лися в кінці навчального дня [12, с. 2].

 Викладання шкільного курсу проходило
відповідно до шкільної програми, затвердженої
єпархіальною училищною радою. У всіх школах у
навчальний час проводились ранкові молитви. Особ-
лива увага приділялась викладанню священної
історії, історії церкви і географії. Велося викладан-
ня Закону Божого по книзі П.Смирнова, де учні зас-
воювали молитви, догмати православної релігії, об-
ряди церкви, церковного служіння. У цілому,
викладання церковнослов’янської грамоти за
Ільїнським та Грушевським, Євангелії на слов’-
янській мові, Псалтирем та Часословом прищеплю-
вало дітям необхідне розуміння церковної мови, да-
вало можливість брати участь у богослужінні.
Російську мову вивчали за такими підручниками як:
„Буквар” за Добровольським, „книга для читання та
письмових робіт” за Поповим (рік 1 і 2-й), „Солныш-
ко” „Родина” за Родонежським. З арифметики були
„методика та задачник” Гольдберга тощо. Треба
відзначити, що програми церковно-приходської
школи були спрямовані на гармонійний розвиток
особистості дитини [9, с. 214 ]. Також передбача-

Таблиця
Перелік основних предметів та кількість уроків у двокласній церковно-приходській школі

1884 р. 1903 р.  
Предмети 

З рік навчання 4 рік навчання 4 рік навчання 5 рік 
навчання 

Закон Божий  7 7 5 5 
Церковні співи 2 2 2 2 
Церковнослов’янська мова 4 4 3 3 
Російська мова 7 7 6 6 
Арифметика 4 4 4 4 
Чистописання 2 2 2 - 
Російська історія та кратка 
церковна історія 

2 3 2 3 

Географія 
Природо ведення  

- - 3 3 

Креслення 
Малювання 

- - 1 1 
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лось викладання природничих наук і математики,
щоб дати дітям повний курс початкової освіти. Му-
зика викладалась у всіх школах, на уроках співу учні
співали, наспівували восьмиголосним співом, що
мало місце у музичній культурі як вираження висо-
кої, професійної майстерності.

Усі церковно-приходські школи Півдня Ук-
раїни без виключення відкривалися при церквах,
приходах. Наприклад: у м. Олександрівськ такі шко-
ли були при Миколаївській та Филиповській церк-
вах тощо. У 1881р. в с. Омельник Олександрійсько-
го повіту Таврійської губернії була відкрита перша
власна церковно-приходська школа. За статистикою
в селищах селян Мелітопольського повіту, у 24 во-
лостях, 83 селищах реєструвалися 44 училища, що
належали до групи церковно-приходських. Діти,
навчаючись в них, набували знань з читання, писан-
ня, арифметики, священної історії, музики. Вчите-
лями в цих училищах були виключно священики і
члени причтів, а в деяких установах священики влас-
норучно наймали приватних вчителів [3, арк. 17].

 Фінансування церковно-приходських шкіл
йшло з різних джерел; значна частина поступала з
коштів Державного казначейства у відповідності до
кошторису Св. Синоду. Православне місіонерство,
Приходське попечительство, волості і сільські гро-
мади в книгу витрат свого бюджету включали
відповідні суми грошей на утримання школи, не за-
лишали поза своєю увагою потреби школи і приватні
особи. Забезпечення шкільним приладдям і підруч-
никами в церковно-приходській школі здійснюва-
лось з книжних складів Єпархіальної Училищної
ради. Підручники та книжки надсилали безкоштов-
но [7, с. 155].

 Викладачі з числа духовенства практично
усі володіли спеціальними педагогічними знаннями.
Ці знання вони набували в двокласних школах, се-
редніх і вищих навчальних закладах. Майже поло-
вина священиків і дияконів у віці 20 років були гра-
мотними. Відповідно до Положення 1902 року
учительські школи повинні готувати вчителів для на-
вчальних училищ всіх розрядів. Курс навчання в
церковно-вчительських школах продовжувався 3
роки. Приймали туди молодих людей у віці від 15
до 17 років. Закінчивши курс другорічної школи або
інших навчальних закладів, вони набули знань з За-
кону Божого, церковної історії, загальної і російсь-
кої дидактики, основ геометрії і землеустрою, відо-
мості про природу, креслення, малювання тощо.

 Також з дозволу Святого Синоду вводилось
вивчення іконописання, ремесел, сільського госпо-
дарства, як допоміжні уроки, відкривались спец-
іальні курси за усіма предметами. Завідування цер-
ковно-приходською школою полягало на священика,
який мав вищу богословську освіту і не мав прихо-
ду. Учням церковно-приходської школи були надані
певні права і переваги: під час проходження курсу в
школі вони звільнюються від всіх повинностей,
окрім військової. Закінчивши курс церковно-вчи-
тельської школи з відзнакою, одні отримують атес-

тат, а інші – свідоцтво, яке дає право називатися вчи-
телем або вчителькою початкового навчального учи-
лища [8, с. 24].

На початку ХХ ст. процес відкриття шкіл
духовної освіти поступово уповільнюється. Пояс-
нюється це тим, що церковні школи не витримува-
ли конкуренції з більш забезпеченими та впоряд-
кованими земськими училищами.  У  1911р.  у
південних губернських містах духовному відомству
підпорядковувалось: 554 школи у Катеринос-
лавській губернії, 479 школи у Таврійській, 593 –
У Херсонській [12, с. 2].

Висновки.
Таким чином, церковно-приходські школи

хоча і не охоплювали єдиною і обов’язковою осві-
тою, але давалось реальне право вибору для бажа-
ючих вчитися, для вільного розвитку особистості.
Закон Божий, церковнослов’янська мова і церков-
ний спів – основні предмети навчання, що для цер-
ковно-приходських шкіл мають надзвичайно важли-
ве значення: вони складають основу і сутність всього
курсу і не тільки тому, що в них закладена основна
моральна мета церковно-шкільного навчання, а ще
й тому, що навколо цих предметів зосереджувалась
ідейна боротьба між церквою і суто школою. Пи-
тання початкової духовної освіти в повітах Катери-
нославської і Таврійської губерній вирішувалось
однотипно і географічно було пропорційно розосе-
реджене на всіх територіях повітів, уникаючи кон-
центрації на окремих частинах регіону [1, с. 79].

 На нашу думку, “церковно-приходські шко-
ли та школи грамотності мали широке розповсюджен-
ня й охоплювали найчисельніші верстви населення”.

Отже, як бачимо, церковно- приходські
школи, відігравали значну роль, а, мабуть, і голов-
ну роль у становленні освіти взагалі і зокрема на
Півдні України.

Подальших досліджень вимагають питан-
ня суспільних, етнічних і духовних особливостей
освітнього простору Півдня України, проблеми за-
гальноосвітньої та професійної підготовки, педа-
гогічної теорії, громадсько- педагогічного руху і
його особливостей.
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КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ  В УМОВАХ
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Драгнєв Ю.В.
Луганський національний педагогічний
університет  імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядаються компоненти культу-
ри здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчан-
ня. Розкривається зміст поданих компонентів культури
здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання.
Ключові слова: компоненти, культура здоров’я студентів
в умовах комп’ютеризації навчання.
Аннотация. Драгнев Ю.В. Компоненты формирования
культуры здоровья студентов  в условиях компьютери-
зации обучения. В статье рассматриваются компонен-
ты культуры здоровья студентов в условиях компьюте-
ризированного обучения. Раскрывается содержание
компонентов культуры здоровья студентов в условиях
компьютеризированного обучения.
Ключевые слова: компоненты, культура здоровья сту-
дентов в условиях компьютеризированного обучения.
Annotation. Dragnev Y.V. Components of formation of
student’s culture health in conditions of a computerization
training. In clause is considered the components of the
student’s culture  health in conditions of the computer aided
training. The contents of components of culture of health
of the students in conditions of the computer aided training
is opened.
Key words: components, culture of health of the students
in conditions of the computer aided training.

Вступ.
Використання в навчальному процесі ком-

понентів культури здоров’я студентів в умовах ком-
п’ютеризації навчання визначено нами як головна
педагогічна умова ефективного розв’язання вказа-
ної проблеми. Виділення цієї умови пов’язане з тим,
що використання оздоровчих технологій в навчаль-
ному процесі та у процесі самостійної діяльності
студентів в умовах комп’ютеризації навчання мож-
ливе через системне впровадження експерименталь-
ного матеріалу, спрямованого на підвищення рівня
культури здоров’я студентів в умовах комп’ютери-
зації навчання.

У сучасному суспільстві на теоретичному
рівні розробкою культури здоров’я займаються такі
вчені: В.Горащук, В.Кириленко, В.Климова, Г.Кри-
вошеєва, В.Скумін, Л.Татарникова та ін [1; 2; 3; 4;
5, 6]. Праці цих вчених спрямовані на формування
культури здоров’я особистості як дітей, учнівської
молоді, студентів та взагалі громадян різних груп
населення.

Стаття виконана в руслі досліджуваної в
Інституті фізичного виховання і спорту Лугансько-
го національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка теми «Формування культури здо-
ров’я дітей та учнівської молоді» (протокол №3 зас-
ідання Ради факультету фізичного виховання від 1
листопаду 2001 р.).

Формулювання цілей статті.
Мета даної статті полягає в тому, щоб по-

дати компоненти культури здоров’я студентів в умо-
вах комп’ютеризації навчання.

Результати досліджень.
 Основними компонентами культури здоро-

в’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання
було визначено: а) концептуальні засади та мотива-
ційна частина навчання; б) змістовна частина на-
вчання;  в) процесуальна частина навчання. Визна-
чення компонентів культури здоров’я студентів в
умовах комп’ютеризації навчання було спрямовано
на реалізацію поставленої мети й завдань нашого
дослідження.

Першим компонентом культури здоров’я
студентів в умовах комп’ютеризації навчання ми
визначили концептуальні засади та мотиваційну ча-
стину навчання, до якого було включено концеп-
цію неперервної валеологічної освіти в Україні, як
базовий показник. У концепції головним стрижнем
виступає розробка і послідовне запровадження
принципово нових підходів до змісту і структуру-
вання освітніх знань. Обов’язковим компонентом
нової системи національної освіти мають бути
знання з формування, збереження і зміцнення здо-
ров’я та гігієнічному вихованню населення. Це, на
нашу думку, є підґрунтям щодо формування куль-
тури здоров’я студентської молоді в умовах комп’-
ютеризації навчання. Концепція формування куль-
тури здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації
навчання увійшла до концептуальних засад та мо-
тиваційної частини навчання і була одним з голов-
них показників у нашому дослідженні. До концепції
нашого дослідження було віднесено: а) в умовах
масової комп’ютеризації, розвитку інформаційних
технологій в Україні зростає необхідність форму-
вання культури здоров’я студентів в умовах комп’-
ютеризації навчання на основі загальнолюдських
цінностей; філософсько-культурологічних знань
про культуру здоров’я особистості, знань з форму-
вання, збереження й зміцнення здоров’я в усіх ас-
пектах індивідуального здоров’я: духовному, пси-
хічному й фізичному; знань основ  розробки
індивідуальної оздоровчої системи; б) філософсь-
ко-культурологічні знання про культуру здоров’я
особистості, холістичний, аксіологічний та особи-
стісно-орієнтовний підходи повинні стати якостя-
ми свідомості й поведінки особистості, тобто тими
знаннями, пережиті людиною на духовному рівні
та сприйняті як особисто значиме для неї; в) саме
культура здоров’я найбільшою мірою впливає на
світовідчуття та розвиває ті якості, що повинні бути
властиві кожній особистості сучасного суспільства
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в умовах масової комп’ютеризації та комп’ютери-
зації навчання; г) оптимізація взаємодії людини з
комп’ютером є запорукою підвищення рівня куль-
тури здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації
навчання; д) процес формування культури здоро-
в’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання
проходить успішно, якщо він здійснюється на ос-
нові спеціально розробленої програми спецкурсу
«Культура здоров’я студентів в умовах комп’юте-
ризації навчання», який заснований на культуроло-
гічних й оздоровчих засадах; є) процес формуван-
ня  культури здоров’я  студентів  в  умовах
комп’ютеризації буде більш ефективним при зас-
тосуванні розроблених нами педагогічних умов з
використанням оздоровчих технологій, спрямова-
них на підвищення культури здоров’я студентів в
умовах комп’ютеризації навчання.

Мотивація до формування культури здоро-
в’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання
була представлена як один з найголовніших показ-
ників дисертаційного дослідження. До мотивації
формування культури здоров’я ми віднесли гуман-
істичні ціннісні орієнтації особистості студентів.
Ціннісні орієнтації визначають життєву позицію
особистості студентів. В умовах комп’ютеризації
навчання ми розглянемо їх через компоненти:  а)
самовизначення студентів, як усвідомлення сенсу
власного життя й готовність реалізувати її в умо-
вах масової комп’ютеризації; б) активність сту-
дентів, як інтенсивність цілеспрямованості особи-
стості  на оздоровчі види діяльності в умовах
комп’ютеризації навчання; в) відповідальність сту-
дентів, як властивість особисто приймати рішення
за власне здоров’я. Самовизначення студентів, як
усвідомлення сенсу власного життя й готовність
реалізувати її в умовах масової комп’ютеризації
характеризується тим, що студенти, які працюють
на комп’ютері в навчальному процесі та у процесі
самостійної роботи, у вільний, від навчальних за-
нять час, повинні самовизначитися, з позиції ко-
ристі для суспільства, свого навчання та своєї діяль-
ності. Активність студентів, як інтенсивність
цілеспрямованості особистості на оздоровчі види
діяльності в умовах комп’ютеризації навчання виз-
начається використанням студентами оздоровчих
знань та вмінь, які вони отримали під час навчання
у ВНЗ та у процесі самостійної роботи на комп’ю-
тері, цілеспрямовано на інші види трудової діяль-
ності, а не лише у межах своїй професійної діяль-
ності. Відповідальність студентів, як властивість
особисто приймати рішення за власне здоров’я ха-
рактеризується роботою на комп’ютері в тій чи
іншій галузі виробництва де студенти (майбутні
фахівці) повинні бути відповідальними за ті рішен-
ня, які вони приймають, відповідальні за ту чи іншу
проведену роботу на комп’ютері. Це, на нашу дум-
ку, буде сприяти підвищенню рівня культури здо-
ров’я особистості кожного студента. Визначення
мотивації студентів до самовдосконалення та са-
мооздоровлення під час роботи на комп’ютері в

навчальному процесі та у процесі самостійної ро-
боти є підґрунтям усвідомлення студентами важ-
ливості застосування оздоровчих технологій для
підвищення культури здоров’я.

Другим важливим компонентом культури
здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації на-
вчання була змістовна частина навчання, у якій по-
казником було визначено зміст експериментально-
го матеріалу педагогічних умов (ЗЕМПУ) до якого
входило: а) культура здоров’я особистості студентів
до якої належало три компонентних блоки: змістов-
ний, мотиваційний та практичний, в кожному з яких
були аспекти індивідуального здоров’я: духовний,
психічний, фізичний; б) комплекс оздоровчих тех-
нологій, спрямованих на зменшення негативного
впливу комп’ютера на здоров’я студентів й підви-
щення рівня культури здоров’я студентів в  навчаль-
ному процесі та у процесі самостійної роботи, в)
стадії впровадження змісту експериментального
матеріалу педагогічних умов (ЗЕМПУ) до яких ув-
ійшло: підготовча, організаційна, оцінювальна, кон-
трольно-оцінювальна стадії. До змісту експеримен-
тального матеріалу педагогічних умов (ЗЕМПУ)
увійшло: а) розуміння студентами корисного впли-
ву оздоровчих технологій під час роботи на комп’-
ютері на навчальних заняттях і після їх завершен-
ня, що у свою чергу, мало на меті призводити до
розуміння використовувати оздоровчі технології у
своєму житті в умовах масової комп’ютеризації;  б)
створення належних умов для вироблення у сту-
дентів потреби в проведенні розроблених заходів
із самооздоровлення організму;  в) самостійна роз-
робка й виконання індивідуальної оздоровчої сис-
теми; г) використання оздоровчих технологій в на-
вчальній та самостійній діяльності; д) збір й
користування певною літературою про здоровий
спосіб життя та негативний вплив комп’ютера на
здоров’я людини; е) впровадження інтерактивних
методів навчання (групові дискусії та кейс-метод)
та активних методів навчання (інтерактивні лекції,
карта думок, парний вербальний потік та зворотній
мозковий штурм);  ж) впровадження у духовний ас-
пект здоров’я – методику самопізнання, у психіч-
ний аспект здоров’я – оздоровчу методику словес-
но-образного, емоційно-вольового управління
стану людини /СОЕВУС/ за Г. Ситіним, релакса-
цію та аутогенне тренування, у фізичний аспект
здоров’я – оздоровчі вправи під час та після занять
на дисциплінах де використовується комп’ютер для
м’язів шиї, очей, плеч, рук, тулуба, ніг, самомасаж
й загартовування; з)  усвідомлення студентами важ-
ливості підвищення культури здоров’я в умовах
комп’ютеризації навчання.

Культура здоров’я особистості студентів
визначалася у сукупності трьох блоків: змістовний,
мотиваційний, практичний. Змістовний блок фор-
мування культури здоров’я студентів в умовах ком-
п’ютеризації включав сучасну систему знань в га-
лузі формування, збереження й зміцнення здоров’я
студентів у всіх його аспектах: духовному, психіч-
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ному й фізичному навчання з сучасного погляду на
здоров’я за пірамідальним принципом побудови.
Цей блок характеризувався здатністю студентів гра-
мотно розробити й постійно вдосконалювати влас-
ну індивідуальну оздоровчу систему  як в умовах
комп’ютеризації навчання так й під час самостійної
роботи на комп’ютері.

Змістовний блок включав в себе: а) філо-
софсько-культурологічні знання про культуру здо-
ров’я особистості студентів; б) знання про духов-
ний, психічний й фізичний аспекти здоров’я під час
роботи на комп’ютері;  в) знання з формування,
збереження й зміцнення здоров’я в усіх аспектах:
духовному, психічному й фізичному в умовах ком-
п’ютеризації навчання;  г)  знання основ розробки
індивідуальної оздоровчої системи під час роботи
на комп’ютері та загальної системи оздоровлення.
Мотиваційний блок характеризував світоглядний
зміст культури здоров’я особистості студентів в
умовах комп’ютеризації навчання. Цей блок виз-
начав високий ступінь духовності гуманістичних
ціннісних орієнтації студентів в їхній цілісності,
виявляє розуміння ними сенсу власного життя й ус-
відомлення її цінності як для себе так й суспіль-
ства в цілому.

До складу мотиваційного блоку належало:
а) світогляд студентів, заснований на гуманістич-
них ціннісних орієнтаціях;  б) мета, сенс власного
життя та усвідомлення його цінності;   в) визна-
чення ідеалу особистості студентів; г) усвідомлен-
ня себе як цілісної духовно-фізичної системи; д)
оптимістичне світовідчуття й високий рівень соц-
іокультурної толерантності студентів. Мотивацій-
ний блок включав в себе сформованість гуманістич-
них ціннісних орієнтацій студентів як систему
особистісних настанов студентів з відношення до
існуючих у даному соціумі цінностям індивідуаль-
ного та суспільного характеру з питань самооздо-
ровлення під час роботи на комп’ютері. Вони були
не тільки сумою знань, а такою системою відно-
син й уяв (понять, ідей, ідеалів), які поєднані логі-
кою життєвих цінностей, які студент приймав як
особисті внутрішні орієнтації.

Ціннісні орієнтації визначали життєву по-
зицію особистості студентів, які проявлялися че-
рез компоненти: а) самовизначення студентів, як
усвідомлення сенсу власного життя й готовність
реалізувати її в діяльності в цілому так й під час
роботи на комп’ютері; б) активність студентів, як
інтенсивність цілеспрямованості на оздоровчі види
діяльності; в) відповідальність студентів, як влас-
тивість особисто приймати рішення в умовах ма-
сової комп’ютеризації. Практичний блок харак-
теризувався результатом оволодіння студентами, з
урахуванням віку, статі, індивідуальних особливо-
стей, необхідним обсягом умінь і навичок виконан-
ня оздоровчих технологій для підвищення культу-
ри здоров’я в умовах комп’ютеризації навчання, що
орієнтував особистісну практичну спрямованість
студентів на активну, плідну, довгу життєдіяльність.

Зміст практичного блоку передбачав: а) володіння
оздоровчими технологіями, спрямованими на
підвищення культури здоров’я студентів в усіх ас-
пектах індивідуального здоров’я: духовному, пси-
хічному та фізичному; б) боротьбу зі шкідливими
звичками під час роботи на комп’ютері; в) вміння
розробляти й удосконалювати індивідуальну оздо-
ровчу систему в умовах комп’ютеризації навчан-
ня; г) ведення здорового способу життя з урахуван-
ням віку, статі та індивідуальних особливостей
студентів.

Комплекс оздоровчих технологій, спрямо-
ваних на зменшення негативного впливу комп’юте-
ра на здоров’я студентів й підвищення рівня культу-
ри здоров’я студентів в  навчальному процесі та у
процесі самостійної роботи було визначено з ураху-
ванням навчального навантаження студентів під час
роботи на комп’ютері. До складу цього комплексу
увійшло: а) зменшення негативного впливу комп’-
ютера на духовний аспект здоров’я шляхом самови-
ховання, самоосвіти, самопізнання тощо; б) змен-
шення негативного впливу комп’ютера на психічний
аспект здоров’я наступними засобами: аутогенне
тренування, релаксація, оздоровчі настрої Г.Ситіна;
в) зменшення негативного впливу комп’ютера на
фізичний аспект здоров’я завдяки вправам для очей,
шиї, плечей, рук, тулуба, ніг, самомасажу, загарто-
вуванню тощо.

Висновки.
Зазначені вище компоненти культури здоро-

в’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання
охоплюють найсуттєвіші чинники, які впливають на
формування культури здоров’я студентів умовах ком-
п’ютеризації навчання. Готовність студентів ВНЗ до
використовування оздоровчих технологій в навчаль-
ному процесі та у процесі самостійної роботи, спря-
мування змісту оздоровчих технологій, поетапне їх
використовування, покликані сприяти ефективному
вирішенню оздоровчих, освітніх та виховних завдань
сучасної вищої школи України.

У перспективі подати всі педагогічні умови
з формування культури здоров’я студентів в умовах
комп’ютеризації навчання.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНИХ УМОВ УПРАВЛІННЯ
РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДЛІТКІВ З
ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У РЕЖИМІ
ДНЯ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
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Анотація. У ході формувальних педагогічних експери-
ментів вивчали ефективність використання змісту ру-
хової діяльності, розробленого на основі встановлених
для 13-17-річних дітей з церебральним паралічем орган-
ізаційно-методичних умов управління їхньою руховою
активністю в режимі дня спеціальних загально- і про-
фесійно-освітніх навчальних закладів. Отримані дані
дозволили визначити кількісні та якісні параметри змін
досліджуваних показників при використанні традицій-
ного та експериментального змісту рухової діяльності.
Ключові слова: діти з церебральним паралічем, педаго-
гічне управління, рухова активність, організаційно-ме-
тодичні умови, зміст рухової діяльності, спеціальні за-
гально- і професійно-освітні навчальні заклади.
Аннотация. Единак Г.А. Обоснование организационно-
методических условий управления двигательной актив-
ностью подростков с церебральным параличом в режи-
ме дня специальных учебных заведений. В ходе
формирующих педагогических экспериментов изучали
эффективность использования содержания двигательной
деятельности, разработанного на основе установленных
для 13-17-летних детей с церебральным параличом орга-
низационно-методических условий управления их дви-
гательной активностью в режиме дня специальных обще-
и профессионально-образовательных учебных заведений.
Полученные результаты позволили установить количе-
ственные и качественные параметры изменений при ис-
пользовании традиционного и экспериментального со-
держания двигательной деятельности.
Ключевые слова: дети с церебральным параличом, пе-
дагогическое управление, двигательная активность,
организационно-методические условия, содержание
двигательной деятельности, специальные обще- и про-
фессионально-образовательные учебные заведения.
Annotation. Yedinak G. Organizational and methodical
conditions of directing motion activity of teenagers with
cerebral palsy in the regime of the work of specialized
educational establishments. The effectiveness of using the
content of motion activity projected for teenagers with
cerebral palsy based on organizational and methodical
conditions of directing their motion activity in the regime
of the work of specialized general and educational
establishments has been investigated in the process of the
pedagogical experiments. The obtained data gave the
possibility to determine quantities and qualitative changes
of the investigated indices while using traditional and
experimental content of motion activity.
Key words: children with cerebral palsy, pedagogical
direction, motion activity, organizational and method
conditions, content of motion activity, specialized general
and educational establishments.

Вступ
Формування особистості дитини шкільно-

го віку з обмеженими функціями внаслідок захво-
рювання церебральним паралічем (надалі діти з ОФ
– прим. автора) сьогодні відбувається в умовах дії
багатьох чинників, з яких провідне місце посідає

спеціально організована рухова діяльність із засто-
суванням фізичних вправ. Ефективність впливу такої
діяльності значною мірою залежить від якості уп-
равління цим педагогічним процесом.

Дані спеціальної літератури [31] свідчать,
що педагогічне управління передбачає надання ру-
ховій діяльності ознак чіткої, керованої в кожній
частині системи, функціонування якої відбувається
за наявності таких умов: вихідної інформації про
характеристики дитини, якими буде здійснюватись
управління; параметрів (якісних і кількісних), що
відображають мету процесу на певному етапі та
проміжні завдання; адекватних засобів, методів і
оптимальних форм занять; способів отримання по-
точної інформації про стан об’єкта і характер змін
його показників у ході рухової діяльності. Також, до
таких умов належать дії з внесення коректив у зміст
занять, якщо показники відрізняються від заплано-
ваних, урахування зовнішніх (клімат, екологія, умо-
ви життя) і внутрішніх чинників (мотивація до за-
нять, спадковість, рухова активність), що визначають
управління досліджуваними показниками [33].

Деякі дослідники [18] зазначають, що важ-
ливим компонентом системи управління руховою
активністю дітей шкільного віку є її основні скла-
дові: модельно-цільові характеристики показників,
якими здійснюють управління; оптимальний обсяг
й інтенсивність фізичних навантажень, що сприя-
ють досягненню зазначених характеристик; педаго-
гічний контроль за результатами рухової діяльності,
який відображає ефективність використаної систе-
ми управління. Разом з тим, аналіз спеціальної літе-
ратури [14, 27, 36, 40] виявив недостатню кількість
даних про організаційно-методичні умови управлі-
ння руховою активністю дітей з ОФ 13-17 років та
ефективність їх реалізації в режимі дня спеціальних
загально- і професійно-освітніх навчальних закладів.
Зазначене свідчить про необхідність досліджень,
спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Робота виконується згідно плану науково-
дослідної роботи Прикарпатського національного
університету імені В. Стефаника, проблемної лабо-
раторії Кам’янець-Подільського державного універ-
ситету на 2002-2006 рр., Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3.
«Психофізична реабілітація неповносправних дітей
засобами фізичного виховання», номер державної
реєстрації 0102U002646, зведеного плану науково-
дослідної роботи Міністерства охорони здоров’я за
темою «Удосконалення медичної допомоги населен-
ню промислового регіону з особливими потребами»,
номер державної реєстрації 0103U007883 (шифр УН
01.08.13) відповідно Міжгалузевої комплексної про-
грами «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.

Формулювання цілей роботи
Мета роботи – експериментально обґрун-

тувати організаційно-методичні умови управління
руховою активністю дітей з ОФ 13-17 років у про-
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цесі їхнього навчання в спеціальних загально- і про-
фесійно-освітніх закладах.

Методи й організація дослідження. Вико-
ристовували декілька груп методів. Так, на теоре-
тичному рівні такими були: аналіз, синтез, систем-
ний і системно-діяльнісний. На емпіричному рівні:
педагогічний експеримент; педагогічне тестування
(тести: згинання і розгинання рук в упорі лежачи,
піднімання тулуба впродовж 1хв з положення лежа-
чи на животі, утримування тулуба в прогині лежачи
на животі, кистьова динамометрія неураженої й ура-
женої кінцівки [14]); медико-біологічні методи і
методики для вивчення загальної фізичної працез-
датності (загальної й оздоровчої рухової активності,
потужності тренувального навантаження [20], роз-
витку локомоторно-статичних функцій у побутових
рухах (GMFM і систему його оцінки – GMFMS [44]),
функціональних й антропометричних показників
[19, 43]; психодіагностичні методики для вивчення:
самопочуття, активності, настрою (САН), розумо-
вої працездатності (методики В.Я.Анфимова та П.Я.
Гальперина, С.Л. Кабылицкой), стану тривожності
особи (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), її суб’єктивно-
го відчуття самотності (Д. Рассел, Л. Пепло, М. Фер-
гюссон) [32]; математико-статистичні методи оброб-
ки отриманих результатів.

Критерієм формування однорідних вибірок
була форма церебрального паралічу, яку визначали
використовуючи класифікацію К.А.Семенової [28].
У формувальному експерименті взяли участь учні
віку 13-14, 15-16 і 16-17 років, всі – із спастичною
диплегією та геміпарезом. Вибір саме цих форм це-
ребрального паралічу обумовлювався декількома
причинами: по-перше, їхня кількість була найбіль-
шою порівняно з іншими формами захворювання і,
по-друге, за нашими даними [9] розвиток їхньої
моторики відзначався подібністю. У дослідних гру-
пах була приблизно однакова кількість учнів із заз-
наченими формами церебрального паралічу, чи-
сельність кожної склала від 20 до 28 осіб.

Розбіжності між змістом рухової діяльності
школярів з ОФ контрольних та експериментальних
груп полягали тільки в тому, що в перших він пе-
редбачав: менший обсяг нетрадиційних для фізич-
ного виховання видів вправ, але який компенсували
традиційними; величини ЧСС, що знаходилися в
межах 120-170уд/хв, в той час як в інших вони були
чітко визначені для кожної вікової групи та кожного
етапу, але в узагальненому вигляді коливалися в ме-
жах 120-160уд/хв; відсутність використаного в екс-
периментальних групах підходу до планування
фізичних навантажень на навчальний рік і розподі-
лу занять за тижневими циклами, враховуючи зако-
номірності формування термінового і збереження
відставленого тренувального ефектів з метою досяг-
нення кумулятивного ефекту.

Розбіжності між змістом рухової діяльності
в групах учнів спеціальних професійно-освітніх
закладів полягали тільки в неоднаковому співвідно-
шенні часу на загальну (ЗФП) і професійно-при-

кладну фізичну підготовку (ППФП): контрольні
групи – відповідно 60,0% і 40,0%, експеримен-
тальні – 40 і 60.

Результати дослідження
Враховуючи отримані раніше дані визначи-

ли організаційно-методичні умови управління рухо-
вою активністю дітей з ОФ 13-17 років у спеціаль-
них загально- і професійно-освітніх навчальних
закладах, що передбачали:
– урахування віково-статевих й обумовлених фор-
мою церебрального паралічу особливостей про-
яву досліджуваних показників;

– основними формами організації рухової діяль-
ності є уроки фізичного виховання та заняття
ЛФК;

– детальне планування змісту кожної форми за-
нять на основі підходу, що сьогодні використо-
вується в спортивній практиці – річне плану-
вання змісту рухової діяльності з поділом його
на мезо- і мікроцикли. При цьому, чітко визна-
чили спрямованість обов’язкових форм занять:
для уроків фізичного виховання – це розвиток
фізичних якостей і функціональних можливос-
тей,  побутових локомоторно-статичних
функцій, формування нових рухових умінь і
навичок, збільшення інтересу і зацікавленості
учнів у систематичних заняттях фізичними
вправами; для занять ЛФК – традиційні мето-
дики лікувально-реабілітаційного змісту в ком-
плексі з масажем та медикаментозною терапією,
фізіотерапевтичними процедурами (індивіду-
ально за приписом лікарів);

– використання в змісті уроків фізичного вихо-
вання традиційних і нетрадиційних засобів;

– збільшення в режимі дня кількості позаурочних
форм занять і, в першу чергу, масових фізкуль-
турно-оздоровчих;

– визначення і суворе дотримання конкретних
величин фізичних навантажень, враховуючі дані
оперативного контролю про стан учнів;

– поступове збільшення навантажень, враховую-
чи закономірності формування термінового,
кумулятивного і відставленого тренувальних
ефектів та уточнення їх параметрів за даними
поточного контролю;

– використання в професійно-освітніх навчаль-
них закладах ЗФП і ППФП.
На основі зазначених організаційно-мето-

дичних умов для кожної вікової групи дітей з ОФ
розробили зміст їхньої рухової діяльності. При цьо-
му, враховували, що вік 13-15 років є початком пе-
реходу захворювання в пізню резидуальну стадію,
при якій відбувається закріплення негативних змін
рухової [16, 38], психічної [26, 41], мовленнєвої [21]
сфер дитини, тобто порівняно з наступними, зазна-
чений період більш сприятливий для формування в
неї настановчих і гальмування тонічних м’язових
рефлексів. У зв’язку з цим, експериментальний зміст
рухової діяльності учнів 13-14 років спрямовували
на покращення, в першу чергу, побутових локомо-
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торно-статичних функцій як провідних у забезпе-
ченні дитини більшою психомоторною свободою
при самообслуговуванні, розширенні її комунікатив-
них можливостей, створенні передумов для кращо-
го оволодіння необхідними для навчання вміннями
і навичками. При виборі засобів рухової діяльності
виходили з того, що ефективними у вирішенні вста-
новлений завдань є спеціальні вправи на тренаже-
рах [3, 5, 7], комплекси дихальних [6, 22] та вправи,
спрямовані на розвиток основних фізичних якостей
дитини з ОФ [23]. Також враховували дані про по-
зитивний вплив фізіотерапевтичних процедур на
діяльність ушкоджених хворобою ділянок нервово-
м’язової системи [13].

Під час розробки змісту рухової діяльності
учнів 15-16 років враховували, що після 15 років
покращення їхніх моторних і психічних реакцій є
проблематичним [10, 15, 26, 42]. Проте, позитивних
змін можна досягти, розвиваючи окремі фізичні
якості з використанням спеціальних вправ на тре-
нажерах, що також сприятиме покращенню окремих
моторних можливостей підлітків [3, 7].

Що стосується змісту рухової діяльності
учнів спеціальних професійно-освітніх закладів, то
тут враховували тенденцію до закріплення негатив-
них морфофункціональних утворень внаслідок зах-
ворювання, що обумовлюють суттєве зниження в
них можливості формувати нові рухові вміння [24],
а отже в процесі навчання необхідно виходити з на-
явних рухових можливостей [4], в тому числі в ході
професійно-прикладної підготовки [14]. Аналогіч-
ним чином відбувався вибір вправ для розвитку спец-
іальних фізичних якостей з тією різницею, що при
частковій спроможності учня виконати певну впра-
ву її можна адаптувати до його можливостей [8].
Враховуючи зазначене та рекомендації спеціальної
літератури [12, 17] про співвідношення різних видів
фізичної підготовки в загальному обсязі занять
фізичними вправами для учнів без порушень роз-
витку, про основи проектування навчального про-
цесу [29, 34], в експериментальному змісті збільши-
ли час на ППФП та зменшили – на ЗФП. При цьому,
останню спрямовували на зменшення рухової обме-
женості учнів внаслідок захворювання (неправиль-
не положення кисті й нижніх кінцівок, спастичність
м’язів, порушена опорна функція, недорозвиненість
регіональної, локальної витривалості, сили, гнуч-
кості) та підвищення на заняттях їхнього емоційно-
го стану. Використовували спортивно-ігрові впра-
ви, на розслаблення, ідеомоторні, загальнорозви-
вальні з предметами і без предметів, на приладах і
тренажерах, більшість з яких виконували під музич-
ний супровід.

ППФП спрямовували на формування техн-
іки професійно важливих рухових дій і розвивали
спеціальні фізичні якості, використовуючи вправи,
подібні за біомеханічною структурою з основними
рухам, спочатку без предметів, потім – з гімнастич-
ними палицями, кільцями, м’ячами, тенісними м’я-
чиками, булавами. Для покращення статичної вит-

ривалості м’язів шиї, спини, рук, швидкості реагу-
вання зоровим аналізатором, прудкості й координації
рухів рук і окремо пальців, диференціювання пара-
метрів рухів руками, переміщення тіла в просторі,
використовували вищезазначені та вправи на трена-
жерах. Основними були засоби, що відносяться до
гімнастичних, ігрових, легкоатлетичних вправ.

У групі учнів 13-14 років і І групі 15-16-
річних на уроках фізичного виховання використо-
вували нескладні рухливі й елементи спортивних
ігор, вправи на формування правильної постави,
розвиток локомоторно-статичних функцій, відчуття
ритму, рівноваги, довільне розслаблення м’язів, рух-
ливість суглобів та загартовувальні процедури. Впра-
ви виконували під музичний супровід, переважно,
методом суміжної дії, що дозволило на високому
емоційному фоні одночасно формувати рухові
вміння і розвивати зазначені, а також швидкісні мож-
ливості й загальну витривалість.

На заняттях ЛФК використовували такі
вправи: дихальні, на гнучкість, на тренажерах для
розвитку сили, локальної швидкісної, швидкісно-
силової й аеробної витривалості, що виконувалися
повторним, ігровим і методом суворо регламенто-
ваної вправи та вправи, спрямовані на покращення
окремих функціональних характеристик опорно-
рухового апарату учнів.

Експериментальний зміст ІІ групи 15-16-
річних учнів спрямовували на вирішення, в першу
чергу, завдань соціальної адаптації, використовую-
чи вищезазначені та нетрадиційні засоби (спеціальні
гімнастичні вправи за методикою К. Ніши [30], Р.
Хилтмана [39], дихальну гімнастику Б. Толкачева
[30], К. Ниши [37]). Під час масових фізкультурно-
оздоровчих заходів, що передбачався змістом рухо-
вої діяльності, використовували самостійно обрані
учнями її види. При цьому враховували: можливості
кожного з них у зв’язку з обмеженістю моторних
функцій; зацікавленість і бажання приймати участь
у видах руховій діяльності, обраних групами шко-
лярів; вимоги про необхідність уникати надмірного
м’язового і психоемоційного напруження під час
виконання фізичних вправ, поєднання різних за
спрямованістю і змістом видів рухової діяльності;
дотримуватися правил гри (в разі потреби частково
їх спрощувати або замінювати одну гру іншою) –
при використанні рухливих ігор.

В усіх експериментальних групах величи-
ни фізичних навантажень та умови формування ру-
хових умінь визначали за даними спеціальної літе-
ратури [2, 11, 25], методики проведення фізкультх-
вилинок і фізкультпауз практично не відрізнялися
від загальноприйнятих [1, 35], а система управлін-
ня містила модельно-цільові характеристики дослі-
джуваних показників, величини фізичних наванта-
жень і педагогічний контроль. Кожна складова пе-
редбачала наступне.

Параметри фізичних навантажень: – група
13-14-річних школярів. Величини рухової активності
на уроках фізичного виховання і ЛФК планували по
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тижневим мікроциклам у напрямку збільшення оз-
доровчо-розвивальних навантажень виходячи із зав-
дань мезоциклів, що відповідали одному з трьох
етапів і спрямовувалися на кінцеву мету – досягнен-
ня встановлених модельно-цільових характеристик
учнів. При цьому, впродовж першого мезоциклу (ве-
ресень-листопад) збільшували обсяг фізичних на-
вантажень, за винятком занять дев’ятого мікроцик-
лу, на яких використовували ті самі параметри, що
й впродовж попереднього мікроциклу, враховуючи
можливе зниження працездатності школярів після
осінніх канікул. Загалом, структура планування виг-
лядала так: вересень-листопад – з кожним новим
мікроциклом збільшували тривалість (кількість)
виконання вправ з 4 разів (8с) у першому мікроциклі
до 14-15 разів (19-20с) в останньому. Комплекс вправ
не змінювали, відпочинок був сталий (25-30с), ЧСС
планували на рівні 120-140уд/хв. У грудні-березні
збільшували обсяг та інтенсивність, останню – змен-
шенням відпочинку з 30 до 20с, ускладненням умов
виконання вправ, збільшенням в уроці частки рух-
ливих і елементів спортивних ігор. Комплекси вправ
не змінювали, ЧСС – 140-150уд/хв. У квітні-червні
навантаження збільшувати тільки за рахунок обся-
гу, ЧСС знаходилася на попередньому рівні;

– в обох експериментальних групах 15-16-
річних школярів використовували аналогічні вище-
зазначеним параметри навантажень, за винятком
такого: починаючи з грудня один урок в тиждень
відводили для розвитку фізичних якостей на трена-
жерах. У квітні-червні збільшували кількість повто-
рень вправ, спрямованих на формування рухових
умінь і навичок школярів, ЧСС – 140-160уд/хв, під
час масових фізкультурно-оздоровчих заходів при-
пустили, що в окремих випадках величини наванта-
жень можуть досягати 165-190уд/хв;

– група 16-17-річних учнів спеціальних про-
фесійно-освітніх закладів. Використовували ана-
логічне вищезазначеному планування навантажень,
за винятком їх величин, що передбачали такі зна-
чення ЧСС: вересень-листопад – 140-150уд/хв, в
інші періоди – 150-160, під час ігрової діяльності
– до 165-190.

Тижнева організація рухової діяльності
учнів передбачала: в спеціальних загальноосвітніх
закладах – два уроки фізичного виховання і два за-
няття ЛФК по 45хв кожне; малі позаурочні форми,
що традиційно використовуються в режимі дня шко-
лярів. У ІІ групі 15-16-річних учнів, крім зазначе-
них форм, також використовували масові фізкуль-
турно-оздоровчі заходи, які проводили один раз на
тиждень упродовж 120-150хв; у спеціальних профес-
ійно-освітніх закладах – два уроки фізичного вихо-
вання, одне позаурочне заняття тривалістю 90хв,
фізкультпауза під час виробничої практики (10-
15хв), активний відпочинок при виконанні домашніх
завдань (8-10хв), фізкультхвилинки впродовж кож-
ної години навчальної діяльності.

Педагогічний контроль був комплексний та
містив медичну і педагогічну складові. Перша реа-

лізовувалася фахівцями-медиками за окремим пла-
ном і змістом, результати якої доводилися до відома
вчителя фізичної культури та враховувалися ним під
час занять. Педагогічна складова передбачала виз-
начення результативності педагогічного процесу
впродовж кожного етапу реалізації експерименталь-
них програм за такими характеристиками: вихідний
контроль – початковий рівень показників, що вив-
чалися для встановлення індивідуально-оптималь-
них величин навантажень і прогнозування кінцевих
результатів; етапний контроль – результати змін по-
казників після грудневого мезоциклу для корекції
(при необхідності) окремих параметрів рухової
діяльності; підсумковий контроль – підсумкові до-
сягнення в зміні досліджуваних показників для вста-
новлення їх величин і таким чином – визначення
модельно-цільових характеристик, яких можна до-
сягти при використанні розроблених експеримен-
тальних програм, а також для врахування отрима-
них позитивних і  негативних результатів  у
подальшому їх використанні; оперативний контроль
– стан функціонування окремих систем організму
учня безпосередньо на занятті для встановлення
відповідності запланованих навантажень і навчаль-
них завдань його можливостям.

Модельно-цільові характеристики досліджу-
ваних показників. Конкретні величини цих показників
на початку експерименту не встановлювали в зв’язку
з відсутністю необхідних вихідних даних, а передба-
чали зробити це з урахуванням результатів експери-
менту. Разом з тим, в якості орієнтиру вони були виз-
начені як досягнення кожним учнем найвищих
результатів у таких показниках: для учнів 13-14 і 15-
16 років – у побутових локомоторно-статичних фун-
кціях, загальній і оздоровчій руховій активності; для
учнів професійно-освітніх навчальних закладів – крім
зазначених, також у професійно важливих фізичних
якостях і загальній фізичній працездатності. В усіх
групах встановили проміжні характеристики, які на
кожному етапі необхідно було обов’язково досягти:
наприкінці першого етапу – готовності організму до
збільшення інтенсивності оздоровчо-розвивальних
навантажень, наприкінці другого – готовності до ре-
алізації індивідуальних завдань, пов’язаних з вико-
нанням фізичних вправ ускладненого змісту, збільше-
ного обсягу й інтенсивності навантажень; наприкінці
третього – позитивних якісних і кількісних змін дос-
ліджуваних показників.

Використання впродовж навчального року
запропонованого змісту рухової діяльності призве-
ло до таких результатів. У контрольній групі дівчат
13-14 років вірогідно покращилася оздоровча рухо-
ва активність з використанням фізичних вправ (на-
далі – ОРА) і всі функціональні показники, за ви-
нятком  систолічного АТ,  у хлопців  – усі
функціональні показники при суттєвому зниженні
ОРА. В експериментальній групі дівчат-одноліток
суттєве покращення виявлено в усіх досліджуваних
показниках, за винятком невірогідних змін діастол-
ічного АТ і загальної рухової активності (ЗРА),
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хлопців – усіх без винятку показниках.
Порівняння отриманих даних свідчило, що

в 6 з усіх 11 показників результати дівчат експери-
ментальної групи були вірогідно більші порівняно з
контрольною, в той час як останні такої переваги не
виявили в жодному випадку (табл. 1). У хлопців вста-
новлено аналогічні відмінності з тією різницею, що
таких показників було 8 з 11.

 У дівчат 15-16 років, які використовували
І варіант змісту рухової діяльності, встановлено такі
зміни: експериментальна група – суттєво покращи-
лися локомоторно-статичні функції у побутових ру-
хах, ЖЄЛ, ЧСС у стані спокою, самопочуття, настрій
і знизилася реактивна тривожність; контрольна –
покращилися тільки моторні функції, задіяні в сто-
янні та ЖЄЛ, знизилася самооцінка активності й
зросла особистісна тривожність.

У хлопців 15-16 років, які використовува-
ли зазначений варіант рухової діяльності, виявле-
но такі зміни: експериментальна група – покращи-
лися локомоторно-статичні функції у побутових
рухах, ОРА, ЧСС у стані спокою, діастолічний АТ,
самооцінка самопочуття, розумова працездатність
та знизилася реактивна тривожність; контрольна
група – знизилася самооцінка настрою, інші показ-
ники не змінилися.

При порівнянні підсумкових даних встанов-
лено, що в дівчат експериментальної групи 12 ре-
зультатів із 17 були значно кращі порівняно з конт-
рольною групою, в той час як останні не виявили
такої переваги в жодному показнику. У хлопців вста-
новлено аналогічні відмінності з тією різницею, що
кращі результати встановлено в 11 показниках із 17.

Використання ІІ варіанту змісту рухової
діяльності в групах 15-16-річних учнів призвело до
такого. В експериментальній групі дівчат покращи-
лася самооцінка активності, ЖЄЛ, ЧСС у стані спо-
кою, ЗРА і ОРА, локомоторно-статичні функції у

побутових рухах, знизилася особистісна  три-
вожність, але погіршилася самооцінка настрою і
самопочуття. У контрольній групі позитивними
змінами відзначалася тільки ЖЄЛ дівчат, негатив-
ними – самооцінка активності, особистісна три-
вожність, активна та пасивна рухливість колінних
суглобів при згинанні й розгинанні кінцівок.

В експериментальній групі хлопців покра-
щилася самооцінка настрою, самопочуття, показни-
ки реактивної, особистісної тривожності, відчуття
самотності, ЖЄЛ, ЧСС у стані спокою, ЗРА і ОРА,
локомоторно-статичні функції у побутових рухах,
активна та пасивна рухливість колінних суглобів при
розгинанні кінцівок, пасивна рухливість при зги-
нанні гомілкостопових суглобів. У контрольній групі
позитивні зміни встановлено тільки в ЖЄЛ і діасто-
лічному АТ, негативні – самооцінці настрою, самот-
ності, рухливості при активному згинанні кінцівок
у колінних та гомілкостопових суглобах.

Порівняння підсумкових даних свідчило,
що дівчата експериментальної групи характеризу-
валися вірогідно кращими результатами в 23, хлопці
– 25 показниках з 30 порівняно з результатами кон-
трольних груп.

В експериментальній групі учениць спец-
іальних професійно-освітніх закладів 16-17 років
покращилася ЗРА і ОРА, розумова працездатність,
функціональні показники, професійно важливі
фізичні якості. В контрольній групі такими змінами
відзначалася ОРА, розумова працездатність, ЖЄЛ,
ЧСС у стані спокою, фізичні якості.

У хлопців позитивні зміни встановлено в
таких показниках: експериментальна група – ЗРА і
ОРА, розумовій працездатності, ЖЄЛ, ЧСС у стані
спокою, систолічному АТ, професійно важливих
фізичних якостях; контрольна група – тільки ОРА,
розумовій працездатності та фізичних якостях.

Порівняння підсумкових даних дівчат

Таблиця 1
Кількісні та якісні характеристики досліджуваних показників в експериментальних і контрольних групах

учнів з ОФ при використанні різного змісту рухової діяльності
Дослідна група, років 

Дівчата Хлопці 

Кількісні та якісні 
характеристики 
досліджуваних 
показників Гр

уп
а 

13-14 15-16 
(І) 

15-16 
(ІІ) 

16-17 13-14 15-16 
(І) 

15-16 
(ІІ) 

16-17 

 
КГ 3 1 2 9 4 0 0 8 Вірогідно покращилися 
ЕГ 8 9 20 11 11 10 20 12 
КГ 3 2 15 0 6 1 21 0 Вірогідно погіршилися 
ЕГ 0 0 1 0 0 0 3 0 
КГ 5 14 13 4 1 16 9 5 Не змінилися 
ЕГ 3 8 9 2 0 7 7 1 

Вірогідно кращі в ЕГ порівняно з КГ 6 12 23 8 8 11 25 10 
Вірогідно кращі в КГ порівняно з ЕГ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вірогідно не відрізнялися в ЕГ та КГ 5 5 7 5 3 6 5 3 
 Примітка. Умовні позначки: КГ – контрольна група; ЕГ – експериментальна група; 15-16 (І) та  15-16 (ІІ) –
дослідні групи школярів, в яких використовували різні експериментальні  параметри рухової діяльності;
вірогідність відмінності не менша за б=0,05
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свідчило, що в експериментальній групі порівняно
з контрольною вірогідно кращі результати встанов-
лено у 8 показниках із 13, у хлопців – в 10; конт-
рольні групи такої переваги не виявили в жодному
випадку (табл. 1).

Отримані в ході експериментального досл-
ідження дані дозволили запропонувати модельно-
цільові характеристики дітей 13-17 років з ОФ, яких
вони можуть досягти при використанні розроблено-
го змісту рухової діяльності (табл. 2 і 3).

Таблиця 2
Модельні характеристики дівчат з ОФ 13-17 років при використанні експериментального змісту рухової
діяльності в режимі дня спеціальних загально- і професійно-освітніх навчальних закладів (у % до вихід-

них даних)
Дослідна група, років  Показник 

13-14  15-16  (1) 15-16  (2) 16-17  
Локомоторно-статичні функції 

Лежання  і повороти , бал  4,9 1,4 3,1 –  
Сидіння , бал  10 ,7  5,5 7,3 –  
Повзання , бал  9,5 11 ,1  11 ,2  –  
Стояння, бал  3,2 8,7 11 ,0  –  

Ходьба , біг , стрибки ; бал  3,2 8,6 5,8 –  
Рухова  активніст ь  

Загальна , %  –  2 ,3  16 ,0  39 ,0  25 ,8  
Оздоровча, %  102,9  19 ,2  51 ,1  88 ,9  

Функціональні показники  
ЖЄЛ , мл  40 ,5  27 ,8  51 ,9  33 ,7  

ЧСС  у  стані спокої, уд /хв  –10 ,5  –  9 ,4  –8 ,8  –7 ,3  
АТ  систолічний , мм  рт . ст  0,8 4,7 3,0 6,9 
АТ  діастолічний , мм  рт . ст  –11 ,1  7,0 2,5 8,5 

Психофізичні показники  
Самопочуття , бал  –  –16 ,0  –18 ,3  –  
Активність , бал  –  7,3 15 ,7  –  
Настрій , бал  –  –  8 ,1  –16 ,4  –  

Реактивна  тривожність , ум . од . –  –20 ,8  –23 ,8  –  
Особистісна  тривожність , ум . од . –  –  4 ,3  –17 ,3  –  
Відчуття  самотності, ум . од  –  –  –17 ,5  –  

Розумова  працездатність  
Швидкість  перегляду  знаків , ум . од . –  –  7 ,5  –6 ,0  19 ,2  
Коеф іцієнт  продуктивності, ум . од . –  –  2 ,2  –11 ,1  39 ,6  
Коеф іцієнт  ефективності, ум . од . –  –  11,1  –13 ,6  72 ,7  

Рухливість  суглобів  
Кульшовий  –  згинання  (права, активне), º  –  –  5,9 –  
Кульшовий  –  згинання  (ліва , активне), º  –  –  8,6 –  
Кульшовий  –  згинання  (права , пасивне), º  –  –  6,0 –  
Кульшовий  –  згинання  (ліва , пасивне), º  –  –  10 ,8  –  
Колінний  –  згинання  (права, активне), º  –  –  –  4 ,7  –  
Колінний  –  згинання  (ліва, активне), º  –  –  –  4 ,6  –  
Колінний  –  згинання  (права , пасивне), º –  –  –  6 ,5  –  
Колінний  –  згинання  (ліва, пасивне), º –  –  –  6 ,5  –  
Колінний  розгинання  (права , активне), º  –  –  3,6 –  
Колінний  –  розгинання  (ліва , активне), º  –  –  7,4 –  
Колінний  –  розгинання  (права , пасивне), º –  –  4,1 –  
Колінний  –  розгинання  (ліва , пасивне), º –  –  4,9 –  

Гом ілковостоповий  – - згинання  (права , активне), º  –  –  8,8 –  
Гомілковостоповий  –  згинання  (ліва , активне), º    –  4,6 –  
Гомілковостоповий – згинання  (права , пасивне), º  –  –  11 ,8  –  
Гомілковостоповий – згинання  (ліва , пасивне), º –  –  7,2 –  

Професійно  важливі фізичні якост і 
Прудкість  у  тепінг -тесті, к-ть  –  –  –  31,36  

Динамічна  силова витривалість , к-ть  –  –  –  81,22  
Динамічна  швидкісно-силова  витривалість , к-ть  –  –  –  74,92  

Статична  силова витривалість , с  –  –  –  75 ,0  
Сила м ’язів  неураженої кисті, кг  –  –  –  36 ,8  
Сила м ’язів ураженої кисті, кг  –  –  –  52 ,5  
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Висновки
1. Традиційно організована рухова діяльність
підлітків з ОФ 13-16 років у режимі дня спец-
іального загальноосвітнього закладу призво-
дить до підтримання на вихідному рівні
більшості досліджуваних показників. Реаліза-
ція запропонованого окремими фахівцями

змісту рухової діяльності учнів спеціальних
професійно-освітніх навчальних закладів у
співвідношенні 60,0% і 40,0% відповідно на
загальну і професійно-прикладну фізичну підго-
товку сприяє покращенню більшості їхніх по-
казників.

2. Реалізація запропонованих організаційно-мето-

Таблиця 3
Модельні характеристики хлопців з ОФ 13-17 років при використанні експериментального змісту рухової
діяльності в режимі дня спеціальних загально- і професійно-освітніх навчальних закладів (у % до вихідних

даних)
Дослідна  група , років  Показник  

13-14  15 -16  (1 ) 15-16  (2) 16-17  
Локомот орно -статичн і функції 

Лежання  і повороти , бал  3 ,09  4 ,9 8  3 ,91  –  
Сидіння , бал  3 ,30  10 ,69  6 ,72  –  
Повзання , бал  1 6 ,82  24 ,00  1 4 ,01  –  
Стояння , бал  6 ,72  9 ,5 2  1 1 ,79  –  

Ходьба ,  біг , стрибки ; бал  4 ,76  9 ,2 7  1 0 ,00  –  
Рухова  акт ивніст ь  

Загальна , %  1 6 ,26  13 ,31  3 2 ,08  21 ,55  
О здоровча , %  4 8 ,84  23 ,36  4 1 ,30  92 ,31  

Ф ункціональн і показники  
ЖЄЛ , мл  4 4 ,63  10 ,27  3 1 ,40  26 ,47  

ЧСС  у  стані спокої, уд /хв  –  9 ,90 –6 ,75  – 6 ,46  –7 ,84  
АТ  систол ічний , мм  р т . ст  6 ,03  3 ,4 4  2 ,39  4 ,61  
АТ  д іастолічний , мм  рт . ст  5 ,84  6 ,0 1  3 ,39  6 ,58  

П сихоф ізичн і показники  
Самопочуття , бал  –  26 ,70  2 6 ,70  –  
Активність ,  бал  –  16 ,67  1 6 ,67  –  
Настр ій , бал  –  –13 ,70  – 13 ,70  –  

Реактивна  тривож ність , ум . од . –  –12 ,64  – 12 ,64  –  
О собистісна  тривожн ість , ум . од .  –  –7 ,55  – 7 ,55  –  
В ідчуття  самотності, ум . од  –  –  – 53 ,51  –  

Розумова  працездат ніст ь  
Швидкість  перегляду  знаків , ум . од . –  –1 ,92  – 20 ,69  12 ,00  
Коеф іц ієнт  продуктивності, ум .  од . –  71 ,05  – 7 ,50  15 ,00  
Коеф іцієнт  ефективності, ум . од .  –  65 ,00  – 27 ,25  80 ,95  

Рухливість  суглобів  
К ульш овий  –  згинання  (права , активне) , º –  –  – 3 ,94  –  
Кульш овий  –  згинання  (ліва , активне ), º  –  –  – 1 ,92  –  
Кульш овий  –  згинання  (права , пасивне), º –  –  – 3 ,96  –  
Кульш овий  –  згинання  (ліва , пасивне) , º –  –  – 3 ,10  –  
Колінний  –  згинання  (права ,  активне),  º –  –  – 4 ,27  –  
Колінний  –  згинання  (ліва , активне ), º  –  –  – 2 ,43  –  
Колінний  –  згинання  (права ,  пасивне), º  –  –  –  6 ,31  –  
Колінний  –  згинання  (ліва , пасивне),  º –  –  – 3 ,41  –  
Колінний  розгинання  (права , активне ), º  –  –  1 4 ,42  –  
Колінний  –  розгинання  (ліва , активне ), º  –  –  1 2 ,22  –  
Колінний  –  розгинання  (права , пасивне ), º  –  –  1 3 ,39  –  
Колінний  –  ро згинання  (ліва ,  пасивне), º  –  –  1 7 ,19  –  

Гом ілково стоповий  – - згинання  (права , активне ), º –  –  9 ,90  –  
Гом ілковостоповий  –  згинання  (ліва , активне) , º –  –  1 8 ,30  –  
Гом ілковостоповий  –  згинання  (права , пасивне), º  –  –  6 ,64  –  
Гом ілковостоповий  –  згинання  (ліва , пасивне ), º  –  –  1 9 ,93  –  

Проф есій но  важ ливі ф ізичн і  якост і  
Прудк ість  у  тепін г -тесті,  к -ть  –  –  –  60 ,49  

Динам ічна  силова  витривал ість , к -ть  –  –  –  105 ,49  
Динам ічна  ш видкісно -силова  витривал ість , к -ть  –  –  –  69 ,39  

Статична  силова  витривал ість , с  –  –  –  72 ,16  
Сила  м ’яз ів  неураж еної кисті, кг  –  –  –  36 ,79  
Сила  м ’язів  ураж еної кисті , кг  –  –  –  55 ,47  
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дичних умов управління руховою активністю
підлітків з ОФ 13-16 років при розробці експе-
риментального змісту їхньої рухової діяльності
в режимі дня спеціальних загальноосвітніх зак-
ладів призвели до значно вищих кількісних і
якісних змін досліджуваних показників порівня-
но з традиційно організованою руховою діяль-
ністю.

3. Формування змісту рухової діяльності учнів
професійно-освітніх навчальних закладів 16-17
років, виходячи із співвідношення 40% і 60%
відповідно на загальну і спеціальну фізичну
підготовку,  є ефективніше порівняно із
співвідношенням 60% і 40%, про що свідчать
кількісні та якісні зміни досліджуваних показ-
ників.
Подальші дослідження необхідно спрямува-

ти на розробку змісту рухової діяльності дітей з ОФ
інших вікових груп, використовуючи запропоновані
організаційно-методичні умови управління їхньою
руховою активністю в режимі дня спеціального на-
вчального закладу, на уточнення модельно-цільових
характеристик учнів 7-17 років спеціальних загаль-
ноосвітніх та 17-19-річних учнів професійно-
освітніх навчальних закладів при використанні заз-
наченого змісту рухової діяльності.
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воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье представлена информация о коли-
чественных  соматоскопических показателях младших
школьников с нарушениями слуха. Важным показате-
лем здоровья подрастающего поколения является про-
странственная организация их тела. Уникальность это-
го  показателя здоровья состоит  в том , что
пространственная организация тела отражает как эпо-
хальные изменения биологической природы человека,
так и сравнительно кратковременные эффекты влияния
природной и социальной среды.
Ключевые слова: пространственная организация тела,
адаптивное физическое воспитание, школьники со слу-
ховой депривацией.
Анотація.  Зияд Хмаид Ахмад Насралла. Особливості
просторової організації тіла дітей молодшого шкільно-
го  віку зі слуховою деривацією. У статті подано на роз-
гляд інформацію  про кількісні  стоматоскопічні  по-
казники молодших школярів з вадами  слуху. Важливим
показником здоров’я підростаючого покоління є про-
сторова організація їхнього тіла. Унікальність цього
показника здоров’я полягає в тому, що просторова
організація тіла відбиває як епохальні зміни біологіч-
ної природи людини, так і порівняно короткочасні ефек-
ти впливу природного й соціального середовища.
Ключові слова: просторова організація тіла, адаптивне
фізичне виховання,  слухова деривація.

Annotation. Zijad Khmaid Ahmad Nasralla. Features of the
spatial organization of a child body in young school age
with hearing deprivation. This paper contains the
information about quantitative somatoscopic parameters of
younger schoolchildren with hearing impairments. The
important parameter of health of rising generation is the
spatial organization of their body. Uniqueness of this
parameter of health will be, that the spatial organization of
a body reflects both epoch-making changes of biological
human nature, and rather short-term effects of influence of
the natural and social environment.
Key words: the spatial organization of a body, adaptive
physical education, schoolchildren with hearing
deprivation.

Введение.
Вертикальная поза человека, как биологи-

ческой системы, отличается крайне выгодным по-
ложением его тела в пространстве среды обитания.
В ходе эволюции наибольших успехов в развитии
достигли те организмы, совершенствование  тела
которых шло именно в этом направлении. Это по-
зволило им иметь максимум потенциальной энер-
гии, необходимой для успешной реализации многих
сложных двигательных задач. Приняв ортоградное
положение, человек становится как бы подобным
сжатой пружине, которая может в любой момент
выпрямиться, реализовав свой запас потенциальной
энергии, превратив его в кинетическую энергию
движения [7].

В биомеханике осанка рассматривается как
непринужденная поза тела человека, находящегося
в вертикальном положении, оцениваемая с учетом
пространственного расположения основных биозве-
ньев тела человека относительно соматической си-
стемы координат [3].

В последние годы благодаря исследовани-
ям ряда авторов [2, 4, 5] доказано, что знание био-
механических закономерностей пространственной
организации звеньев тела позволяет успешно управ-
лять взаимодействиями организма с окружающей
средой с целью сохранения здоровья, профилакти-
ки заболеваний, развития двигательных (физичес-
ких) качеств и создания нормальных условий жиз-
недеятельности человека.

Человек, перемещая массы своего тела с
ускорением, вызывает определенные возмущения
гравитационного поля, которые в конечном итоге
приводят к тому, что биологический детектор, вос-
принимающий этот параметр–мышца, испытывает
привычные силовые воздействия, постоянные по
точкам приложения, ее векторам, но переменные по
модулю. Рецепторный аппарат мышцы и другие от-
делы нервной системы в процессе жизни как бы за-
печатлевают динамику этих взаимодействий. Имен-
но поэтому у человека функционирует целая система
безусловных и условных двигательных рефлексов.
Это же свойство мышечной системы, по-видимому,
следует использовать в  педагогическом процессе
при формировании правильной осанки и построе-
нии рациональных биомеханических моделей гра-
витационных взаимодействий тела детей школьно-
го возраста [7].
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На рис. 1. показана система механизмов
регуляции пространственной организации тела че-
ловека.

Рассматривая тело человека как систему
взаимно подвижных масс, следует отметить, что оно
обладает вполне определенными динамическими
свойствами. В зависимости от того, как эти массы
располагаются в пространстве друг относительно
друга зависят и динамические свойства всего тела
человека.

Человек, перемещая массы своего тела с
ускорением, вызывает определенные возмущения
гравитационного поля, которые в конечном итоге
приводят к тому, что биологический детектор, вос-
принимающий этот параметр – мышца, испытыва-
ет привычные силовые воздействия, постоянные по
точкам приложения, ее векторам, но переменные по
модулю.

В связи с тем, что физическое развитие мно-
гими исследователями [7] оценивалась по совокуп-
ности соматометрических и физиометрических при-
знаков, а в последнее время в ряде исследований
отмечалась дисгармония процессов роста с отста-
ванием массовых, обхватных параметров от длин-
нотных [1, 5], то представляет интерес изучения
пространственной организации тела детей младше-
го школьного возраста в процессе адаптивного фи-
зического воспитания.

Работа выполнена согласно плана научно-

исследовательской работы кафедры кинезиологии
Национального университета физического воспита-
ния и спорта Украины и «Сводного плана НИР в
области физической культуры и спорта на 2006–2010
гг.» Государственного комитета Украины по вопро-
сам физической культуры и спорта по теме 3.2.1.
«Совершенствование биомеханических технологий
в физическом воспитании и реабилитации с учетом
пространственной организации тела человека».

Формулирование целей работы.
Цель работы - исследование особенностей

пространственной организации тела детей младше-
го школьного возраста со слуховой депривацией.

Результаты исследований.
С целью  изучения пространственной орга-

низации тела детей с нарушениями  слуха было об-
следовано 43 школьника 8-9 лет, специализирован-
ной школы-интерната №9.

В процессе исследований нами изучены  12
угловых характеристик правильной осанки детей
младшего школьного возраста со слуховой депри-
вацией в сагиттальной и фронтальной плоскостях
табл. 1, 2.

Для даного возрастного контингента угол,
образованный вертикалью и линией, соединяющей
остистый отросток позвонка С7 и центра масс голо-
вы (α1) в среднем равен - 21,56°, что подтверждает
данные других авторов [4, 5].

Угол, образованный горизонталью и лини-

Рис. 1. Механизмы регуляции пространственной организации тела человека: 1-автоматизированные то-
нические регуляции, 2-осознаваемые коррекции угла биозвена по его “установочной” величине, 3-взаимо-
компенсаторные регуляции, 4-регуляции по пространственному расположению контрольных точек и
биозвеньев тела, 5-регуляции по пространственной ориентации биозвеньев тела и взаимной ориентации
его контрольных точек, 6-регуляции по изменению нагрузки на биозвенья опорных цепей, 7-неосознавае-
мые коррекции позы, 8-осознаваемые коррекции позы, 9-предваряющие тонические коррекции, 10-предва-

ряющие коррекции позы [4].
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ей, соединяющей наиболее выступающую точку
лобной кости и подбородочный выступ (α5) в сред-
нем равен - 97,22°, в то же время если же сравни-
вать полученные показатели с данными исследова-
ния В.А. Кашубы [3], то этот показатель несколько
увеличен (разница составляет 10°).

Таблица 1
Характеристика сагиттального профиля пра-
вильной осанки детей 8-9 лет, имеющих наруше-

ния слуха (n=14)
Характеристики  x S 

Угол  наклона  головы  (α 1) 21 ,56 5 ,62 
Угол  зрения  (α 5) 97 ,22 5 ,06 
Угол  наклона  туловища   
(α 6) 2 ,39 3 ,37 
Задний  угол  устойчивости  
(α 2) 2 ,65 2 ,25 
Передний угол   
устойчивости  (α 3) 12 ,23 2 ,07 
Угол  наклона  голени  к о  
поре  (α 4) 73 ,97 3 ,39 
 

Показатели угла наклона туловища харак-
теризующего степень  асимметрии положения плеч
(α6  - угол наклона линии, проходящей через оба ак-
ромиона к горизонтали) составил - 2,39°, эти пока-
затели полностью согласуются с результатами ана-
логичных исследований [4, 5].

При оценке степени устойчивости тела ре-
бенка относительно сагиттальной  и фронтальной
плоскостей установлено, что  передний угол устой-
чивости (α3) в среднем равен - 12,23°,  задний угол

устойчивости  (α2), - 2,65°, правый угол устойчиво-
сти (α9) - 7,61° и левый угол устойчивости (α10) со-
ответственно  - 8,96°.

Таблица 2
Характеристика фронтального профиля правиль-
ной осанки детей 8-9 лет, имеющих нарушения

слуха (n=14)
Характеристики x S 

Правый угол устойчивости (α9) 7,61 1,75 
Левый угол устойчивости (α10) 8,96 1,98 
Левый угол асимметрии  
плечевого пояса (α11) 26,82 2,45 
Правый угол асимметрии  
плечевого пояса (α12) 28,29 2,86 
Угол асимметрии лопаток (α13) 0,64 2,42 
Угол асимметрии  
акрамионов (α8) 0,17 2,20 
 

Степень наклона туловища вперед оцени-
валась по углу наклона голени к опоре, по нашим
данным он был в среднем равен  - 73,97°.

 Пространственная организация тела био-
звеньев тела относительно фронтальной плоскости
может оцениваться по правым и левым углам асим-
метрии плечевого пояса (α11, α12 - углы,  образован-
ные вертикалью и линиями, соединяющие акроми-
альные точки и L5), по нашим данным, у детей с
правильной осанкой,  эти  углы  находятся в интер-
вале от 26,82° до  28,29°. В то же время угол асим-
метрии лопаток (α13) (угол наклона к горизонтали
линии, проходящей через точки нижних углов лопа-
ток) не должен превышать 0,64°, а угол асимметрии

Рис. 2. Характеристика сагиттального профиля осанки детей младшего школьного возраста с нарушени-
ями слуха
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акрамионов, характеризующий  положения плеч (α8)
(угол наклона линии, проходящей через оба акро-
миона к горизонтали) 0,17°, так как увеличение этих
углов более чем на 1° свидетельствует о возможных
нарушениях пространственной организации тела.

В результате проведенных исследований
было установлено, что больше 70% школьников со
слуховой депривацией имеют различные функцио-
нальные нарушения пространственной организации
тела (рис. 2).

Гониометрические показатели тела детей
со слуховой депривацией представлены в табл. 3.

Анализируя показатели сагиттального и
фронтального профиля осанки обследуемых детей
имеющих функциональные нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, мы пришли к выводу о том, что
особый интерес могут представлять данные ряда
угловых характеристик имеющих статистически
достоверны различия с показателями нормальной
осанки  (P<0,05).

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что у детей имеющих различные наруше-
ния осанки угол наклона головы увеличен, а макси-
мальное его значение 31,32° (P<0,05) было
зарегистрировано у детей с кругло-вогнутой осанкой.

Угол, образованный горизонталью и лини-
ей, соединяющей наиболее выступающую точку
лобной кости и подбородочный выступ у детей, име-
ющих функциональные нарушения опорно-двига-
тельного аппарата так же был увеличен и достигал
в среднем 101°, но данные изменения статистичес-
ки были не достоверны (P>0,05).

Статистически достоверные отличия нами

были отмечены у показателей переднего, заднего и
левого углов устойчивости: 1,08°, 13,14° и 7,64°
(P<0,05), у детей со сколиотической осанкой.  В то
же время у детей, имеющих круглую и кругло-вог-
нутую осанку, эти показатели отличались от коли-
чественных показателей нормальной осанки незна-
чительно (P>0,05).

Угловые характеристики  фронтального
профиля нормальной осанки, так же имеют досто-
верные отличия от показателей детей имеющих ее
нарушения. Прежде всего, это выражается в изме-
нении правого и левого углов устойчивости и нару-
шении асимметрии туловища, что свидетельствует
о несогласованности работы отдельных мышечных
групп и о включении компенсаторных механизмов,
для обеспечения устойчивости всего тела.

Выводы.
Для того чтобы адаптивное физическое вос-

питание могло эффективно выполнять свою функ-
цию, очевидно, что в этой области необходимы бе-
лее глубокие знания структуры моторики детей и
общих ее изменений на разных этапах онтогенеза.

Важным показателем здоровья подрастаю-
щего поколения является пространственная органи-
зация их тела. Уникальность этого показателя здо-
ровья состоит в  том ,  что пространственная
организация тела отражает как эпохальные измене-
ния биологической природы человека, так и срав-
нительно кратковременные эффекты влияния при-
родной и социальной среды.

В процессе исследований нами были изуче-
ны гониометрические показатели тела детей младше-
го школьного возраста со слуховой депривацией от-

Таблица 3.
Характеристика нарушений пространственной организации тела детей 8-9 лет со слуховой депривацией

Гониометрические характеристики 
тела 

Сколиотическая осанка 
(n=17) 

Кругло- 
вогнутая 
спина 
(n=6) 

 

Круглая  
спина 

 
(n=6) 

 x S x S x S 
Угол наклона головы  (α1) 23,08 7,01 31,32* 2,80 27,07 5,19 
Угол зрения (α5) 97,43 4,68 101,20 2,77 100,4 5,95 
Угол наклона туловища (α6) 3,69 2,68 4,48 1,65 0,73 0,61 
Задний угол устойчивости (α2) 1,08* 0,78 2,62 1,68 1,80 0,88 
Передний угол устойчивости (α3) 13,44* 1,16 11,30 1,79 12,32 0,44 
Угол наклона голени к опоре (α4) 76,85* 3,42 76,63 3,62 76,53 5,22 
Правый угол устойчивости (α9) 6,69 1,82 5,87* 2,49 5,93* 1,34 
Левый угол устойчивости (α10) 7,64* 1,45 7,90 1,31 7,78 1,07 
Угол асимметрии плечевого пояса   
левый (α11) 28,36 3,61 27,25 3,06 25,77 3,89 

Угол асимметрии плечевого пояса   
правый (α12) 27,61 2,49 28,38 2,24 26,07 1,19 

Угол асимметрии лопаток (α13) 0,26 3,62 0,68 2,18 - 1,55 5,72 
Угол асимметрии акрамионов (α8) 0,17 2,36 0,05 1,09 0,77 2,59 
 * различия статистически достоверны с показателями нормальной осанки  (P<0,05).
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носительно сагиттальной и фронтальной плоскостей.
Результаты констатирующего эксперимен-

та позволили более детально изучить особенности
нарушений пространственной организации тела у
детей 8 – 9 лет с нарушениями слуха.

Перспективы дальнейших исследований
будут связаны с разработкой поиску новых средств
и методических подходов, направленных на коррек-
цию нефиксированных нарушений опорно-двига-
тельного аппарата детей младшего школьного воз-
раста со слуховой депривацией.
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ПО
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ СТУДЕНТІВ,
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛІКУВАЛЬНОЮ

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Кирильченко С.М., Куделко В.Е., Аркуша А.О.,

Маракушин А.І.
Національний фармацевтичний університет

Анотація. У статті розглянуто систему формування і
закріплення у студентів спеціальних медичних груп
усвідомленої та переконливої мотивації до використан-
ня засобів та методів лікувальної фізичної культури
(ЛФК). Заняття зі студентами спеціальних медичних
груп повинні проводитися систематично (2-3 рази на
тиждень) з обов’язковим веденням індивідуального
щоденника самоконтролю. При відповідній модифікації
щоденник самоконтролю можна використовувати не
тільки в ЛФК, а й у практиці фізичної культури і спорту.
Застосовування ж комп’ютерного програмування доз-
волить вирішувати питання моніторингу стану здоро-
в’я і фізичної підготовленості студентів.
Ключові слова: здоров’я, лікувальна фізична культура,
щоденник самоконтролю.
Аннотация. Кирильченко С.Н., Куделко В.Э., Аркуша
А.А., Маракушин А.И. Методика организации занятий
по физическому воспитанию студентов, которые зани-
маются лечебной физической культурой. В статье рас-
смотрена система формирования и закрепления у сту-
дентов специальных медицинских  групп  НФаУ
осознанной и обоснованной мотивации по использова-
нию средств и методов лечебной физической культуры
(ЛФК). Занятия со студентами специальных медицинс-
ких групп должны проводиться систематически (2-3
раза на неделю) с обязательным ведением индивиду-

ального дневника самоконтроля. При соответствующей
модификации дневник самоконтроля можно использо-
вать не только в ЛФК, но и в практике физической куль-
туры и спорта. Применение же компьютерного програм-
мирования позволит решить вопрос мониторинга
состояния здоровья и физической подготовленности сту-
дентов.
Ключевые слова: здоровье, лечебная физическая куль-
тура, дневник самоконтроля.
Annotation. Kirilchenko S.N., Kudelko V.E., Arkusha A.A.,
Marakushin A.I. Method of organization of employments
on physical education of the students NFaU, which are
engaged in a medical physical culture. In the article the
problems of forming and fixing at the students of task
medical forces of NFaU motivation realized and grounded
on the use of facilities and methods of medical physical
culture are considered. Employment with students of special
medical groups should be carried out regularly (2-3 times
for a week) with obligatory conducting an individual diary
of self-checking. At corresponding updating the diary of
self-checking can be used not only in exercise therapy, but
also in practice of physical training and sports. Application
of computer programming will allow to solve the problem
monitoring of a state of health and physical readiness of
students.
Keywords: health, medical physical culture, diary of self-
control.

Вступ.
Аналіз літературних джерел показує, що про-

тягом останніх 10-15 років в усіх державах СНГ, вклю-
чаючи Україну, склалася тривожна ситуація: різко
погіршилося здоров’я і фізична підготовка учнівсь-
кої й студентської молоді. За останні роки процент
здорових студентів постійно скорочується. Уже при
вступі у вищі навчальні заклади, у більш чим 30 %
осіб виявлені різноманітні відхилення в стані здоро-
в’я [1,6,9,11]. На другому курсі частішають неврози
та захворювання серцево-судинної системи, у дівчат
хронічні захворювання зростають майже по всім ви-
дам хвороб. Крім погіршення екологічної ситуації в
країні та економічної кризи, це насамперед обумов-
лено кризою у національній системі фізичного вихо-
вання населення, яка не відповідає сучасним вимо-
гам і міжнародним стандартам фізичної підготовле-
ності людини. Причинами кризи являються по-пер-
ше, знецінення соціального престижу здоров’я, фізич-
ної культури та спорту; недооцінювання у дошкільних
установах, середніх і вищих навчальних закладах соц-
іальної, оздоровчої та виховної ролі фізичного вихо-
вання; відставання від сучасних вимог усіх ланок
підготовки та перепідготовки фізкультурних і педа-
гогічних кадрів; залишковий принцип фінансування
системи здоров’я та фізичного виховання, наслідком
чого є слабкий розвиток і стан матеріально-техніч-
ної бази та інше [10].

Медичні та соціологічні дослідження пока-
зують, що здоров’я населення лише на 8-10 % зале-
жить від рівня розвитку служб охорони здоров’я і
на 49-53 % – від умов та здорового способу життя
[3,5]. Це підтверджує значення фізичної культури і
одного з її підрозділів – лікувальної фізичної куль-
тури – для профілактики та лікування захворювань
у студентів.

В формуванні особистої та соціальної мо-
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тивації до збереження та укріплення свого здоров’я
велику роль відіграє також така наука, як “Валеоло-
гія” [1,4]. Вивчення якої допомагає переконатися у
наступному постулаті: для досягнення цілі “Бути
здоровим” кожний член суспільства повинен прой-
ти через 4 сходинки. По-перше, “я знаю багато чого
про здоров’я людини (а про своє – все)” – тобто,
одержати основні знання. По-друге, “я хочу бути
здоровим” – сформувати мотивацію. По-третє, “я
вмію бути здоровим” – тобто, людина повинна ово-
лодіти практичними навичками укріплення та збе-
реження свого здоров’я. По-четверте, “я роблю все,
щоб бути здоровим”, – тобто, в житті використову-
вати здобуті знання, уміння та навички для досяг-
нення мети “Бути здоровим”.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи. Керуючись вищевикладеним,

а також для формування і закріплення у студентів
НфаУ усвідомленої та переконливої мотивації до
використання засобів та методів фізичної культури,
на кафедрі фізичного виховання та здоров’я була
розроблена та апробована на практиці методика
організації та проведення занять зі студентами, які
мають хронічні захворювання чи відхилення в своє-
му здоров’ї.

Для цього нами спочатку були вивчені особ-
ливості організації та проведення занять в спеціаль-
них медичних групах (СМГ) ведучих навчальних
закладів Росії та України[2,7,8], а також розробле-
ний “щоденник самоконтролю”.

Результати досліджень.
Основні задачі  фізичного вихованнями для

СМГ конкретизуються у наступному: зміцнення здо-
ров’я, підвищення розумової та фізичної працездат-
ності студентів; формування основних рухових умінь
та навичок, необхідних для оволодіння майбутньої
спеціальності; формування навичок та звичок осо-
бистої гігієни та здорового способу життя.

Аналіз літературних джерел показав, що на
практичних заняттях у групах ЛФК студенти повинні
засвоювати способи дозування фізичного наванта-
ження, ознайомитися з методикою використання
гімнастичних вправ, які виконуються в повільному
темпі, а також дихальними вправами і вправами на
розслаблення м’язів.

В теперішній час можна виділити наступні
прийоми дозування фізичних вправ [8]:

а) проведення вправ в основному і полег-
шеному варіанті виконання (наприклад, потрійні
нахили тулубу змінюються подвійними, кожне чет-
верте присідання пропускається, замість бігу і
стрибків використовується пружний крок або м’які
танцювальні кроки);

б) навантаження дозується за рахунок по-
ступового збільшення амплітуди рухів; чергування
в окремих вправах значної напруги з вираженим
розслабленням; чергування вправ з більшим і мен-
шим навантаженням, а також за рахунок виконання

пластичних плавних рухів.
Контроль дозування навантаження прово-

диться як за рахунок обліку суб’єктивних даних (са-
мопочуття, настрій, наявність скарг тощо), так і спо-
стережень за  зовнішніми ознаками впливу
навантаження на організм людини: колір обличчя,
характер подиху, якість виконання вправ тощо, - та
внутрішніми змінами (артеріального тиску, пульсу,
частоти дихання).

На початку навчального року студенти СМГ
повинні навчитися елементарним методам самокон-
тролю (підрахунку ЧСС, дихання, вимірювання тис-
ку) та визначення зовнішніх ознак надмірного фізич-
ного навантаження.

Заняття у СМГ проводяться за наступною
схемою: вступна частина (5 хвилин), підготовча (20-
25 хвилин), основна (45-50 хвилин) і заключна (15
хвилин). У вступній частині спочатку з’ясовується
самопочуття, потім студенти вимірюють свій пульс;
у підготовчій використовують загально-розвиваючі
вправи; в основній - вправи з спортивними знаряд-
дями, рухливі ігри та інше; у заключній використо-
вуються ходьба, м’які танцювальні кроки, дихальні
вправи і вправи на розслаблення м’язів.

На практичних заняттях вирішуються такі
завдання: удосконалення функцій подиху і кровообі-
гу, формування правильної постави, загального роз-
витку м’язової системи, загальної витривалості та ін.

Індивідуальний щоденник самоконтролю,
розроблений на кафедрі фізичного виховання та здо-
ров’я НфаУ, вимагає від студентів, які займаються
ЛФК, навчитися елементарним методам самоконт-
ролю. Самоконтроль – це систематичне самостійне
спостереження за станом свого здоров’я, фізичного
розвитку, впливу фізичних навантажень на організм
людини. Систематичне реєстрування фактичних да-
них в щоденнику самоконтролю – це своєрідний
моніторинг, який дозволяє аналізувати результати
тестування чи проведення проб.

Необхідно відмітити, що в розробленому
щоденнику реєструються основні суб’єктивні та
об’єктивні дані організму. До суб’єктивних відно-
сяться такі показники, які залежать від кожної конк-
ретної людини (самопочуття, настрій, сон, апетит) і
можуть бути відмінні, хороші, задовільні, погані. До
об’єктивних – ті, які можна оцінити кількісно, що
дуже важливо для спостерігання за динамікою фізич-
ного розвитку студентів, їх підготовленістю, функц-
іональним станом та інше.

У нашому щоденнику представлені обов’яз-
кові фізичні вправи і додаткові заходи, які повинні
виконуватися усіма хворими, а також залишене місце
для доповнень спеціальними вправами, які рекомен-
дує лікар кожному студенту відповідно до його зах-
ворювання. На відповідних сторінках студенти по-
винні відмічати дату та час проведення заняття,
фіксувати об’єктивні та суб’єктивні дані, а також зміст
основної частини. Для цього вони вказують тільки
порядкові номери та дозування вправ, які розписані
в переліку. Це дає змогу економити їм час при прове-
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Додаток 
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  И  ЗДОРОВЬЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ 

Студента___________________ факультета __курса, группы № __ 
______________________________________________________________ , 

(Ф И О) 
Болезнь - _________________________________________________________ 
 
Медицинская группа (подчеркнуть) – основная, подготовительная, специальная. 
Врач - ____________________________________________________________ 
                                                 (Ф И О, подпись) 
Преподаватель физического воспитания - _______________________________ 
                                                                                   (Ф И О, подпись) 

Субъективные и объективные показатели самоконтроля 
1. Самочувствие – отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое. 
2. Сон (в часах) – хороший (глубокий), удовлетворительный, плохой (поверхностный).  
3. Аппетит – хороший, удовлетворительный, плохой. 
4. Работоспособность – высокая, средняя, низкая. 
5. Вес (кг) – в начале каждого месяца.  
6. Рост (см) – в начале и конце семестра. 
7. Пульс (уд/мин): в покое (сидя, стоя), после разминки, во время основной части, в конце занятия; после 
занятия (после 5 мин. восстановления). 
8. Давление (мм рт. ст.) в покое, после стандартной физической нагрузки и 5 мин. восстановления - в начале, 
середине и конце семестра. 
9. Задержка дыхания (сек) – в начале и конце семестра: на вдохе и на выдохе. 
10. Обхват грудной клетки (см) - в начале, середине и конце семестра 
11. Кистевая сила (кг, средний показатель из трёх попыток): правая и левая кисть. 
12. Обхват (см) – в начале и конце семестра: 

1) правого и левого плеча: в напряжённом и расслабленном состоянии; 
2)  правого и левого бедра: в напряжённом и расслабленном состоянии; 

13. Другие (по усмотрению врача) показатели: а) …;   в) …. . 
 

Расписание занятий 
День 

Семестр 
Понед. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Осенний       
Весенний       

 Место проведения занятий – ….. 
 

Обязательные виды двигательной деятельности 
и физических упражнений 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
 2. «Дыхательная» гимнастика. 
3. Упражнения для улучшения и развития осанки: а) разнообразные гимнастические упражнения; б) то же с 
небольшими отягощениями (эспандерами, гантелями 0,5-1 кг). 
 4. Ходьба: а) обычная; б) ускоренная; в) по ступенькам (в медленном и среднем темпе); г) по пересечённой 
местности («терренкур»). 
5. Бег: а) «трусцой»; б) в медленном темпе (до 30-40% от max); в) в среднем темпе (до 40-60% от max). 
6. Упражнения для развития: а) гибкости; б) координации (равновесия, расслабления); в) быстроты; г) силы; д) 
выносливости; е) ловкости движений. 
7. Вращение гимнастического обруча, прыжки через него, прыжки через скакалку (в медленном и среднем 
темпе). 
8. Плавание (в медленном темпе).  
9. Оздоровительная аэробика. 
10. Закаливание: а) выполнение упражнений на свежем воздухе; б) умывание холодной водой; в) мытьё ног 
холодной водой; г) обтирание влажным полотенцем. 
11. Трудотерапия: подготовка инвентаря, оборудования и мест (спортзалов, спортплощадок, кабинетов) для 
проведения занятий по физическому воспитанию и ЛФК. 
12. Другие упражнения (в соответствии с заболеванием по усмотрению врача): а) …; б) …; в) … . 
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денні заняття та при заповненні щоденника.
Враховуючи те, що пульс є інтегральним

показником реакції організму на одержане фізичне
або психологічне навантаження, під час самого за-
няття студенти повинні його обов’язково реєстру-
вати (за 10 секунд, перераховуючи потім на хвили-
ну). Це робиться у наступних випадках: перед самим
заняттям, після розминки, в основній частині (2-3
рази), в кінці заняття, а також після нього.

Аналіз індивідуальних щоденників, а також
бесіди зі студентами, які займаються ЛФК, показав,
що учбові заняття в спеціальних медичних групах
повинні проводитися систематично, бажано три рази
на тиждень.

Паралельно з виконанням індивідуальних
програм, передбачається  вивчення студентами спец-
іальної медичної та методичної літератури з ЛФК:

про лікування своїх захворювань, реабілітацію після
них та профілактику. Кожен з них, консультуючись
з лікарем та викладачем, повинен вчитися підбира-
ти відповідні вправи і комплекси, а також нормува-
ти навантаження та відпочинок. В кінці вивчення
дисципліни “Фізичне виховання” студентам необхі-
дно підготувати реферат на тему: “Застосування за-
собів та методів фізичної культури для профілакти-
ки (лікування або реабілітації) _______
захворювання”. Крім етіології, патогенезу і механі-
зму лікувальної дії фізичних вправ, студенти повинні
детально описати ті рухові дії та їх  комплекси, зас-
тосування яких принесло позитивний результат.

Така організація учбового процесу на ка-
федрі фізичного виховання НФаУ зробила можли-
вим, по-перше, реалізацію дидактичних принципів
свідомості та активності; по-друге, можливість ви-

Перечень упражнений и организационных мероприятий, 
применяющихся на занятиях ЛФК 

І. Вводная часть. Регистрация ЧСС 
1 - глубокий вдох и выдох (8 – 10 раз); 2- ходьба на месте (30 – 40 сек.); 
3- разведение рук в стороны с поворотами влево и вправо (10-12 раз); 4 - ...; 5 - ….; 6 - …; 7 - …Регистрация 
ЧСС 

ІІ. Основная часть – в дневнике  указать номер упражнения, выполненное их кол-во, время и содержание 
отдыха в соответствии с имеющимся заболеванием: 

1 – …; 2 – …; ….8 – … Регистрация ЧСС; 9 –  ; …15 – …  Регистрация ЧСС. 
ІІІ. Заключительная часть 1 – ходьба, упражнения для восстановления дыхания; 2 – упражнения на 
расслабление (указать, какие); 3 – …; 5 - …; Регистрация ЧСС в конце занятия. Регистрация ЧСС после 5 мин. 
восстановления. 

Дневник самоконтроля 
№ 
п/п 

Дата/Время 
Показатели 

                

1 Самочувствие (отл., хор., удовл., плох.)                 

2 Питание (кол-во раз); аппетит (хор., 
удовл., плох.) 

                

3 Сон (кол-во часов) 
(глубокий, поверхностный) 

                

4 Желание заниматься 
(есть, всё равно, нет) 

                

5 Настроение (отл., хор., удовл., плох.)                  
6 Пульс (за мин.): 

перед занятием, во время 1 - . ; 2 -   ; 3-.. ; 
 в конце занятия 

                

7 Содержание основной части занятия: 
І часть (подготовительная) 
 
ІІ часть (основная) 
 
ІІІ часть (заключительная)  

 
 
 
 
 
 
 
 

               

8 Восстановление ЧСС до исходного 
уровня после занятия (мин.) 

                

9 Субъективная оценка физической 
нагрузки (очень большая, большая, 
средняя, малая) 

                

10 Оценка и подпись врача или инструктора 
по ЛФК (после каждого занятия) 

                

11 Оценка и подпись преподавателя 
академической группы  
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конання лікувальних (профілактичних, реабілітац-
ійних) заходів самостійно кожним студентам; по-
третє, удосконалення професійної підготовки май-
бутніх бакалаврів та спеціалістів.

Висновки.
Результати досліджень дають підставу зро-

бити наступні висновки:
1. Підготовка спеціалістів у вузах медичного проф-
ілю повинна включати в себе обов’язкове вив-
чення таких базових предметів як “Фізичне ви-
ховання” та “Валеологія” з елементами профес-
ійно-прикладної підготовки, включаючи в себе
теоретичний, методичний і практичний розді-
ли.

2. Для лікування, реабілітації та профілактики зах-
ворювань заняття зі студентами спеціальних
медичних груп повинні проводитися система-
тично (2-3 рази на тиждень) з обов’язковим ве-
денням індивідуального щоденника самоконт-
ролю.

3. Досвід застосування самоконтролю у практиці
занять по фізичному вихованню студентів-фар-
мацевтів, які мають відхилення в своєму здо-
ров’ї, показав його ефективність як для індиві-
дуального лікування, так і для формування
професійно-прикладних знань, умінь та нави-
чок.

4. При відповідній модифікації щоденник само-
контролю можна використовувати не тільки в
ЛФК, а й у практиці фізичної культури і спорту.
Застосовування ж комп’ютерного програмуван-
ня дозволить автоматизувати збір даних, їх об-
робку, аналіз та зберігання, тобто дозволить
вирішувати питання моніторингу стану здоро-
в’я і фізичної підготовленості студентів.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем органі-
зації занять з фізичного виховання студентів, які зай-
маються лікувальною фізичною культурою

Література
1. Апанасенко Г.Л. Автобиографические заметки о здоровье.

Николаев,2001.-140 с.
2. Булич Є.Г. Физическое воспитание в спец. мед. группах:

Уч.пос. для средних спец. учебных заведений. – М.: В вгсм.
лек. 1986.-225с.

3. Вилетська Т.Е., Кудаев Э.А. Принципы формирования и
организация физического воспитания в специальных ме-
дицинских группах. // Теория и практика физической куль-
туры. – 2002. – № - . С.25-27.

4. Дубровський В.И. Валеология. Здоровый образ жизни -
М.: RETORIKA-A, 2001. -560с..

5. Змаковський Ю.Ф. Здоровье без лекарств. – М.: Советс-
кий спорт. 1990.-64с.

6. Орышкин Ю.А. К здоровъю через физкультуру.–М.: Ме-
дицина. 1990.-176с.

7. Семёнов Л.А., Шлипов П.В. Коррекция физической под-
готовленности студентов специальных медицинских групп
с использованием индивидуальных программ. // Теория и
практика, физической культуры. – 2000. – № –. С. 43-46.

8. Сидоренко І.В, Тихонова В.А., Чесноков Т.С. Організація
заняття з фізичного виховання в спеціальних медичних
групах Харківського державного педагогічного універси-
тету ім. Г.С.Сковороди // Теорія та практика фізичного ви-
ховання. – 2002. – №1. – С.4-7.

9. Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В.
Пономаревой. –М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. -352с.

10. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної куль-
тури: Навчальний посібник. /За редакціею проф. С.М.
Філя. – Харків: “ОВС”, 2003 – 160с.

11. Шнайдер М. Нетрадиционная медицина. – М.: Эксмо,
2004.–704с. (Полная нормативная энциклопедия).

Надійшла до редакції 19.01.2007р.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ

ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА 11-15 ЛЕТ
Клименко А.И., Кудряшова Т.И.

Харьковская государственная академия
физической культуры

Кременчугский государственный
политехнический университет

Аннотация. Представлен анализ и оценка работы всех
систем организма спортсмена в их взаимосвязи и влия-
ние на спортивные достижения. Особенностью иссле-
дования юных атлетов является уровень физического
развития и функциональной подготовленности. В этот
период особенное значение приобретает контроль за
физическими нагрузками юного организма, что связа-
но с высокими темпами полового созревания. В этот
период необходим комплексный подход, направленный
на изучение целостной деятельности организма и адап-
тации его к физическим нагрузкам.
Ключевые слова: морфофункциональные изменения,
спортивный результат, юные толкатели.
Анотація. Клименко А.І., Кудряшова Т.І. Медико-біоло-
гічний аспект спортивної підготовки юних штовхаль-
ників ядра 11-15 років. Представлено аналіз і оцінка
роботи всіх систем організму спортсмена в їхньому взає-
мозв’язку й вплив на спортивні досягнення. Особливі-
стю дослідження юних атлетів є рівень фізичного роз-
витку й функціональної підготовленості. У цей період
особливого значення набуває контроль за фізичними на-
вантаженнями організму, що пов’язане з високими тем-
пами полового дозрівання. У цей період необхідний
комплексний підхід, спрямований на вивчення цілісної
діяльності організму й адаптації його до фізичних на-
вантажень.
Ключові слова: морфофункциональні зміни, спортив-
ний результат, юні атлети.
Annotation. Klymenko A.I., Kudrashova T.I. Medical and
biological aspect of sport preparation of young shot putters
of age 11-15. The analysis and assessment of works of all
systems of an organism of the sportsman is submitted.
Feature of research of young athletes is the level of physical
development and functional readiness. During this period
especial value gets the control over physical loadings of an
organism. It is connected to high rates of puberty. The period
of 13-15 years defines the complex approach. It is directed
on studying of complete activity of an organism and his
adaptation to physical loadings.
Key words: morphological and functional changes, sport
results, young shot putters.

Введение.
Современный уровень спортивных дости-

жений, насущные задачи спорта (выбор специали-
зации, индивидуализация учебы разным сторонам
мастерства, управления тренировочным процес-
сом, отбор и прогнозирование спортивных резуль-
татов) диктуют необходимость изучения и оценки
работы всех систем организма спортсмена в их вза-
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имосвязи, а также индивидуальных особенностей
и их влияние на спортивные достижения [10]. Осо-
бенно стоит осторожно планировать процесс под-
готовки подростков в пубертатном периоде, кото-
рый сопровождается диспропорцией в развитии
разных органов и систем, перестройкой эндокрин-
ного аппарата, который приводит к ухудшению
адаптационных процессов, снижению работоспо-
собности, замедлению обновляющих реакций пос-
ле тренировочных и состязательных нагрузок. По-
этому, процесс подготовки будет эффективным,
если тренер имеет и учитывает динамику его рабо-
тоспособности, функциональное состояние орга-
низма при выполнении тренировочных упражне-
ний, уровень развития физических качеств, уровень
усвоения техники движения и тактики поведения в
процессе соревнования, величины и переносимость
тренировочных нагрузок, уровень обновляющих
процессов после экстремальных физических и пси-
хологических нагрузок, полученных в процессе
соревнований.

Наиболее благоприятным периодом для раз-
вития двигательных способностей является школь-
ный возраст, на протяжении которого в организме
детей, подростков и юношей происходят очень зна-
чительные морфофункциональные изменения [3, 6,
11, 13]. Из анализа литературы видно, что большое
внимание уделяется вопросам физического разви-
тия и функционального состояния юного организ-
ма, поискам информативных методов медико-био-
логического контроля. Изучено влияние занятий
спортом на организм юного спортсмена [5,8,12], но
в меньшей мере освещены вопросы в необходимос-
ти дифференцированного подхода к величине фи-
зической нагрузки у юных толкателей ядра в 11-15
лет в зависимости от степени половой зрелости
юного атлета.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Целью работы является анализ показателей

функциональной подготовленности у юных толка-
телей ядра на протяжении 11-15 лет. Отсюда выте-
кает и главное задание - проанализировать морфо-
логические и функциональные изменения в
подготовке юных атлетов в течение 11-15 годов и их
влияние на спортивные достижения.

 Результаты исследований.
Возраст 11-15 лет характеризуется тем, что

совпадает у юношей с началом, а у девушек - с пер-
вой половиной периода полового дозревания (в 13-
14 лет у юношей, у девушек немного раньше - 11-12
лет). При этом темпы естественного прогресса дви-
гательных способностей очень тесно связаны из их
морфофункциональными особенностями и в разные
периоды развития организма юношей не одинако-
вы [4,7]. Развитие организма юношей происходит
беспрерывно и неравномерно. Отдельные периоды,
сравнительно бурного развития, изменяются пери-
одами замедленного развития. Изучение многолет-

ней динамики показателей физической и спортив-
но-технической подготовленности юных толкателей
11-15 лет показало, что процесс развития физичес-
ких качеств определяется в основном вековыми за-
кономерностями. Именно в этот период заметное,
такое названное, вторичное вытягивание, т.е. уси-
лен рост тела в длину. Для скоростно-силовых ви-
дов спорта, особенно в толкании ядра, наиболее важ-
ными показателями морфологических характерис-
тик организма юных толкателей являются размеры
тела (весо-ростовые показатели), что показывают
влияние виду спорта. Поэтому, модельные характе-
ристики длины тела юных толкателей должны быть
ориентированные на средние данные ведущих
спортсменов (табл. 1).

Таблица 1.
Модельные антропометрические показатели дли-

ны тела толкателей ядра.

Пол Рост Возраст/пол 11-12 13-14 15-16 
М 193,1 Ю 153-156 160-170 175-180 

Ж 177,1 Д 152-155 156-162 164-172 

 
По данным наших исследований, приведен-

ных в табл.2, где рост является одним из важных
показателей, который влияет на спортивный резуль-
тат, наблюдается период ускоренного роста в 13-14
лет у юношей и почти равномерного прироста рос-
та у девушек.

Таблица 2.
Показатели антропометрических измерений ис-

следуемых толкателей ядра.

  11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 
  x  x  x  x  x  
Рост Ю 166,6 170,3 172,8 179,8 183,8 

 Д 154,4 161,8 165,5 169,3 171,8 
Масса Ю 63,1 72,0 77,6 89,8 90,3 

 Д 54,2 60,4 62,7 66,8 70,1 

Следует отметить, что в сравнении со сред-
ними показателями в табл.1 и в исследуемых - в
табл.2 наблюдалась высокая степень физического
развития.

Вес у юношей и девушек является одним из
основных и очень лабильных показателей, быстро -
реагирующих и изменчивых под воздействием раз-
ных екзо и эндогенных факторов [9] и не имеет до-
минирующее значение в связи с недостаточным фор-
мированием мышечного корсета [2].

В связи с тем, что показатели роста ста-
бильнее, чем показатели массы, в качестве базово-
го характера используется длина тела, и относи-
тельно нее определяются величина и степень
соответствия результата в толкании ядра в преде-
лах данного возраста 13-15 лет у девушек и юно-
шей. Эти изменения выражаются в виде коэффи-
циента корреляции (r). Масса тела находится в
прямой зависимости от роста.
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Таблица 3.
Анализ корреляционных связей показателей меди-
ко-биологического контроля юных толкателей
ядра 11 - 15 лет (в 11-12 лет с длиной тела, в 13-

15 лет со спортивным результатом) (n = 16).
 Возраст 

Показатели   11 12 13 14 15 
д r r 0,58 0,67 0,79  Рост 
ю r r -0,49-0,65-0,69
д 0,79 0,83 0,55 0,51 0,77  Масса 
ю 0,14 0,64 -0,14 0,10 0,36 
д 0,62 0,51 0,79 0,66 0,79  Динамометрия  

(права кисть) ю 0,12 -0,13 0,73 0,46 0,55 
д 0,62 0,48 0,78 0,77 0,74  Динамометрия  

(левая кисть) ю -0,36 0,08 0,74 0,43 0,62 
д 0,13 0,12 0,13 -0,58 0,07  ЧСС до загрузки 
ю -0,04 0,21 -0,57 0,22 -0,32
д 0,48 -0,11 0,48 0,40 0,71  ЧСС после загрузки 
ю 0,20 0,51 -0,78-0,38-0,05
д 0,68 0,74 0,60 0,65 0,78  V02 
ю 0,29 -0,37-0,04-0,04 0,35 
д - 0,69 0,57 0,62 0,78  PWC170 
ю - -0,77 0,61 0,72 0,48 
д 0,49 -0,09 0,30 0,46 0,52  АД до загрузки (max) 
ю 0,25 0,79 0,12 -0,55 0,55 
д 0,30 -0,68 0,58 0,74 0,57  АД до загрузки (min) 
ю -0,66 0,65 0,57 0,20 0,54 
д 0,64 0,35 0,66 0,60 0,73  АД после нагрузки  

(max) ю 0,53 0,78 -0,61 0,32 0,63 
д 0,33 0,64 0,31 0,42 0,19  АД после нагрузки  

(min) ю 0,24 0,08 0,65 0,20 0,68 
д - - r r r  Результат 
ю - - r r r 

 
У девушек 11-12 лет прирост общего веса

опережает абсолютную силу, потому вес тела имеет
тесную корреляционную связь с ростом тела (осо-
бенно в 11-12 лет r =0,79, 0,83 у девушек и r = 0,14,

0,64 у юношей), но ее увеличение с возрастом про-
исходит неравномерно (табл.3). Анализ корреля-
ционных связей в группе девушек – толкательниц
обнаружил, что в 13-15 лет наблюдается повыше-
ние связи спортивного результата с ростом тела в
длину и весом (длина тела r = 0,58, 0,67, 0,79, вес
тела r =0,55, 0,51, 0,77) и до 15 годов становится
более тесной. У юношей с переходом на более тя-
желое ядро (весом 6 кг) наблюдается отсутствие
корреляционных связей длины и веса тела со
спортивным результатом (табл.3).

Кроме обследования антропометрических
показателей юных толкателей ядра ставилась зада-
ча оценить состояние здоровья, выучить динамику
тренированности и перенесения тренировочных
нагрузок во время тренировочного процесса. На
этом этапе для юных толкателей 11-15 лет минималь-
ный комплекс медико-биологического контроля
включает такие показатели: ЧСС, АД, V02, PWC170.
Следует отметить, что ЧСС в покое является влия-
тельным фактором на спортивный результат только
у девушек в 15 лет, на что указывает корреляцион-
ная связь r = 0,71 (табл.3) и имеют лучшее функци-
ональное состояние, чем у юношей этого векового
периода, который связан с ускоренным ростом тела
в длину 13-15 годов, (см. табл.2), а потому нет связи
со спортивным результатом (табл.3). У юных спорт-
сменов-метателей относительно чаще наблюдалось
повышение максимального давления (так названа
юношеская гипертония), особенно у юношей в свя-
зи со вторичным вытягиванием тела в длину и по-
ловым созреванием (13-14 лет), особенно к концу
этого периода в15 лет.

У девушек период 11-12 лет (первый пери-
од полового созревания) отмечается усиленный рост
тела в длину и интенсивный прирост мускульной
силы (веса), которая имеет тесную связь, как и с
длиной тела (r =0,79, 0,83) так и из АД после на-
грузки (в 11 лет max r = 0,64; в 12 лет min r = 0,33,
0,64) (см. табл.3).

Измерение V02 является одним из показате-
лей, который характеризует функциональную под-
готовленность юного спортсмена и в меру трениро-

11-12 13  14 15  Возраст  
Пол  Д  Ю  Д  Ю  Д  Ю  Д  Ю  
P W C 170  933 ,10 1235,17 1037,20 1371,83 1125,30 1420,83 1488,60  1538,83 

По  В .Н . 
Плохому 

849  - 1049 949 - 1299 1099 - 1599 1399 - 1649 
 

 

Таблица 5.
Средние показатели РWС170 (кГм/мин) у юных толкателей ядра (n = 16).

Таблица 4.
Средние показатели максимального потребления кислорода (мл/кг/хв) у юных толкателей ядра 11-15 лет

на этапе начальной спортивной специализации (n = 16)
11 12  13  14  15  Возраст  

Пол  Д  Ю  Д  Ю  Д  Ю  Д  Ю  Д  Ю  
V 02 39 ,85  

 
41 ,8 7 

 
4 2 ,84  

 
44 ,4 6 

 
4 4 ,13  

 
44 ,9 6 

 
4 6 ,52  

 
45 ,66  

 
4 9 ,34 49 ,65  
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ванности потребление V02 у юных атлетов увеличи-
вается (табл. 4), что является предпосылкой корре-
ляционной связи со спортивным результатом спорт-
сменов 13-15 лет особенно у девушек (в 15 лет r =
0,78) и улучшения функционального подготовлен-
ности у юношей на конец этапа (в 15 лет r = 0,35)
(см. табл.3).

Полученные даны физической работоспособ-
ности PWC170 за модификацией Л.И.Абросимовой,
В.Е.Карасика (1977) [1] и в сравнение этой величи-
ны со средними данными PWC170 для группы того
или другого вида спорта в таблице 5 утверждают,
что чем больший показатель PWC170, тем больше
мышечную работу может выполнять юный спорт-
смен и тем выше физическая работоспособность.

Между V02 и спортивной работоспособнос-
ти существует тесная связь. Чем больше V02 превы-
шает потребление кислорода при нагрузках, тем
выше надежность спортсмена в состязательных си-
туациях и тем теснее корреляционная связь PWC170
со спортивным результатом. Особенно это связано
с темпами полового дозревания у девушек 11-12 лет,
где физическая работоспособность (PWC170) корре-
лирует, как с длиной тела в 12 лет (r = 0,69) и приоб-
ретает еще более тесная корреляционная связь в 15
лет в меру тренированности и роста спортивного
мастерства (r = 0,57, 0,62, 0,78). У юношей это свя-
зано, только, в период вторичного вытягивания тела
в длину и половым созреванием 13-14 лет (r = 0,61
0,72) и уменьшается до 15 годов в связи с перехо-
дом на более тяжелый снаряд (см. табл.3).

Выводы.
В возрастной период 11-15 лет у юных

спортсменов на этапе начальной спортивной специ-
ализации создаются морфологические и функцио-
нальные предпосылки для овладения практически
любым видом движения. Однако в период полового
созревания возникает необходимость в дифферен-
цированном подходе к величине физической нагруз-
ки в зависимости от степени половой зрелости юно-
го атлета.

Таким образом, главной особенностью ис-
следования юных атлетов в период 11-12 лет явля-
ется уровень физического развития и функциональ-
ной подготовленности. В этот период особенного
значения приобретает контроль за физическими на-
грузками юного организма, что связано с высокими
темпами полового созревания. А период 13-15 лет
(период активного развития физических качеств и
специальной работы над усовершенствованием на-
выков, специальных физических качеств, необходи-
мых для участия в соревнованиях) необходим комп-
лексный подход,  направленный на  изучение
целостной деятельности юного организма к адапта-
ции его к физическим нагрузкам, которые способ-
ствуют повышению эффективности тренировочно-
го процесса.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения других ас-
пектов спортивной подготовки юных толкателей

ядра 11-15 лет.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА НА

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Клочко Л.И.
Запорожский Национальный Университет

Аннотация. В статье изложена двигательная активность
человека, физические упражнения, навыки гигиены и
здорового образа жизни, которые являются незамени-
мыми средствами профилактики заболеваний, важны-
ми факторами совершенствования человека, укрепле-
ния его здоровья, поддерживания работоспособности.
Но чтобы быть здоровым, недостаточно просто хотеть
этого, нужно упорно и систематически заниматься фи-
зической культурой.
Ключевые слова: повышение работоспособности, удов-
летворение, систематичность занятий, закаливание
организма, тренировочный эффект, хорошее самочув-
ствие.
Анотація. Клочко Л.І. Позитивний вплив оздоровчого
бігу на фізіологічний стан людського організму. В статті
викладена рухова активність людини, фізичні вправи,
навички гігієни та здорового способу життя, котрі є
незамінними чинниками профілактики захворювань,
важливими факторами вдосконалення людини, укріп-
лення її здоров’я і підтримання працездатності. Але щоб
бути здоровим, недостатньо просто бажати цього, тре-
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ба наполегливо та систематично займатися фізичною
культурою.
Ключові слова: підвищення працездатності, задоволен-
ня потреб, систематичність занять, загартування орган-
ізму, тренувальній ефект, добре самопочуття.
Annotation. Klochko L.I. Positive influence of jogging on
a physiological state of the human body. The article is
dedicated to motion activity of a man, physical exercises,
hygiene skills and healthy life-style are indispensable to
preventive health cart, they are important factors of human
perfection, health strengthening and maintenance of
capacity for work. But in order to be healthy the wish is not
sufficient, one must go in for physical exercises hard and
systematically.
Key words: maintenance of capacity for work, satisfaction
of needs, systematic exercises, organism hardening, training
effect, good state of health.

Введение.
Отличительная особенность современной

эпохи – стремление человека познать самого себя.
Мы учимся быть здоровыми. Это требование на-
шей жизни, чрезвычайно насыщенной событиями
и делами.

Но, чтобы серьезно заниматься своим здо-
ровьем, надо обладать хотя бы минимальным объе-
мом медико-биологической информации. Мы полу-
чим большой эффект от любой физической нагрузки,
если будем знать в общих чертах, как функциониру-
ет наш организм в состоянии покоя, до и после про-
изведенной работы. Сейчас важно проводить повсе-
местную пропаганду среди широких слоев
населения, особенно среди людей, которые не зани-
маются, которые думают заниматься и  которые толь-
ко начали заниматься физкультурой. Необходимо
научить их здоровому образу жизни, личной гигие-
не, методическим приемам проведения самостоя-
тельных занятий, ознакомить с наиболее характер-
ными симптомами тренировочных перегрузок и
нарушений нормальной деятельности органов, на-
конец, убедить в том, что в здоровье человека не
может быть мелочей (легких недомоганий, малоза-
метных болей и т. д.).

Естественное стремление к физическому
совершенствованию, желание улучшить свое само-
чувствие, повысить работоспособность, избавить-
ся от всевозможных недугов приводили людей к
массовым занятиям физической культурой, и в час-
тности оздоровительным бегом.

Бег как средство повышения выносливос-
ти, работоспособности и здоровья человека в насто-
ящее время получил широкое распространение во
многих странах мира. Это связано с тем, что мно-
гие жители больших городов стали меньше двигать-
ся, меньше ходить пешком, больше ездить на обще-
ственном транспорте и личных автомобилях.
Следствием этого явилось увеличение заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

Поиски наиболее эффективных физических
упражнений, с помощью которых можно было бы
бороться за сохранение и повышение здоровья, при-
вели к бегу, как универсальному упражнению, по-
лучившему название оздоровительного.

Широкое распространение оздоровительно-
го бега объясняется тем, что он является естествен-
ным, привычным способом передвижения челове-
ка, легко дозируется, доступен  лицам разного
возраста и пола. Бег может проводиться в любую
погоду и в разное время года, не требует специаль-
ных условий, мест, инвентаря для занятий. Может
использоваться как в групповых, так и в индивиду-
альных занятиях, под руководством специалиста и
самостоятельно.

Бег увеличивает функциональную возмож-
ность организма за счет повышения адаптации сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно
важных систем и органов человека; способствует
закаливанию организма занимающихся вследствие
тесной связи с природными факторами внешней
среды. С помощью непрерывного равномерного бега
в различном темпе могут решаться такие задачи, как:
а) укрепление здоровья; б) профилактика некоторых
заболеваний; в) сохранение и восстановление дви-
гательных функций; г) общая работоспособность;
д) повышение выносливости; е) формирование дви-
гательных навыков. Все эти задачи необходимы в
повседневной трудовой жизни, воспитание привыч-
ки к систематическим занятиям физическими упраж-
нениями как средству организации свободного вре-
мени, активного отдыха и продление творческого
долголетия человека. [6].

Оздоровительный бег является наиболее
простым и доступным (в техническом отношении)
видом циклических упражнений, а потому и самым
массовым.

Прежде чем начать заниматься оздорови-
тельным бегом, необходимо пройти медицинский
осмотр. Нельзя заниматься бегом при тяжелых сер-
дечных заболеваниях – бронхиальной астме, острых
болезнях желудка, почек и инфекционных заболе-
ваниях в стадии обострения.

Желающих заниматься, оздоровительным
бегом можно разделить на 3 группы.

К первой группе относятся люди с ослаб-
ленным здоровьем, с излишним весом – на 15-20 кг
превышающим норму.

Во вторую группу входят люди практичес-
ки здоровые, но которые ранее не занимались
спортом.

В третью группу относятся здоровые люди
(молодые и среднего возраста) ранее занимавшиеся
спортом и хорошо подготовленные.

Первой группе можно рекомендовать зани-
маться бегом в чередовании с ходьбой (50 +50, 100
+100 м и т.д.). Бегать надо медленно. Постепенно
интервалы ходьбы можно сокращать, увеличивая
длину пробежек. Регулировать беговую нагрузку
лучше всего по самочувствию и пульсу, который
подсчитывается сразу после бега за 15 сек. и умно-
жается на 4. Пульс должен составлять 115-120 уд/
мин. Постепенно пульс может доходить до 130 уд/
мин. Длительность одного занятия от 10 до 30 - 40
мин. После 6 месяцев таких занятий можно перехо-
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дить к непрерывному бегу, достигая к концу года
длительность до 20 - 25 мин. Заниматься бегом луч-
ше утром. Можно вечером, за 4 часа до сна. Первые
три месяца надо бегать через 2 дня. Следующие 3
месяца – через день,  а в дальнейшем ежедневно.

Главным условием оздоровительного бега
должна быть непрерывность занятий, постепенность
в увеличении нагрузки и хорошее самочувствие, сон,
работоспособность. Для второй группы можно ре-
комендовать непрерывный бег первые 3 месяца че-
рез день в течение 15-20 мин. со скоростью 6,5 - 6
мин. на 1 км. В дальнейшем можно бегать ежеднев-
но от 20 до 30 - 40 мин. со скоростью 6 - 5,5 мин. на
1 км. Помимо ежедневного бега можно заниматься
2 раза в неделю своими любимыми видами упраж-
нений в течение 1 - 1,5 ч (велосипед, лыжи, плава-
ние, игры).

Пульс при беге может доходить до 140-150
уд/мин.

Третья группа занимающихся чаще всего
проводит занятия организованно в клубах любите-
лей бега по программе подготовки к пробегам на 10,
15, 20, 30 км и более. Цель пробегов на указанные
дистанции – это не достижение рекордных показа-
телей, а лишь участие в кроссах, пробегах.

Занимающиеся оздоровительным бегом
должны регулярно вести дневник, в котором запи-
сывают проделанную работу, пульс (утром) за 1 мин.,
сон, самочувствие, работоспособность и т.д.

Бегать лучше всего в парке или на ближай-
шем стадионе. Лучше выбирать мягкий грунт. Бег
приносит большую пользу в том случае, если он
сочетается с правильным режимом питания и зака-
ливанием организма.

Летом бегать можно в трусах и в майке или
тонком тренировочном костюме, облегченных крос-
совках (полукедах).

Спортивный костюм для занятий зимой дол-
жен быть теплым и защищающим от холодного вет-
ра. Например: спортивный костюм, куртка из боло-
ньи, теплая шапочка, рукавицы. На ноги следует
надевать теплые носки и спортивную обувь (крос-
совки, кеды.).

Техника оздоровительного бега настолько
проста, что не требует специального обучение. А его
влияние на человеческий организм чрезвычайно
велико. [3,4].

Работа выполнена по плану НИР Запорож-
ского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью наших исследований является ана-

лиз и разработка рекомендаций, направленных на
укрепление здоровья человека и поддержания его
работоспособности на достаточном уровне, а также
влияния оздоровительного бега на физиологическое
состояние его организма.

Результаты исследований.
Физическая подготовка при занятиях оздо-

ровительным бегом основывается на ряде специаль-
ных принципов: повторности, постепенности, инди-

видуализации.
Принцип повторности. Принцип повторнос-

ти – использовать упражнения систематически. При
этом физические нагрузки должны быть четко регла-
ментированы по времени, интенсивности и объему.

Принцип постепенности. Соблюдение
принципа постепенности позволяет постепенно
приспосабливаться к возрастающей тренировочной
нагрузке.

«Никогда сложную работу, как бы ты ни
привык к ней, не начинай стремительно, а с некото-
рой постепенностью».- /И.П.Павлов/

Принцип индивидуализации. Состояние
здоровья, неодинаковая физическая подготовлен-
ность, разный возраст и пол, различные производ-
ственные и семейные условия диктуют необходи-
мость индивидуального подбора нагрузки при
занятиях оздоровительным бегом. Поэтому нельзя
никому подражать и кого-то копировать, нецелесо-
образно под кого-то подстраиваться. Если бежать
трудно, то следует перейти на прогулочную ходьбу.
«Лучше недобрать, чем перебрать» - золотое прави-
ло любителя оздоровительной ходьбы и бега.

Прежде чем начать самостоятельные заня-
тия, нужно реально оценить свои возможности, обя-
зательно посоветоваться с врачом, тренером. Сле-
дует также учитывать не только возраст, но и
состояние здоровья, физическую подготовленность,
выносливость, которые зачастую отличаются у лю-
дей одинакового возраста.

Необходима также индивидуальная коррек-
ция тренировочной нагрузки. Изменения частоты
пульса в ходе занятий позволят получить объектив-
ную картину изменений в организме и внести по-
правки в планируемую нагрузку.

В результате проведения обследования вы-
явилось, что у занимающихся людей оздоровитель-
ным бегом сосудистая система более развита.

А дальнейшие исследования показали, что
ежедневный бег трусцой или 2-3раза в неделю – от
20 до 30 мин. в течение 18 месяцев примерно вдвое
увеличивает эластичность и емкость сосудистого
русла.

Во всех известных видах спорта бег являет-
ся если не основным, то вспомогательным средством
подготовки.

Мотивы, которые побуждают людей зани-
маться оздоровительным бегом, самые разнообраз-
ные. Любопытные данные получили исследователи
О. Виноградов и О.Устинов, проведя анкетный оп-
рос 200 членов различных КЛБ (Клуб любителей
бега). Полученные ответы позволили выделить пять
основных мотивов:
– укрепление здоровья и предупреждение забо-
леваний (31,1 %),

– продление творческого долголетия (19,3 %),
– Развитие физических качеств, двигательных
навыков, повышение работоспособности (15,2-
14,5 %),

– Нормализация веса тела, более рациональное
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проведение свободного времени (7,4-6,7 %),
– Подготовка и выполнение спортивных разрядов

(5,4 %).
По мнению опрошенных людей, беговые

тренировки способствовали:
– Повышению трудовой активности и производи-
тельности труда – 33 %

– Снижению утомляемости в течение дня и рабо-
чей недели – 20 %;

– Сокращению пропусков по болезни – 16,3 %;
– Повышению социальной активности – 10,5 %;

Улучшению социально-психологического
климата на производстве и дома – 8,5 %;

Можете не сомневаться, что затраты време-
ни на подготовку и проведение оздоровительного
бега по 20-30 мин. 2-3раза в неделю или ежеднев-
ный бег трусцой  с лихвой окупятся по всем жиз-
ненным позициям  (моральное удовлетворение,
улучшение самочувствия, сокращение затрат време-
ни и средств на лечение и т.п.).

Как показали исследования: оздоровитель-
ный бег огромный эффект оказывает на воздействие
системы кровообращения и дыхания. Необходимо
отметить также его положительное влияние на уг-
леводный обмен, функцию печени и желудочно-ки-
шечного тракта, костную систему.

Улучшение функции печени объясняется уве-
личением потребления кислорода печеночной тканью
во время бега в 2-3 раза (с 50 до 100 - 150 мл/мин.).
Кроме того, при глубоком дыхании во время бега
происходит массаж печени диафрагмой, что улучша-
ет отток желчи и функцию желчных протоков, нор-
мализуя их тонус. Положительные результаты иссле-
дования бега в сочетании с ходьбой получены
Ш.Ш. Араслановым (1983) у больных с дискинезией
желчных путей. В этом случае особенно эффективен
оздоровительный бег в сочетании с брюшным дыха-
нием. В результате вибрации внутренних органов,
возникающей во время бега, повышается моторика
кишечника и его дренажная функция.

Под влиянием тренировки на выносливость
снижается вязкость крови, что облегчает работу сер-
дца и уменьшает опасность тромбообразования и
развития инфаркта.

Исследования показали – благодаря активи-
зации жирового обмена оздоровительный бег явля-
ется эффективным средством нормализации массы
тела. У людей, регулярно занимающихся оздорови-
тельным бегом, вес тела близок к идеальному весу
тела, а содержание жира в 1,5 раз меньше, чем у
небегающих людей.

Длительное наблюдение показало, что по-
мимо увеличения функциональных резервов и мак-
симальной аэробной мощности, немаловажное зна-
чение имеет экономизация сердечной деятельности,
снижение потребности миокарда в кислороде, бо-
лее экономичное его расхождение, что проявляется
в снижении частоты сердечных сокращений в по-
кое (брадикардия) и в ответ на стандартную нагруз-
ку. Под влиянием беговой тренировки у людей сред-

него возраста по мере возрастания недельного объе-
ма бега 8- 30км - наблюдалось параллельное сниже-
ние ЧСС в покое – в среднем (с 58 до 45уд/мин.).
В.П.Мищенко (1988) наблюдал уменьшение пульса
в течение первого года занятий оздоровительным
бегом  (с 78 до 62уд/мин.).  Причем заметное сни-
жение ЧСС отмечалось лишь с 6-го месяца занятий.
У опытных бегунов с многолетним стажем и объе-
мом беговых нагрузок 30-50км в неделю ЧСС в по-
кое составляет 42-54уд/мин. Таким образом, у лю-
дей  среднего возраста под влиянием тренировки на
выносливость брадикардия достигает почти таких
же величин, как и у представителей циклических
видов спорта (минимальная ЧСС у бегунов экстрак-
ласса 28-38уд/мин).

Исследования показали, что необходимо
пропагандировать оздоровительный бег. Для усиле-
ния пропаганды занятий оздоровительным бегом
необходимо глубже осознать психологию бегающе-
го человека и мотивы, которые им руководят.

Русский академик Н.С. Илларионов (1988)
выделяет следующие основные мотивации людей
среднего возраста к занятиям оздоровительным бе-
гом: укрепление здоровья и профилактика заболе-
ваний; повышение работоспособности, удовлетво-
рение от самого процесса бега, стремление улучшить
свои результаты в беге (спортивная мотивация), сле-
дование моде на бег (эстетическая мотивация),
стремление к общению, стремление познать свой
организм, свои возможности, мотивация творчества,
мотивация воспитания и укрепление семьи, «семей-
ный» бег, случайные мотивации. Наиболее сильным
стимулом для занятий является именно удовлетво-
рение, огромное чувство радости, которое прино-
сит бег. В большинстве случаев прекращают заня-
тия те люди, которые в результате неправильной
тренировки не смогли испытать эти ощущения [2].

Немецкий психолог Шелленбергер (1988)
отмечает следующие причины недостаточной физи-
ческой активности населения: недостаточная осве-
домленность о пользе занятий (40 % населения); от-
сутствие интереса к занятиям (47 %); предпочтение
каких-либо других занятий в свободное время (62 %);
лень (57 %); отсутствие информации о возможности
занятий, проблема свободного времени, неверие в
свои возможности («все равно ничего не получится»).
Техника оздоровительного бега в отличие от спортив-
ного бега характеризуется меньшими усилиями и
амплитудой движений, длиной и частотой шагов.
Методика обучения правильному бегу такая же, как
и бегу на средние и длинные дистанции [4].

Исследования показали, что основной фор-
мой организации является тренировочное занятие.
Занятия оздоровительным бегом проходят в виде
тренировочного урока. Он состоит из трех частей:
1. Подготовительной.
2. Основной.
3. Заключительной.

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ части решают-
ся две задачи:
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-первая должна обеспечить педагогическую
и психологическую настройку занимающихся лю-
бителей бега;

-вторая связана с разминкой, т.е. со специ-
альной подготовкой физкультурников. Разминка по-
зволяет ускорить вхождение организма в работу,
активизировать более эффективные, аэробные ис-
точники энергии, усилить подготовку двигательно-
го аппарата.

Разминка начинается с ходьбы. Затем вы-
полняется несколько общеразвивающих упражнений
для мышц рук, ног, на гибкость для позвоночника
(наклоны, повороты и т.д.). В последующем дела-
ются специальные упражнения для стоп и голенос-
топных суставов: ходьба на пятках, на носках, внут-
ренней и наружной поверхности стопы, вращение в
голеностопных суставах, подъем на носках. Завер-
шается разминка двумя легкими пробежками
(2х60 м), после чего следуют упражнения для вос-
становления дыхания.

Для ОСНОВНОЙ части занятий дадим не-
сколько советов:

1. Оздоровительный бег должен вызывать
небольшую приятную усталость. Не следует дово-
дить себя до глубокого утомления, когда радость от
занятий бегом сменяется изнурительным испытани-
ем волевых качеств.

2. Начинайте бег медленно. При быстром
темпе могут активизироваться менее экономичные
процессы и скорее разовьется утомление. Старай-
тесь сохранить ровный темп бега, не делайте рез-
ких ускорений. Если возникает потребность увели-
чить темп бега, например - во второй половине
дистанции, то делайте это постепенно.

3. Бег должен сопровождаться положитель-
ными эмоциями.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ части тренировоч-
ного занятия любители оздоровительного бега мо-
гут почувствовать утомление. Утомление может
выражаться в чрезмерном дыхании, большом пото-
отделении, замедлении двигательных реакций, не-
устойчивом внимании.

Учет этих признаков утомления может по-
мочь лучше управлять тренировочной нагрузкой и
предотвратить ухудшение функционального состо-
яния любителя бега.

Выводы.
Регулярные тренировки в оздоровительном

беге положительно влияют на все звенья опорно-дви-
гательного аппарата, препятствуют развитию дегене-
ративных изменений, связанных с возрастом и гипо-
динамией. Оздоровительный бег увеличивает приток
лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным дис-
кам, что является лучшей профилактикой артроза и
радикулита. Оздоровительный бег огромный эффект
оказывает на воздействие системы кровообращения
и дыхания. Необходимо отметить также его положи-
тельное  влияние  на углеводный обмен, функцию
печени и ”желудочно-кишечного” тракта, на костную
систему. Положительное влияние бега на функцию

суставов возможно только при условии использова-
ния адекватных (не превышающих возможности дви-
гательного аппарата) нагрузок, постепенного их уве-
личения в процессе занятий.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния оздоровительного бега на физиологическое
состояние человеческого организма.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ

ФУТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ
Коваль С.С.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. В ході підготовки у юних футболістів підви-
щується точність і скорочується час виконання серій
індивідуальних технічних дій при низьких і високих
вимогах до точності, їхнього виконання. Збільшення в
підготовчому періоді обсягу специфічних навантажень
позитивно позначається на точності  і швидкості  вико-
нання облудних рухів (фінтів). Систематичний контроль
за точністю (швидкістю і точністю) виконання футбол-
істами дій з м’ячем дозволяє оцінювати ефективність
тренувального процесу.
Ключові слова: футбол, техніка, тактика, індивідуаль-
ний, клуб.
Аннотация. Коваль С.С. Исследование индивидуальной
технической подготовки юных футболистов 13-14 лет.
В ходе подготовки у юных футболистов повышается
точность и сокращается время выполнения серий ин-
дивидуальных технических действий при низких и вы-
соких требованиях к точности, их выполнению. Увели-
чение в подготовительном периоде объема
специфических нагрузок положительно обозначается на
точности  и скорости  выполнения обманных движений
(финтов). Систематический контроль за точностью (ско-
ростью и точностью) выполнения футболистами дей-
ствий с мячом позволяет оценивать эффективность тре-
нировочного процесса.
Ключевые слова: футбол, техника, тактика, индивиду-
альный, клуб.
Annotation. Koval S.S. Research of individual technical
training of young football players of 13-14 years. During
preparation at young football players accuracy raises and
time of performance of series of individual technical actions
is reduced at low and high requirements to accuracy, their
performance. The increase in the preparatory period of
volume of specific loadings is positively designated on
accuracy and speed of performance movements (feints). The
regular control over accuracy (speed and accuracy)
performance by football players of actions with a ball allows
to estimate efficiency of training process.
Key words: football, technics, tactics, individual, club.
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Вступ.
Загальновідома  величезна популярність

футболу існуюча в більшості країн світу, де цим ви-
дом спорту займаються мільйони дітей і дорослих.
В Україні, не дивлячись на таку ж велику попу-
лярність футболу, існує значне відставання гравців
ведучих українських клубів від кращих світових і
європейських команд в індивідуальній техніко-так-
тичній підготовці. Про це також свідчить і той факт,
що у ведучих клубах України таких як «Динамо» м.
Київ, «Шахтар» м. Донецьк  і деяких інших, на фут-
больне поле в складі команд часом  виходять на гру
від 7 до 9 гравців-легіонерів з різних країн  Азії,
Америки, Африки і Європи.

Найбільш характерною тенденцією розвит-
ку юнацького футболу є збільшення інтенсивності
гри, комплексного прояву індивідуальної техніко-
тактичної майстерності і високої фізичної підготов-
леності гравців. Збільшення кількості єдиноборств
захисників і нападаючих гравців команд, що змага-
ються, в остаточному підсумку позначається на
підвищенні напруженості матчів. Безініціативна ко-
мандна гра, як правило, безперспективна і приво-
дить до програшу. Підвищена рухова активність
футболістів, виконання великого обсягу швидкісної
роботи, збільшення кількості техніко-тактичних дій
і уміння їх ефективне виконувати, не знижуючи тем-
пу протягом двох таймів свідчить про гарній за-
гальній ігровий і спеціальну швидкісну витривалість
футболістів [1-5].

Індивідуальна техніко-тактична підготов-
леність гравців більшості команд із віком поліпшуєть-
ся, однак арсенал застосування більшості технічних
прийомів до гри залишається досить низьким, не див-
лячись на те, що швидкість виконання їх підвищила-
ся. Як і раніше основним засобом ведення ігри зали-
шаються передачі, розмаїтість яких по способах
виконання, відстані і напрямку дуже велико.

До недоліків  технічної підготовленості
гравців варто віднести невисоку індивідуальну техн-
ічну оснащеність футболістів, що виражається в низь-
кому рівні виконання добору м’яча, передач м’яча
(особливо довгих), ударів головою, зупинок м’яча,
нанесення ударів по воротам. Особливо це помітно
при виконанні технічних прийомів до екстремальних
умовах, при максимальній швидкості бігу в умовах
твердого єдиноборства, уміннях виконувати дриблінг
і фінти при обіграванні суперника. У доступній нам
спеціальній літературі практично відсутні дані про
розробку ефективних методик удосконалювання інди-
відуальної техніко-тактичної майстерності фут-
болістів різного віку.  З метою досягнення юнацьки-
ми командами стабільно високих результатів в
офіційних міжнародних змаганнях і забезпечення
команд майстрів резервом кваліфіковано підготовле-
них футболістами в методику роботи з учнями
ДЮСШ, СДЮШОР  варто внести ряд корективів, що
й обумовило актуальність даної роботи.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кої державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – Розглянути особливості інди-

відуальної технічної підготовки юних гравців на
основі розробленої  шкали оцінок шляхом аналізу
змагальної діяльності у футболі.

Задачі  дослідження:
1. Вивчити і проаналізувати  дані сучасної спец-
іальної літератури про технічну підготовку фут-
болістів різного рівня;

2. Досліджувати автоматизовану методику діагно-
стики рівня прояву облудних рухів (фінтів) у
юних футболістів, з огляду на кваліфікаційні її
прояви в спортсменів різних ігрових амплуа;

3. Проаналізувати ефективність виконання різних
облудних рухів відповідно до використовуваної
методики.

Методи дослідження. Для досягнення по-
ставленої мети і вирішення задач роботи була зас-
тосована програма дослідження, що передбачала
використання комплексу взаємозалежних методів
серед який: вивчення й аналіз науково-методичної
літератури, педагогічні спостереження,  педагогіч-
ний експеримент, методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Проведене нами дослідження дозволило

одержати інформацію в якому напрямку варто удос-
коналювати індивідуальну технічну підготовку юних
футболістів. Використана нами методика подає
інформацію з погляду його внеску в досягнення пе-
реможного результату матчу.

Так приводячи загальні результати на діаг-
рамі 1, звертаємо увагу на значне зниження обсягу
браку в експериментальної групи в порівнянні з кон-
трольної. Для більш глибокого розуміння даних, що
приведено на діаграмі 1, їх представлено на діагра-
мах 2, 3, 4 і розбито по амплуа для наочності.

У діаграмі 2 показано, що захисники з екс-
периментальної групи значно збільшили за період
проведення дослідження кількість облудних рухів,
так  до експерименту кількість фінтів не перевищу-
валася 3 як у контрольної так і в експериментальної
груп. Після експерименту в контрольної групи
кількість залишилася такою же, а в експерименталь-
ної групи показник дійшов до 4.

У півзахисників  експериментальної групи,
як видно з діаграми 3, кількісні показники облуд-
них рухів до експерименту були нижче (до 4), чим у
контрольної групи (до 5). Після експерименту в кон-
трольної групи кількість підвищилася до 6, а в екс-
периментальної до 8.

У нападаючих самий значний показник
кількості виконуваних облудних рухів за гру. Так в
експериментальної і контрольної груп до експери-
менту він не перевищував 5, а після в контрольної
до 7, в експериментальної до 9. Діаграма 4.

Далі наведені графіки на яких видно значне
поліпшення ефективності застосування облудних
рухів (фінтів) на тлі проведення дослідження (рис.
1-3). Обчислювався середній бал для всіх гравців од-
ного амплуа, що виводилися за гру.
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Діаграма 1. Рівень зниження обсягу браку при виконанні ТТД контрольної та експериментальної груп до
і після дослідження.

Діаграма 2. Кількісні показники виконання облудних рухів (фінтів) у грі захисниками.

Діаграма 3. Кількісні показники виконання облудних рухів (фінтів) у грі півзахисниками.

Діаграма 4. Кількісні показники виконання облудних рухів (фінтів) у грі нападниками
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Рис. 2. Рівень градації показників обсягу фінтів на протязі дослідження (півзахисники)

Рис. 3. Рівень градації показників обсягу фінтів на протязі дослідження (нападники)

Рис.1. Рівень градації показників обсягу фінтів на протязі дослідження (захисники).
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Висновки
1. В ході підготовки  у юних футболістів 13-14
років підвищується точність і скорочується час
виконання серій індивідуальних технічних дій
при низьких і високих вимогах до точності,
їхнього виконання.

2. Збільшення в підготовчому періоді обсягу спе-
цифічних навантажень позитивно позначаєть-
ся на точності  і швидкості  виконання облуд-
них рухів (фінтів).

3. Систематичний контроль за точністю (швид-
кістю і точністю) виконання футболістами дій
з м’ячем дозволяє оцінювати ефективність
тренувального процесу.
Перспективи подальших розробок. Застосу-

вання таких досліджень дозволяє виявити потенційні
можливості футболістів, рівень їхньої працездат-
ності, рухових якостей. Разом з тим, коли неспеци-
фічних тестів багато, а специфічних (технічних, так-
тичних) мало, виникає парадоксальна ситуація, при
якій обґрунтовано планувати можна лише засоби
загальної (неспецифічної) підготовки.
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МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ

ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ В СПОРТИВНЫХ

ИГРАХ
Козина Ж.Л.

Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье предложены основные направле-

ния применения современных информационных техно-
логий для обеспечения наглядности путем создания и
применения не только статических, но и динамических
пособий. Описаны способы применения современных
компьютерных технологий для создания полиграфичес-
ких наглядных пособий, а также -  метод создания муль-
типликационных схем.
Ключевые слова: наглядность, спортивные игры, муль-
типликация, элементы техники, элементы тактики.
Анотація. Козіна Ж.Л. Методи застосування сучасних
інформаційних технологій для активізації образного
сприйняття елементів техніки й тактики гравцями в
спортивних іграх. У статті запропоновані основні на-
прямки застосування сучасних інформаційних техно-
логій для забезпечення наочності шляхом створення й
застосування не тільки статичних, але й динамічних
схем. Описано засоби застосування сучасних комп’ю-
терних технологій для створення поліграфічних наоч-
них посібників, а також -  метод створення мультипліка-
ційних схем.
Ключові слова: наочність, спортивні ігри, мультипліка-
ція, елементи техніки, елементи тактики.
Annotation. Kozina Z.L. Methods of application of modern
information technologies for activization of figurative
perception of elements of technics and tactics in sports.
For maintenance of presentation the basic directions of
application of modern information technologies are offered.
Static and dynamic grants are created and applied. Ways of
application of modern computer technologies for creation
of polygraphic visual aids are described. The method of
creation of animated circuits is considered.
Key words: presentation, sports, animation, elements of
technics, elements of tactics.

Введение.
При обучении элементам техники и такти-

ке в спортивных играх важное значение имеет чет-
кое осмысливание занимающимся основных дета-
лей движения [3,6,7,8]. Это имеет значение, как на
этапе начального обучения, так и на этапе спортив-
ного совершенствования. Основой для отражения в
сознании деталей выполнения элементов техники и
тактики какого-либо вида спорта, в том числе, и раз-
личных видов спортивных игр, является образное
представление необходимого движения или комп-
лекса движений [1,2,13]. А для того, чтобы предста-
вить выполнение какого-либо технического или так-
тического приема, его необходимо увидеть. Ведь
именно через зрение передается 90% всей инфор-
мации, получаемой человеком.

Это актуально как для юных спортсменов,
которые воспроизводят движение согласно непос-
редственному воспроизведению зрительного обра-
за, так и для взрослых людей, пытающихся освоить
элементы техники и тактики какого-либо вида
спорта, например, для студентов как физкультурных,
так и нефизкультурных вузов [6,7,9,12,14]. При этом
взрослые не просто непосредственно воспроизво-
дят увиденное, как это характерно для детей.  Для
взрослых спортсменов необходимо «прокручива-
ние» в своих мыслях образа технических и такти-
ческих действий. Однако четкое представление тех-
нических и тактических элементов в спортивных
играх часто бывает затруднено в первую очередь в
связи с быстротой их выполнения. Особенно это
характерно для ударных движений. И поэтому по-
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каз техники выполнения какого-либо приема более
квалифицированным спортсменом не всегда дает
нужный эффект занимающемуся, поскольку быст-
рота выполнения большинства технических не дает
возможности осознать деталей. И для решения дан-
ной проблемы необходимы статические и динами-
ческие модели элементов спортивной техники и так-
тики.  Этой цели обычно служат рисунки,
видеограммы, схемы. Однако в настоящее время,
несмотря на наличие широкого круга информаци-
онных возможностей для наглядного представления
элементов техники и тактики в спортивных играх,
аспект наглядного представления элементов техни-
ки и тактики все еще выражен недостаточно.

Исследование проведено согласно Сводно-
му плану научно-исследовательской работы Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физичес-
кой культутри и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.2.8.1
п „Совершенствование подготовки спортсменов раз-
ного возраста и квалификации в спортивных играх”
и по теме 2.4.1.4.3 п «Психологические, педагоги-
ческие и медико-биодлогические средства восста-
новления работоспособности в спортивных играх».

Формулирование целей работы.
Цель работы – на основании современных

компьютерных технологий разработать основные
направления и алгоритмы создания статических и
динамических наглядных пособий для изучения тех-
нических и тактических основ спортивных игр.

Методы исследования: анализ литератур-
ных данных, метод видеосьемки с последующей
компьютерной обработкой данных, метод техничес-
кого и художественного моделирования, методы
мультипликации.

Результаты исследования.
В результате анализа литературных данных,

собственных аналитических и практических разра-
боток были выделены основные направления при-
менения современных информационных технологий
для обеспечения наглядности техники выполнения
элементов техники и тактики в спортивных играх.

1) Создание полиграфических пособий, отражаю-
щих особенности техники выполнения различ-
ных приемов в спортивных играх;

2) Применение видеофильмов для обеспечения
динамической наглядности биомеханических
особенностей выполнения технических при-
емов в баскетболе, спортивных играх;

3) Создание мультипликационных фильмов, по-
зволяющих акцентировать определенные осо-
бенности техники и тактики спортивных игр.
Рассмотрим эти технологии более деталь-

но.
Методика изготовления и применения

полиграфических наглядных пособий. В данной
работе для подготовки полиграфических пособий
применялась видеосъемка выполнения квалифици-
рованными баскетболистами технических приемов
с последующей компьютерной обработкой данных.
Материалы снимались с помощью видеокамеры,
затем переводились в компьютер посредством TV-
тюнера. Видеоматериалы раскладывались на кадры
с помощью программы «Adobe Premier». После это-
го выбирались нужные кадры, и удалялся фон с по-
мощью программы «Adobe Photoshop». Удаление
фона производилось с целью обеспечения контрас-
тности и лучшего наглядного восприятия техничес-
ких элементов. Созданные таким образом видео-
граммы выводились на печать и предоставлялись
каждому студенту для самостоятельного изучения.
Ниже приведены некоторые примеры разработан-
ных таким образом видеограмм и рисунков.

Наглядные пособия могут выдаваться каж-
дому спортсмену на неограниченный срок. В уве-
личенном формате данные пособия можно развеши-
вать  перед спортивным залом.

Методика изготовления и применения
динамических мультипликационных наглядных
пособий. Для обеспечения непосредственного на-
глядно-образного восприятия при изучении и совер-
шенствовании техники и тактики баскетбола были
разработаны динамические пособия. В них были

Рис. 1. Пример наглядного пособия для иллюстрации техники при удерживании мяча на одной руке

Рис. 2. Пример наглядного пособия для иллюстрации передачи одной рукой снизу, которая изучалась для
расширения технического арсенала игроков и развития чувства мяча
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отражены основные детали техники и тактики бас-
кетбола. Для создания динамических пособий был
применен метод мультипликации по ряду причин:
1) Мультфильмы всегда привлекали и привлека-

ют людей разного возраста;
2) С помощью мультипликации можно создавать

любые динамические схемы в зависимости от
задач обучения;

3) Современные информационные технологии
позволяют достаточно быстро и эффективно
создавать необходимые динамические сюжеты,

которые без наглядного воспроизведения час-
то трудны для понимания;

4) Современные технические средства позволяют
воспроизводить мультфильмы, созданные в
программе «Flash», как на персональных ком-
пьютерах, так и на видеоплейерах и даже мо-
бильных телефонах.
В нашей работе для создания обучающих

мультфильмов применялась программа «Macromedia
Flash MX 2004» [10]. Эта программа обеспечивает
инструментальную среду визуальной разработки

Рис. 3. Пример наглядного пособия для иллюстрации броска одной рукой сверху

Рис. 4. Пример наглядного пособия для иллюстрации броска одной рукой в прыжке
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мультимедийных документов, содержащих анима-
ционную графику, звук, видео, элементы пользова-
тельского интерфейса и способных поддерживать
интерактивность. Эта программа предназначена для
создания приложений с мультимедийным содержа-
нием самого различного назначения. Программа
позволяет создавать рисованные мультфильмы, до-
бавлять к ним видеоклипы и звук, полученные из

других источников. Созданные документы могут
экспортироваться в другие программы и трансли-
роваться в них.

Приводим примеры созданных таким обра-
зом обучающих мультфильмов.

На рисунках 5 и 6 показаны фрагменты про-
цесса создания мультфильмов по обучению техни-
ке баскетбола. На временной шкале над изображе-

Рис. 5. Пример процесса создания динамического наглядного пособия в виде мультфильма для иллюстра-
ции передачи двумя руками от груди (первый кадр)

Рис. 6. Пример процесса создания динамического наглядного пособия в виде мультфильма для иллюстра-
ции ловли двумя руками (третий кадр)
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ниями в рабочей области представлена последова-
тельность кадров для динамической иллюстрации
технических приемов. В правом углу находится биб-
лиотека символов, среди которых есть различные
образцы звуковых сопровождений (музыка, диктор-
ский текст и др.). Эти символы предварительно со-
здаются или импортируются из других файлов и
вставляются в мультфильм в зависимости от  реша-
емых с его помощью задач.

После того, как мультфильм создан в про-

грамме «Macromedia Flash MX 2004», он экспорти-
руется в программу воспроизведения мультфильмов
- «Macromedia Flash Player» [10]. На рисунках 7-8
показаны некоторые кадры при воспроизведении
мультфильма в программе «Macromedia Flash
Player».

Применение созданных таким образом
мультфильмов позволило наглядно продемонстри-
ровать основные особенности техники выполнения
основных технических приемов.

Рис. 8. Пример процесса воспроизведения динамического наглядного пособия в виде мультфильма для ил-
люстрации броска в движении (некоторые из кадров)

Рис. 7. Пример процесса воспроизведения динамического наглядного пособия в виде мультфильма для
иллюстрации броска в движении (один из кадров)
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Рис. 9. Пример процесса создания динамического наглядного пособия в виде мультфильма для иллюстра-
ции группового тактического взаимодействия в нападении «тройка» (первый кадр)

Рис. 10. Пример процесса воспроизведения динамического наглядного пособия в виде мультфильма для
иллюстрации группового тактического взаимодействия в нападении «тройка» (некоторые из кадров)
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Методы мультипликации применялись так-
же для иллюстрации тактических взаимодействий.

На рисунке 9 показан фрагмент процесса
создания мультфильмов по обучению тактике бас-
кетбола. В данном случае проиллюстрирован про-
цесс выполнения группового тактического взаимо-
действия в нападении «Тройка». Мультфильм
воспроизводится под маршевую музыку, в качестве
игроков представлены рисованные фигурки. Это
создает юмористическую направленность мульт-
фильма, что, в свою очередь, вызывает интерес, и,
соответственно, повышает качество усвоения ма-
териала.

На рисунке 10 показаны некоторые кадры
при воспроизведении мультфильма «Тройка» в про-
грамме «Macromedia Flash Player» [10].

Средства наглядности (видеограммы, муль-
тфильмы, видеофильмы) могут применяться в сво-
бодное от тренировок время.

До настоящего исследования применение
информационных технологий в теории и практики
баскетбола строилось, главным образом, по прин-
ципу оперативного контроля соревновательной и
тренировочной деятельности [3,4,11]. В нашем ис-
следовании предложена нетрадиционная форма при-
менения информационных средств – в качестве обес-
печения наглядности для активизации
художественного типа восприятия и мышления. В
настоящее время среди аналогов подобных средств
обучения в спортивных играх можно отметить лишь
программу по изучению правил игры в баскетбол
(производство США). По обучению технике и так-
тике спортивных игр до настоящего исследования
наглядных пособий не разрабатывалось.

Акцент на наглядность в обучении был выб-
ран не случайно. В настоящее время ученые различ-
ных областей знаний обращаются к проблеме необ-
ходимости активизации так называемого
«внутреннего видения» для достижения успеха в
работе, творчестве, при обучении новым сложным
действиям [15]. На внутреннем видении основан
процесс идеомоторной тренировки [15].

Выводы.
1. Путем применения современных инфор-

мационных технологий можно обеспечить на дос-
таточно высоком уровне процесс наглядности, воз-
действующий на наглядно-образное, художествен-
ное восприятие занимающихся.

2. разработка методов для активизации об-
разного восприятия элементов техники и тактики
баскетбола должна основываться на современных
информационных технологиях, которые включают
создание полиграфических пособий, учебных видео-
фильмов и мультипликационных фильмов, отража-
ющих особенности техники выполнения различных
приемов в спортивных играх и позволяющих акцен-
тировать определенные особенности техники и так-
тики спортивных игр.

3. Разработанная методика является адекват-
ной для решения задач учебно-тренировочного про-

цесса в спортивных играх и может быть рекомендо-
вана в широкую практику подготовки баскетболь-
ных команд вузов гуманитарного профиля.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается создание более широкого круга ста-
тических и динамических наглядных пособий и про-
верка их эффективности в учебно-тренировочном
процессе в спортивных играх.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ КОРРИГИРУЮЩИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ЧЕЛОВЕКА
Колос Н.А.

Национальная академия государственной
налоговой службы Украины

Аннотация. Статья посвящена анализу используемых в
процессе физического воспитания технологий корриги-
рующих здоровье. Регуляция вертикальной позы чело-
века относится к числу наиболее актуальных биологи-
ческих и  социально-педагогических проблем
современности. Особое значение придается работам в
области регуляции вертикальной позы и формирования
осанки человека. В специальной литературе данные,
характеризующие организацию физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий в процессе физического воспи-
тания студентов с нарушениями осанки, представлены
фрагментарно.
Ключевые слова: физическое воспитание, технологии
корригирующие здоровье, осанка.
Анотація. Колос М.А. До питання використання техно-
логій, що коригують функціональні порушення опор-
но-рухового апарата людини. Стаття присвячена аналі-
зу технологій, що використовуються в процесі фізичного
виховання при корекції показників здоров’я. Регуляція
вертикальної пози людини ставиться до числа найбільш
актуальних біологічних і соціально-педагогічних про-
блем сучасності. Особливе значення надається роботам
в області регуляції вертикальної пози й формування
постави людини. У спеціальній літературі дані, що ха-
рактеризують організацію фізкультурно-оздоровчих за-
ходів у процесі фізичного виховання студентів з пору-
шеннями постави, представлені фрагментарно.
Ключові слова: фізичне виховання, технології здоров’я,
постава.
Annotation. Kolos М.А. To the issue of using correcting
technologies of functional abnormalities of person’s
musculoskeletal system. The article is devoted to the
analysis of health correcting technologies which are used
in physical training. The paper is devoted to analysis of
technologies used during physical training strengthening
health. The regulation of an erect posture of the person
concerns to number of the most actual biological and social
- pedagogical problems of the modernity. The special value
is added works in range of a regulation of an erect posture
and shaping of bearing of the person. In the special literature
the data describing the organization of sports improving
provisions during physical training of students with
violations of bearing, presented fragmentary.
Key words: physical training, health correcting
technologies, bearing.

Введение.
Важнейшим понятием, связанным с ориен-

тацией тела в пространстве и со всей совокупнос-
тью двигательных действий, является простран-
ственная организация тела, которая используется в
качестве характеристики, как физического развития
человека, так и в качестве понятия, позволяющего
объяснить, каким образом человек воспринимает
пространство, время и планирует свои движения.
При оценке физического развития важную роль иг-
рают соматоскопические показатели: биогеометри-
ческий профиль осанки и характеристика опорно-
рессорных свойств стопы человека. Формирование

пространственной организации тела человека про-
исходит под влиянием как биологической, так и со-
циальной программы развития.

Как свидетельствуют литературные дан-
ные, правильная осанка характеризуется следую-
щими признаками. При осмотре спереди, относи-
тельно фронтальной плоскости: положение головы
прямое; плечи, ключицы, реберные дуги, гребни
подвздошных костей симметричны; живот плос-
кий, подтянут. Нижние конечности прямые (углы
тазобедренных и коленных суставов около 180о).
При осмотре сзади: контуры плеч и нижние углы
лопаток располагаются на одном уровне, а внут-
ренние края –  на одинаковом расстоянии от по-
звоночного столба. При осмотре сбоку, относитель-
но сагиттальной плоскости: позвоночный столб
имеет умеренные физиологические изгибы (шей-
ный и поясничный лордозы, грудной и крестцово-
копчиковый кифозы). Линия, условно проведенная
через  центр тяжести (ЦТ) головы, плечевой сус-
тав, большой вертел, головку малоберцовой кости,
наружную сторону голеностопного сустава, долж-
на быть непрерывной вертикальной [12].

Связь работы с практическими заданиями.
Развитие двигательной функции напрямую влияет на
позитивные изменения в организме человека. В то
же время, различные экзогенные и эндогенные фак-
торы влияют на состояние опорно-двигательного ап-
парата человека. Пространственная организация тела
«ориентируется» на двигательную задачу в конкрет-
ных условиях и «позволяет» в чувственной форме
характеризовать ощущение скорости и ускорения
различными частями тела, темп движений [13].

Формулирование целей работы:
С учетом выраженности физиологических

изгибов позвоночного столба, [10] была предложе-
на  классификация осанки, включающая пять типов:
нормальную, выпрямленную, сутуловатую, лордо-
тическую и кифотическую.

При нормальной осанке величина  изгибов
позвоночного столба находится в пределах средних
значений. При выпрямленной осанке позвоночный
столб прямой,  изгибы плохо выражены. Сутулова-
тая осанка характеризуется увеличенным шейным
лордозом, в связи, с чем голова несколько выдвину-
та вперед, грудной кифоз увеличен. Лордотическая
осанка отличается сильно выраженным поясничным
лордозом. При кифотической осанке резко увели-
чен грудной кифоз.

В  зависимости от способа замыкания сус-
тавов и положения сегментов нижней конечности
в норме [14] предлагает различать четыре типа
осанки.
– симметричный активный сгибательный тип
осанки с полусогнутыми тазобедренными и ко-
ленными суставами, которые активно замыка-
ются напряжением мышц. Туловище наклоне-
но вперед и  общий центр тяжести (ОЦТ) тела
смещен кпереди. Данный “защитный” тип вер-
тикальной позы наблюдается преимуществен-
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но у детей младшего возраста, начинающих
ходить и у пожилых людей с недостаточно ус-
тойчивым равновесием тела.

– симметричный активно-пассивный тип осанки
с вертикальным расположением туловища и
нижних конечностей. ОЦТ тела располагается
несколько кзади или на уровне оси движения
тазобедренного сустава и несколько кпереди
или на уровне оси движения коленного суста-
ва. Оба сустава замыкаются в основном пассив-
но, но мышцы находятся в состоянии постоян-
ного тонического напряжения для более
надежной блокировки суставов.

– симметричный, разгибательный, преимуще-
ственно пассивный тип осанки. Тазобедренный
и коленный суставы находятся в положении
переразгибания, локализация ОЦТ тела смеще-
на на 3 – 4 см сзади от оси вращения тазобед-
ренного сустава и кпереди от оси вращения ра-
зогнутого коленного сустава. Оба сочленения
замыкаются пассивно напряжением связочно-
го аппарата, голеностопный сустав – активно.

– асимметричный тип осанки характеризуется
тем, что опорная нога  устанавливается в поло-
жении разгибания в тазобедренном и коленном
суставах, и эти сочленения замыкаются пассив-
но. Другая нога принимает на себя значитель-
но меньшую нагрузку, ее биозвенья находятся
в сгибательном положении и сочленения замы-
каются активно.
Принимая во внимание особенности физи-

ческого развития детей [17] предлагают выделять
осанку дошкольника, младшего школьника, юноши
и девушки.

Оптимальная осанка юноши и девушки, по
мнению авторов, следующая: голова и туловище
расположены вертикально при выпрямленных но-
гах. Плечи слегка опущены и находятся на одном
уровне. Лопатки прижаты к спине. Грудная клетка
симметрична. Молочные железы у девушек и око-
лососковые кружки у юношей симметричны и на-
ходятся на одном уровне. Живот плоский, втянут по
отношению к грудной клетке. Физиологические из-
гибы позвоночного столба хорошо выражены, у де-
вушек подчеркнут лордоз, у юношей – кифоз.

Осанка как феномен системы представляет
сложноорганизованный объект, состояние которого
определяется рядом факторов. Рассматривая их  со-
вокупность, условно можно подразделить их на вне-
шние, важнейшими из которых являются соци-
альные условия жизни, деятельности, развития
индивида, и внутренние – структурные  и функцио-
нальные свойства систем организма [18].

К внутренним факторам, определяющим
осанку человека относят:
- строение скелета; опорные, рессорные и элас-
тические свойства скелета, а также взаимодей-
ствия его биокинематических цепей;

- биомеханические свойства мышц участвующих
в формировании ортоградной позы;

- рефлекторные механизмы поддержания позы и
общая регуляция ее высшими отделами цент-
ральной нервной системы;

- состояние анализаторов (в частности, зритель-
ного и слухового);

- психоэмоциональное состояние, личностные
установки, этические начала поведения [18].

Результаты исследования:
Отклонения от нормальной осанки приня-

то называть нарушениями или дефектами осанки.
Они связаны с функциональными изменениями
опорно-двигательного аппарата, при которых обра-
зуются порочные условно-рефлекторные связи, зак-
репляющие неправильное пространственное поло-
жение биозвеньев, при этом навык правильной
осанки утрачивается [18]. Из-за большого числа
факторов, определяющих осанку, встречается мно-
го вариантов отклонений от нормальной осанки.
Нарушение осанки у человека встречается как в са-
гиттальной,  так и во фронтальной плоскостях.

В сагиттальной плоскости различают нару-
шение осанки с увеличением или уменьшением фи-
зиологических изгибов позвоночного столба [12].

Круглая спина (сутулость) – это наиболее
часто встречающееся отклонение, при котором на-
блюдается сильно выраженный грудной кифоз (ко-
торый захватывает часть поясничного отдела позво-
ночного столба) и значительное уменьшение
поясничного лордоза. При круглой спине голова
обычно наклонена вперед; грудная клетка уплоще-
на; плечи опущены вперед; лопатки имеют крыло-
видную форму; спина округлая; живот выпячен или
отвисает; ягодицы уплощены; колени полусогнуты.
Мышцы туловища в таком положении ослаблены,
поэтому принять правильную осанку можно лишь
на короткое время.

При кругло-вогнутой спине значительно
выражен грудной кифоз и поясничный лордоз; уве-
личен угол наклона таза; ягодицы резко выпячены
назад, живот выпячен; талия укорочена; голова, шея
и плечи наклонены вперед; грудная клетка уплоще-
на. Наблюдается недоразвитие мышц брюшного
пресса, что обусловливает опускание внутренних
органов.

Плоская спина характеризуется сглаженно-
стью физиологических изгибов позвоночного стол-
ба; лопатки имеют крыловидную форму (внутрен-
ние края и нижние углы лопаток расходятся в
стороны). Грудная клетка недостаточно выпуклая,
смещена вперед; нижняя часть живота выдается
вперед.

Плосковогнутая спина – этот тип осанки
встречается редко. У детей с такой осанкой при срав-
нительно плоской спине ягодицы выступают резко
назад; таз сильно наклонен вперед; линия ОЦТ ту-
ловища проходит впереди тазобедренных суставов;
шейный лордоз и грудной кифоз уплощены, а пояс-
ничная область позвоночного столба втянута.

К нарушениям осанки во фронтальной
плоскости относится сколиоз. Это тяжелое прогрес-
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сирующее заболевание позвоночного столба, харак-
теризующееся его боковым искривлением и скру-
чиванием позвонков вокруг вертикальной оси – тор-
сией [11].  В зависимости от дуги искривления
позвоночного столба различают несколько типов
сколиоза.

 Вершина искривления позвоночного стол-
ба при шейно-грудном сколиозе находится на уров-
не Т4 -Т5 позвонков, сопровождается ранними дефор-
мациями в области грудной клетки, изменениями
лицевого скелета [11].

При грудном сколиозе вершина искривления
позвоночного столба располагается на уровне Т8-Т9
позвонков. Искривления бывают право- и левосто-
ронние.  Как правило, грудной сколиоз у большин-
ства больных сопровождается деформациями груд-
ной клетки,  развитием  реберного горба ,
выраженными функциональными нарушениями
внешнего дыхания и кровообращения [11].

Комбинированный, или S-образный сколи-
оз характеризуется двумя первичными дугами ис-
кривления – на уровне Т8-Т9 и L1-L2 позвонков. Это
прогрессирующее заболевание проявляется не толь-
ко в деформации позвоночного столба, но также в
нарушении функции внешнего дыхания, кровообра-
щения и характерной болью в крестцово-пояснич-
ной области [11].

Двигательный аппарат человека имеет мно-
жество функций, важнейшими из которых являются
обеспечение опоры, защиты и движений тела.  Сре-
ди различных деформаций нижних конечностей (НК)
наиболее часто встречается плоскостопие  у 40 %
детей и у 40-50 %  взрослых  людей, связанное с ис-
кривлением стопы и преимущественно выражающе-
еся в уплощении ее сводов. Различные заболевания
и повреждения органов опоры нередко сопровожда-
ются серьезными функциональными нарушениями
двигательного аппарата человека, снижением силы и
тонуса мышц, изменением костной архитектуры сто-
пы, утратой способности к нормальному передвиже-
нию, что, в конечном итоге, приводит к стойкой по-
тере трудоспособности и инвалидности.

При изменении опорно-рессорных свойств
НК человека необходимо исследовать форму НК,
обратить внимание, прежде всего,  на положение
осей ног [6].

На основании проведенных фундаменталь-
ных исследований В.А. Гамбурцев, [6] предлагает
различать: а) О-образные ноги (варусное положе-
ние), когда колени несколько раздвинуты в сторону;
б) прямые ноги; в) Х-образные ноги (вальгусное
положение), когда колени сдвинуты, оси голеней
несколько расходятся. При О-образных ногах оси
бедра и голени образуют угол, открытый внутрь, а
при Х-образных ногах – угол, открытый кнаружи.
Для определения степени отклонения осей обычно
измеряют расстояние между лодыжками при согну-
тых коленных суставах. При вальгусном положении
это расстояние будет больше, колени будут сближе-
ны, голени расходиться.

В специальной литературе выделяют плос-
костопие, приобретенное и врожденное [7]. После-
днее встречается крайне редко, комбинируясь с дру-
гими деформациями, и является, как правило,
следствием первичных внутриутробных пороков
развития тканей эмбриона.

 В зависимости от причинного фактора при-
обретенное плоскостопие разделяют на статическое,
рахитическое, паралитическое и травматическое [12].

Как правило, патогенез рахитического
плоскостопия может развиваться на почве рахита,
при котором кости теряют свою эластичность, ста-
новятся мягкими и легко деформируются под дей-
ствием внешних сил.

Травматическое плоскостопие является
результатом неправильно сросшихся переломов ло-
дыжек, костей предплюсны и плюсны, повреждения
мышечно-связочного аппарата, особенно задней
большеберцовой мышцы.

Паралитическое плоскостопие — резуль-
тат паралича мышц нижних конечностей и чаще
всего — последствие периферических параличей
мышц стопы и голени, вызванных полиомиелитом.

Статическое плоскостопие — наиболее
распространенный вид, причина образования кото-
рого прослеживается в нарушении упругих элемен-
тов стопы, переутомлении мышц, и, следовательно,
в нарушении мышечного тонуса и сократительной
способности мышц.  При этом кости стопы, образу-
ющие свод, смешаются относительно друг друга, и
стопа теряет упругость, в результате  свод стопы не
возвращается в свое нормальное положение, а рес-
сорность стопы снижается.

Встречаются и другие виды деформации
стопы: «конская», «пяточная», «вальгусная» и «ва-
русная» стопа [7].

При уплощении стопы, согласно данным
литературы [2, 7, 12],  под действием чрезмерных
нагрузок рессорная, амортизационная роль свода
постепенно исчезает, в результате чего внутренние
органы, спинной и головной мозг человека стано-
вятся мало защищенными от внешних механичес-
ких воздействий, получаемых в процессе  ходьбы,
бега и прыжках. Что, несомненно, приводит к нару-
шению функций внутренних органов печени, желуд-
ка, почек, кишечника, сердца, не имеющих непос-
редственного отношения к ОДА человека. Такие
неблагоприятные воздействия могут сопровождать-
ся, повышенной утомляемостью, головной болью,
слабостью и общим недомоганием.

Как отмечают многие исследователи [2]
слабый мышечно-связочный аппарат и общие ста-
тодинамические возможности НК при функциональ-
ной недостаточности стопы могут привести к фик-
сированным искривлениям позвоночника (сколиоз,
кифоз), характеризующимися наличием анатомичес-
ких изменений в костно-хрящевой части позвоноч-
ного столба и его связочно-мышечном аппарате.
Поэтому неслучайно многие авторы [2, 17] счита-
ют, что с развитием плоскостопия, помимо болей в
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нижних конечностях, судорог, нарушений кровооб-
ращения могут возникать и нарушения биогеомет-
рического профиля осанки.

Выводы.
Анализ литературных источников и доку-

ментальных материалов свидетельствует о том, что
регуляция вертикальной позы человека относится к
числу наиболее актуальных биологических и соци-
ально-педагогических проблем современности, при
этом она рассматривается не только, как один из
факторов, характеризующих определенное положе-
ние тела человека в пространстве, но и как наибо-
лее существенный показатель состояния его здоро-
вья [12]. Как свидетельствуют исследования,
большинство специалистов придают особое значе-
ние работам в области регуляции вертикальной позы
и, в частности, формирования осанки человека [1,
13, 18].

Львиную долю в данной проблематике за-
нимают работы, которые посвящены проблемы орга-
низации физкультурно-оздоровительных занятий с
со школьниками. В настоящее время определены
методические и организационные подходы к реше-
нию задач оздоровительной физической культуры,
предполагающие учет различных признаков нару-
шений осанки у детей и их градацию [8]; разработа-
ны коррекционно-профилактические программы
нарушений осанки [2, 3, 16]; на основании выявлен-
ных нарушений статодинамической осанки младших
школьников, разработана коррекционно-профилак-
тическая программа, которая позволяет с помощью
физических упражнений различной биомеханичес-
кой направленности воздействовать на простран-
ственную организацию тела и кинематику ходьбы
[13]; предложены различные методы контроля осан-
ки [4, 5, 12, 17].

В то же время в специальной научно-мето-
дической литературе данные, характеризующие
организацию физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий у студентов с нарушениями осанки, пред-
ставлены фрагментарно в процессе физического
воспитания.

Так, Г.А. Зайцевой [9] было проведено ком-
плексное обследование состояния осанки и физичес-
кой подготовленности у студенток технического
вуза; исследована взаимосвязь функциональных из-
менений осанки и особенностей физического раз-
вития с асимметрией тонуса мышц и уровнем раз-
вития физических качеств. Автором разработана,
теоретически обоснована и экспериментально про-
верена система организационно-методических ме-
роприятий по коррекции и профилактике функцио-
нальных изменений осанки и других нарушений
опорно-двигательного аппарата на учебно-трениро-
вочных занятиях.

На основании выявления проявлений на-
рушений двигательной функции позвоночного
столба в период ремиссии и на основе учета влия-
ния различных средств физической культуры на
кардио-респираторные и психофизические показа-

тели, Т.В. Колтошовой, [15] теоретически обосно-
вана и экспериментально апробирована методика
вторичной профилактики данных нарушений у сту-
дентов. Автором разработана профилактическая
программа «школы оздоровления позвоночного
столба» (теоретико-практических, как организован-
ных, так и самостоятельных занятий физической
культурой (в воде и на суше), направленных на по-
вышение уровня знаний, информированности и
практических навыков о мерах по снижению обо-
стрений имеющихся нарушений и улучшения ка-
чества жизни студентов). Экспериментально дока-
зана эффективность разработанной программы
вторичной профилактики нарушений функции по-
звоночного столба для студентов. Особенностью
этой программы явилось расширение информиро-
ванности о факторах риска, повышении мотивации
к оздоровлению, продлению периода ремиссии и
улучшению качества жизни.

Перспективы дальнейших исследований
будут направлены на разработку и внедрение техно-
логии профилактики и коррекции нефиксированных
нарушений опорно-двигательного аппарата в про-
цессе физического воспитания студентов с исполь-
зование компьютерных технологий.
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ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ГАНДБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО АМПЛУА В

ТРЕНИРОВОЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ
Кушнирюк С.Г.

Министерство семьи, молодежи и спорта Украины

Аннотация. В работе представлены показатели ведущих
двигательных качеств высококвалифицированных ган-
дболистов различного амплуа на ключевых этапах тре-
нировочного макроцикла.
Ключевые слова: гандбол, двигательные качества, эта-
пы тренировки.
Анотація. Кушнірюк С.Г. Динаміка рухових якостей
гандболістів різноманітного амплуа в тренувальному
макроциклі. В роботі представлено показники основ-
них рухових якостей висококваліфікованих гандболістів
різноманітного амплуа на ключових етапах тренуваль-
ного макроциклу.
Ключові слова: гандбол, рухові якості, етапи трену-
вання.
Annotation. Kushniruk S.G. Dinamics of the motorial
qualities handball-player in different annual training
macrocycle. This work illuminated the results of the leading
motorial qualities handball-player of high proficiency in
different annual on basic stages of training macrocycle.
Keywords: handball, motorial qualities, stage of training.

Введение.
Двигательные качества составляют основу

физической подготовленности спортсменов. И хотя
в содержании спортивной тренировки принято раз-
личать физическую, техническую и тактическую
подготовку, спортивный результат обеспечивается
единством их проявления.

Если рассматривать одну из сторон подготов-
ленности спортсмена –  физическую, то можно го-
ворить о том, что от ее уровня зависит успешное
освоение двигательных навыков, что лежит в осно-
ве технической подготовленности; высокий уровень
развития двигательных качеств создает практичес-
кую базу для эффективной реализации тактических
задач [2, 8, 13].

С.Ю. Тюленьков, Е.В. Скоморохов, В.В. Ба-
жанов [11] считают, что даже на уровне сборных
национальных команд  уровень развития двигатель-
ных качеств является первостепенным фактором
победы на соревнованиях.

Исключительно высокая напряженность со-
ревновательной борьбы, связанная с возросшей
плотностью спортивных достижений участников
крупнейших состязаний, неизмеримо повысила тре-
бования к качеству и стабильности физической под-
готовки спортсменов, которая на данном этапе раз-
вития спорта  достигла  такого уровня,  что
дальнейшее повышение ее эффективности становит-
ся весьма сложной задачей.

Уже до конца 60-х годов физическая подго-
товка в системе спортивной тренировки составляла
большой удельный вес. По данным С.М. Вайцехов-
ского [1], в сильнейших зарубежных командах она
занимала 45-50%, а в отдельных случаях – 60% все-
го времени подготовки. Затем вопрос был пересмот-
рен и время, отводимое на физическую подготовку,
несколько снизилось.

Однако С.М. Вайцеховский замечает, что ви-
димое снижение времени касается только относи-
тельного показателя, выраженного в процентах, аб-
солютные же величины даже превышают прежние,
так как в этот период значительно увеличился об-
щий объем тренировочных нагрузок. Автор отме-
чает, что к этому времени продолжает повышаться
и интенсивность физической подготовки.

Проблема физического совершенствования,
по заключению V.N. Platonova, M.M. Bulatovoi [15]
– одна из ведущих в спорте, а центральное место в
ней занимают вопросы развития и совершенствова-
ния двигательных качеств. Высокий уровень их раз-
вития является следствием постоянного научно-
практического поиска ,  который ведется на
протяжении десятилетия тренерами, учеными и са-
мими спортсменами [4, 8, 10 и др.].

Высокий уровень физической подготовленно-
сти спортсменов чрезвычайно важен в ситуацион-
ных видах спорта и в том числе в гандболе, что под-
тверждено нашими исследованиями [5]. Так, в
среднем по команде гандболисты в нападении за
игру преодолевают расстояние в 5500 м, совершая
игроками всей команды до 225 передач мяча, 35
бросков мяча, 56 ведений мяча, 75 ускорений, 35
прыжков, 127 рывков.

Приведенные данные свидетельствуют, что в
соревнованиях по гандболу в высокой степени зна-
чимости проявляются все основные двигательные
качества: общая и скоростная выносливость, быст-
рота, скоростно-силовые качества.

Управление совершенствованием двигатель-
ных качеств требует знаний их эталонных характе-
ристик. Необходимость информации о количе-
ственной оценке состояния системы или объекта
для управления их развитием следует из работ В.И.
Шумакова, В.Н. Новосельцева [12], В.В. Петровс-
кого [10].

В то же время, исходя из закономерностей
адаптационных процессов, изложенных в работах
Меерсона [9], следует, что количественные показа-
тели двигательных качеств определяются объемом
и направленностью тренировочной нагрузки, кото-
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рая различна на определенных этапах тренировоч-
ного макроцикла.

Следовательно, тренеру важно иметь инфор-
мацию об эталонных показателях различных двига-
тельных качеств на ключевых этапах тренировки.

Работа выполнена в соответствие с практи-
ческими задачами подготовки сборных команд Ук-
раины по гандболу.

Формулирование целей работы.
До настоящего времени лишь федерацией

гандбола Украины рекомендованы эталонные харак-
теристики ведущих двигательных качеств только для
одного (предсоревновательного) этапа тренировки.
Изложенное положение стало основанием для по-
становки задачи работы: экспериментально опре-
делить количественные характеристики ведущих
двигательных качеств высококвалифицированных
гандболистов с учетом их игровых амплуа на клю-
чевых этапах тренировочного макроцикла.

 Организация и методы исследования. Реше-
ние поставленной задачи осуществлялось путем
проведения тестирования спортсменов на основных
этапах тренировки: общеподготовительном этапе
подготовительного периода тренировки, на специ-
альноподготовительном этапе и на этапе реализа-
ции спортивного мастерства.

Обследовались спортсмены двух ведущих
команд Украины (Светотехник и ЦСКА) в количе-
стве 35 человек. Среди обследуемых 11 мастеров
спорта, 24 – кандидаты в мастера спорта.

Использовались тесты, предложенные кафед-
рой спортивных игр Национального университета
физического воспитания и спорта Украины и феде-

рацией гандбола Украины. Тесты, отражающие ве-
дущие двигательные качества в гандболе, подверг-
нуты экспериментальной проверке и широко апро-
бированы в практике спорта. Характеристика и
методы регистрации тестов представлены в табл.1.

Результаты исследования.
В гандболе большое значение имеет двига-

тельное качество быстроты и это понятно, исходя
как из данных литературы [3, 4] так и из наших дан-
ных педагогических наблюдений за соревнователь-
ной деятельностью [5].

В спорте чаще всего имеют место комплекс-
ные формы проявления скоростных способностей.
К таким комплексным проявлениям скоростных спо-
собностей V.N. Platonov [14] относит все формы
быстроты при решении двигательной задачи. В час-
тности, в гандболе нападающий игрок должен быс-
тро набрать скорость на старте, проявить высокий
уровень дистанционной скорости, выполнить с боль-
шой скоростью бросок мяча по воротам.

Средние данные динамики двигательного ка-
чества быстроты по показателю времени пробега-
ния 30 м представлены в табл.2. На первом этапе
обследований в среднем по группе время бега 30 м
составляло 4,28±0,02 с при высокой однородности
индивидуальных показателей (v=1,45%).

Результаты обследований с учетом игровых
амплуа спортсменов показали, что несколько боль-
шей быстротой обладают крайние игроки. Их резуль-
тат пробегания 30 м составляет 4,24±0,03 с. Сред-
нее время бега 30 м у центральных игроков равно
4,34±0,01 с и у линейных игроков – 4,28±0,01 с
(табл.3).

Показатели физической подготовленности  
Этапы исследований Бег 30 м,  

с 
Ведение 
мяча 30 м, с 

Тройной 
прыжок, 

 м 

Комплексное 
упражнение, 

 с 

PWC170, 
кгм·мин-1·кг-1 

Общеподготовительный этап 
подготовительного периода 

4,28±0,02 4,36±0,01 8,22±0,02 44,97±0,35 17,69±0,91 

Специальноподготовительный 
этап подготовительного периода 

4,21±0,01 4,33±0,02 8,30±0,02 44,37±0,36 19,04±1,2 

Этап реализации спортивного 
потенциала 

4,19±0,01 4,26±0,01 8,31±0,02 43,39±0,33 18,66±1,9 

t1-2 3,65 1,24 2,78 1,19 4,7 
t1-3 4,93 4,24 1,17 3,30 3,37 
t2-3 1,67 2,28 -4,0 2,01 -1,32 

 

Таблица 1
Характеристика используемых педагогических тестов

Наименование теста Оцениваемое качество Способ измерения 
Бег 30 м с высокого старта Быстрота Унифицированная электронная 

система ИСВИ-1 
Ведение мяча 30 м Специальная скорость Унифицированная электронная 

система ИСВИ-1 
Комплексное упражнение Специальная выносливость Электронный секундомер 
Тройной прыжок с места Скоростно-силовое качество Дистанционный метр 
PWC170 Общая физическая работоспособность Секундомер, метроном 
 Таблица 2
Динамика показателей физической подготовленности гандболистов на различных этапах подготовки

Примечание: t1-2,  t1-3,  t2-3- достоверность изменений этапам обследования.
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Тренировка в подготовительном периоде при-
вела к статистически достоверным изменениям это-
го показателя (t=3,65). Время бега на 30 м в сред-
нем по команде  улучшилось на 0,07 с и  стало
равным 4,21±0,01 с. Установлена высокая однород-
ность показателей по команде (v=0,99%).

Положительная динамика качества быстроты
отмечена у гандболистов всех игровых амплуа. Так,
крайние игроки улучшили свой результат на 0,04 с,
линейные – на 0,07 с и центральные – на 0,08 с.

На третьем этапе обследований (этап реали-
зации спортивного потенциала), хотя и наблюдалось
некоторое улучшение времени прохождения дистан-
ции 30 м (на 0,02 с), но изменения были статисти-
чески недостоверны по отношению к данным вто-
рого этапа  обследований ( t=1,67), хотя по
отношению к первому этапу обследований досто-
верность повысилась ( t=4,93).

Если рассматривать изменения этого показа-
теля у игроков различного амплуа, то можно сде-
лать заключение, что во всех случаях также отмеча-
лась его положительная динамика, а именно:
результаты выполнения теста у крайних игроков по-
высились на 0,03 с, линейных – на 0,04 с и цент-
ральных – на 0,03 с.

Положительная динамика результатов по
средним данным двух команд зарегистрирована по
показателям специальной скорости, о которой мы
судили по времени бега 30 м с ведением мяча. Сред-
нее время выполнения этого теста составляло
4,36±0,01 с (v=1,0%).

На втором этапе обследований время выпол-
нения теста «ведение мяча 30 м» улучшилось по

команде на 0,03 с. Однако эти изменения оказались
статистически недостоверны (t=1,24). Статистичес-
ки достоверные изменения времени выполнения
этого теста зарегистрированы лишь на третьем эта-
пе обследований. Время выполнения теста состав-
ляло в среднем по группе 4,26±0,01 с, что на 0,10 с
превышало исходные данные  (t=4,24). Установлен-
ные изменения были близки к достоверным и по
отношению к данным второго этапа обследований
(t=2,25).

Улучшение времени выполнения теста соот-
ветственно амплуа было следующим: у крайних иг-
роков на втором этапе обследований время выпол-
нения теста улучшилось на 0,03 с, на третьем этапе
по отношению к первому – на 0,10 с. У линейных
игроков – на 0,03 с и 0,07 с соответственно и у цен-
тральных  игроков – на 0,03 с и 0,10 с также соот-
ветственно (см. табл.3).

В гандболе большое значение придают раз-
витию скоростно-силовых качеств спортсмена,
которые проявляются в двигательных действиях без
мяча (прыжки, ускорения) и с мячом (броски, пе-
редачи).

Динамику развития скоростно-силовых ка-
честв мы исследовали по результатам выполнения
тройного прыжка.

Соответственно нашим данным (см. табл.2),
исходные показатели результатов тройного прыжка
по группе составляли в среднем 8,22±0,2 м. И в этом
случае отмечены некоторые различия данных соот-
ветственно игрового амплуа (см. табл.3). Более вы-
сокие результаты установлены у крайних (8,35±0,3
м), более низкие – у линейных (8,15±0,3 м) и цент-

Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности гандболистов в макроцикле тренировки соответ-

ственно спортивному амплуа
Спортивное амплуа и исследуемые тесты 

Бег 30 м, 
с 

Ведение мяча 
30 м, с 

Тройной 
прыжок, м 

Комплексный 
тест, с 

PWC170, 
кгм·мин-1·кг-1 

 
Этапы исследования 

 
Крайний 

Начало подготовительного 
периода 

4,24±0,03 4,34±0,02 8,35±0,3 43,40±0,4 18,47±1,2 

Конец подготовительного 
периода 

4,20±0,02 4,31±0,01 8,43±0,3 43,40±0,5 19,68±1,4 

Этап реализации 
спортивного потенциала 

4,17±0,01 4,24±0,02 8,44±0,3 42,11±0,5 19,57±1,4 

 Линейный 
Начало подготовительного 
периода 

4,28±0,01 4,34±0,01 8,15±0,3 47,0±0,3 17,3±1,5 

Конец подготовительного 
периода 

4,21±0,02 4,31±0,03 8,25±0,4 44,88±0,3 19,0±0,6 

Этап реализации 
спортивного потенциала 

4,18±0,01 4,27±0,01 8,26±0,3 43,8±0,5 18,25±0,4 

 Центральный 
Начало подготовительного 
периода 

4,34±0,01 4,43±0,03 8,31±0,6 45,6±0,6 16,5±1,6 

Конец подготовительного 
периода 

4,26±0,02 4,40±0,04 8,38±0,3 46,56±0,5 18,2±0,07 

Этап реализации 
спортивного потенциала 

4,23±0,04 4,34±0,03 8,39±0,2 45,8±1,2 17,66±0,8 
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ральных игроков (8,31±0,6 м).
Тренировка спортсменов в подготовительном

периоде привела к достоверным положительным
изменениям этого показателя. Средние данные  по
команде на втором этапе обследований  повысились
и стали равны 8,3±0,2 м ( t=2,78).

Динамика результатов теста соответственно
игровых амплуа также была положительной с ма-
лыми различиями: у крайних игроков результат улуч-
шился на 8,0 см, у линейных – на 10,0 см и у цент-
ральных – на 7,0 см (см. табл.3).

На третьем этапе обследований отмечено
весьма незначительное повышение результатов это-
го показателя, который в среднем по команде состав-
лял 8,31±0,2 м. На этом этапе обследований спорт-
смены различных амплуа также незначительно
улучшили свои результаты (см. табл.3).

Как следует из анализа соревновательной де-
ятельности гандболистов, спортсменам для эффек-
тивности игры необходимо обладать высоким уров-
нем развития качества выносливости как общей, так
и специальной.

Уровень развития специальной выносливо-
сти нами определялся по результатам выполнения
комплексного упражнения, содержание которого
представлено в нашей работе [6].

По результатам обследований на первом эта-
пе среднее время выполнения комплексного упраж-
нения по команде составляло 44,97±0,35 с при низ-
ком коэффициенте вариации (v=3,11%).

И в этом случае отмечена разница показате-
лей в выполнении теста в зависимости от игрового
амплуа. Так, лучший результат зарегистрирован у
крайних игроков (43,4±0,4 с), у линейных игроков
это время было равно 47,0±0,3 с и у центральных -
45,6±0,3 с.

На втором этапе обследований установлена
положительная динамика результатов выполнения
комплексного упражнения: среднее время выпол-
нения теста по команде стало равным 44,37±0,36
с, но при отсутствии статистической достовернос-
ти ( t=1,19). При этом крайние игроки практичес-
ки не улучшили времени выполнения теста. У ли-
нейных игроков оно улучшилось на 2,12 с, а у
центральных ухудшилось на 0,07 с. При дальней-
ших тренировках и участии в соревнованиях (тре-
тий этап обследований) отмечено повышение уров-
ня специальной выносливости. Среднее время
выполнения теста по команде улучшилось на 1,58
с по отношению к исходным  данным ( t=3,3) и на
0,98 с по отношению к данным, полученным при
втором обследовании ( t=2,01). На 1,37 с по отно-
шению ко второму этапу обследований улучшили
время выполнения теста крайние игроки. Динами-
ка результатов выполнения теста у линейных иг-
роков была следующая: по отношению к исходным
данным время улучшилось на 3,2 с, а по отноше-
нию ко второму обследованию – на 1,080 с. У цен-
тральных игроков по отношению к исходным дан-

ным время выполнения упражнения увеличилось
на 0,2 с, а по отношению ко второму обследова-
нию уменьшилось на 0,76 с.

Уровень развития общей выносливости оп-
ределялся по тесту PWC170. Исходные данные этого
показателя в  среднем по команде составляли
17,69±0,91 кгм·мин-1⋅кг-1 (v=4,5%).

Самые высокие показатели PWC170 зареги-
стрированы у крайних игроков 18,47±1,2 кгм·мин-

1⋅кг-1), у линейных игроков они составляли 17,3±1,5
кгм·мин-1⋅кг-1  и у центральных отмечены самые низ-
кие показатели (16,5±1,6 кгм·мин-1⋅кг-1).

Данные теста PWC170 значительно повыси-
лись после тренировок в подготовительном перио-
де. В среднем по команде они увеличились на 1,35
кгм·мин-1⋅кг-1 и стали равными 19,04±0,2 кгм·мин-

1⋅кг-1( t=4,7). Отмечена положительная динамика
PWC170 у игроков всех амплуа. У крайних игроков
показатель  PWC170 повысился на 1,21 кгм·мин-1⋅кг-
1(средний показатель – 19,68±1,2 кгм·мин-1⋅кг-1), у
линейных повышение составляло 1,7 кгм·мин-1⋅кг-1,
а средний показатель стал равен 19,0±0,6 кгм·мин-

1⋅кг-1, у центральных - 18,2±0,7 кгм·мин-1⋅кг-1.
Следующий период тренировок, сопряжен-

ный с участием в календарных соревнованиях и тре-
нировках, привел к некоторому снижению общей
выносливости: величина PWC170 в среднем по ко-
манде стала равной 18,66±0,19 кгм·мин-1⋅кг-1. Одна-
ко при этом сохранилась статистическая достовер-
ность положительных изменений PWC170 к данным,
полученным при первом обследовании (t=3,37), а
уменьшение величин PWC170 по отношению к ре-
зультатам второго обследования статистической до-
стоверности не показали   (t=1,32).

Незначительное снижение PWC170 на третьем
этапе обследований по отношению ко второму эта-
пу отмечено у гандболистов всех игровых амплуа: у
крайних игроков снижение было в пределах 0,11
кгм·мин-1⋅кг-1, у линейных 0,75 кгм·мин-1⋅кг-1 и у цен-
тральных 0,54 кгм·мин-1⋅кг-1 (см. табл.3).

Выводы.
Результаты исследований свидетельствуют о

неравномерности развития двигательных качеств в
тренировочном макроцикле. Отмечена положитель-
ная динамика почти всех двигательных качеств (ис-
ключая общую выносливость) с разной значимостью
достоверности их изменений. Более значительный
прирост показателей зарегистрирован в конце под-
готовительного периода тренировки, менее значи-
тельный – на этапе реализации спортивного потен-
циала. Установленная динамика двигательных ка-
честв связана с объемом и направленностью трени-
ровочного процесса. Значительная доля тренировоч-
ной работы в подготовительном периоде направлена
на совершенствование физической подготовленнос-
ти гандболистов, а на этапе реализации спортивного
потенциала преимущество имела технико-тактичес-
кая направленность тренировки.

Отмечен неоднозначный характер изменений
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двигательных качеств в зависимости от игрового
амплуа спортсменов.

Результаты работы подтверждают необходи-
мость с целью контроля и допуска спортсменов к
соревнованиям разработки эталонных показателей
физической подготовленности гандболистов для
каждого этапа тренировочного макроцикла с учетом
игровых амплуа спортсменов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовки гандболистов различного амплуа в тре-
нировочном макроцикле
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ
ВПЛИВАТИ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ

ЛЮДИНИ
Литовченко Г.О., Ткаченко С.В., Буланов О.М.,

Ткач Н.М., Рябов В.В.
Чернігівський державний педагогічний
університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. На основі теоретичного вивчення в статті
вивчаються фактори впливу на тривалість життя, а та-
кож розглядаються основні підходи сучасної науки до
вивчення цих факторів. Існує багато так званих секретів
подовження молодості. Складність полягає в тому, що
для перевірки дієвості того чи іншого рецепту довголі-
ття необхідно збільшити термін робочого життя самого
дослідника приблизно в три рази. Необхідно якомога
більше зберігати активний спосіб життя, звільнятись від
стресових ситуацій та надмірного напруження, харчу-
ватись простою їжею і, найголовніше, залишатися ак-
тивним духовно і фізично.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, здоров’я, фізичні
вправи.
Аннотация. Литовченко Г.О., Ткаченко С.В., Буланов
О.М., Ткач Н.М., Рябов В.В. Исследование факторов,
которые могут влиять на продолжительность жизни че-
ловека. На основе теоретического изучения в статье
изучаются факторы, влияющие  на продолжительность
жизни, а также рассматриваются основные подходы
современной науки к изучению этих факторов. Суще-
ствует много так называемых секретов удлинения мо-
лодости. Сложность заключается в том, что для про-
верки  действенности того или другого рецепта
долголетия необходимо увеличить срок рабочей жизни
самого исследователя приблизительно в три раза. Не-
обходимо как можно больше сохранять активный образ
жизни, освобождаться от стрессовых ситуаций и чрез-
мерного напряжения, питаться простой пищей и, самое
главное, оставаться активным духовно и физически.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, фи-
зические упражнения.
Annotation. Litovchenko G.O., Tkachenko S.V., Bulanov
O.M., Tkach N.M., Ryabov V.V. Research of factors which
can influence on life-span man. On the basis of theoretical
study factors influencing  on life-span are studied in the
article, and also basic approaches of modern science to the
study of these factors are examined. There are many secrets
of a youth. For check of effectiveness of this or that recipe
of longevity it is necessary to increase three times term of
life of the researcher. It is necessary to keep an active way
of life, to be released from stressful situations and an
excessive pressure to eat simple food and to remain active
spiritually and physically.
Key words: healthy way of life, health, physical exercises.

Вступ.
Серед найважливіших завдань сьогодення є

здійснення системи заходів по збільшенню трива-
лості життя і періоду трудової активності людей,
зміцненню здоров’я всього населення.

Здоров’я як феномен культури досліджуєть-
ся достатньо довго і є предметом наукового інтере-
су спеціалістів різних областей. Акцентуємо: увага
на проблемах здоров’я пояснюється його поліфак-
торністю і обумовленістю успішного функціонуван-
ня і прогресу соціально-культурних, суспільних і
політичних структур в цілому.

Філософський рівень феномену здоров’я
людини відображено працями Л.Сергієнка, В.Пет-
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ленка; педагогічний аспект проблеми, поєднаний з
системою фізичного виховання, Е.Вільчковським,
Б.Шияном тощо.

Чим вище резерви організму, тим більш ши-
рокий арсенал фізичних можливостей відновлення
і продовження активної життєдіяльності.

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

Формулювання цілей роботи.
Аналіз першоджерел був проведений з ме-

тою вивчення положень теорії і практики читання,
яке вивчається. Проаналізовані статті, науково-ме-
тодичні посібники та інші матеріали.

Результати досліджень.
Життєдіяльність будь-якого живого організ-

му залежить від можливості споживання енергії з
навколишнього середовища, її акумуляції і мобілі-
зації для забезпечення фізіологічних функцій. За
В.І.Вернадським, організм являє собою відкриту
термодинамічну систему, стійкість якої визначаєть-
ся її енергопотенціалом.[1]

Чим більше потужність і ємність реалізова-
ного потенціалу, а також ефективність його витрат,
тим вище рівень здоров’я індивіда.

Таке поняття біологічної сутності здоров’я
цілком відповідає уявленню про аеробну продук-
тивність, яка є фізіологічною основою загальної
витривалості та фізичної працездатності. Їх обсяг
детермінований функціональними резервами го-
ловних систем життєзабезпечення - кровообігу та
дихання.[1,2]

Під впливом фізичних вправ поліпшується
кровопостачання м’язової тканини (у тому числі і
серцевого м’язу). Під час  фізичного навантаження
на 1мм поперечного переріза м’язу може відкритися
2500 капілярів проти 30-80 у стані спокою. Рухова
гіпоксія, особливо у високогір’ї, стимулює також пол-
іпшення кровопостачання і головного мозку. Показа-
но, що при адаптації організму до гіпоксії поліпшуєть-
ся кисневе постачання нервових клітин головного
мозку, а це  сприяє підвищенню не тільки фізичної, а
й розумової діяльності. Недостатня кількість м’язо-
вих рухів детренує, послаблює не тільки м’язи, а і
наш мозок. Наше здоров’я, самовдосконалення - це
здатність максимально використовувати резерви свого
тіла, активними фізичними вправами на самого себе,
що дозволить провести заходи щодо профілактики
захворювань і зміцненню здоров’я людини, а значить
і продовжити життя.[3]

Зазначимо, що найбільш широко проблема
фізичного здоров’я вивчається з науково-медичної
точки зору. Найбільш повне визначення фізичного
здоров’я показано в працях П.Половникова, Д.Да-
виденка, В.Волкова, які розглядають здоров’я як стан
організму, його адаптивні можливості і складові
потребо-мотиваційні  та інформаційну основу жит-
тєдіяльності організму.

 Стан здоров’я, на їх думку, виражається
інтегральними характеристиками взаємопроникнен-

ню стану окремих органів і систем організму.
Виявлено, що в теорії медицини відокремив-

ся напрямок, представники якого поняття „здоров’я”
розглядають як загальний випадок поняття „хворо-
ба”. Під хворобою розуміємо такий стан здоров’я,
коли резерви його знижені або в ньому є дефекти.[5]

Чи збільшують регулярні фізичні вправи три-
валість життя?

Отже, що може зробити кожна людина, яку
програму фізичних вправ повинна виконувати, щоб
прожити якомога більше, зберігши працездатність і
здоров’я?

Перша рекомендація – виробити 4 головні
звички, які сприяють подовженню життя кожного,
хто буде їх дотримуватися. Ними повинні стати:

- регулярне профілактичне обстеження, пере-
дусім з серйозним кардіологічним і онколо-
гічним обстеженням;

- раціон харчування з низьким вмістом жирів,
цукру, солі і високим – клітковини, який до-
помагає підтримувати постійну вагу тіла, не
перевищуючи норми;

- систематичні аеробні вправи середньої
інтенсивності;

- відмова від тютюну в любій формі.
Профілактичні обстеження допоможуть ви-

явити серцеві і онкологічні захворювання на ранній
стадії. Здоровий раціон харчування, помірні фізичні
навантаження, відмова від тютюну різко знижують
ризик виникнення таких небезпечних захворювань,
як атеросклероз, гіпертонія, ожиріння, високий
рівень вмісту холестерину в крові і рак. А якщо гос-
трий серцевий напад або серцеве захворювання вже
були, дотримуючись вказаних звичок, можна повер-
нути втрачене здоров’я, виконуючи спеціальну про-
граму реабілітації

При цьому абсолютно необхідно дотримува-
тися вказаних вище звичок. Якщо звичкою стане
тільки одна рекомендація, або навіть три, то це не
буде достатньо ефективно.

Отже, який взаємозв’язок між фізичними
вправами і довголіттям? У теперішній час маємо
багато наукових досліджень, у яких стверджується,
що регулярні і помірні фізичні вправи можуть про-
довжити життя. Під помірними маються на увазі 3-
4 разові заняття у тиждень, кожне тривалістю 30-40
хвилин.

На сьогодні навряд хто буде заперечувати, що
регулярні заняття фізичними вправами обов’язково
збільшать тривалість життя. Дійсно, для того, щоб
продемонструвати, що якийсь один певний фактор
продовжує життя, необхідно проводити досліджен-
ня на протязі довгих років, як серед тих, хто зай-
мається фізичною культурою, так і серед  тих, хто
не займається. Такі дослідження були проведені на
протязі відносно короткого відрізку часу. Учені
прийшли до висновку, що люди, які ведуть малору-
хомий спосіб життя, більш чутливі до  серцевих зах-
ворювань, аніж фізично активні. На протязі 20 років
серед портових вантажників Сан-Франциско прово-
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дився експеримент. В ході досліджень було виявле-
но, що ті з них, від яких основна робота вимагала
великих фізичних зусиль, набагато рідше хворіли на
серцеві хвороби.

Після деяких випадків “смертей на дис-
танції”, про які написали американські газети, час-
то почали задавати інше, прямо протилежне питан-
ня: чи не вкорочують фізичні вправи життя?

Окремі випадки, які мали місце, не дозво-
ляють робити якихось узагальнених висновків. Але,
з іншого боку, якби регулярні фізичні вправи дійсно
скорочували життя, то можна було б очікувати, що
тривалість життя у США зменшується, так як за
останні 40 років кількість “бігаючих” американців
збільшилась майже втроє. З 1981 року по те-
перішній час середня тривалість життя у США
збільшилась більше, ніж на 5 років. Статистичні
данні по великих групах населення дозволяють зро-
бити певний висновок: регулярні фізичні вправи не
скорочують життя!

Можуть фізичні вправи спровокувати рапто-
ву смерть від гострого серцевого нападу?

Найостанніші дослідження, результати яких
відповідають на це запитання, було виконано док-
тором Ю. Сисковиком із співробітниками і його ре-
зультати були опубліковані в журналі “Нью інгленд
джорнел оф медісн” у 1984 році.

На основі отриманих даних автори прийш-
ли до висновку, що ризик серйозного серцевого на-
паду під час напружених фізичних вправ вище, ніж
в стані спокою. З іншого боку, цей показник – са-
мий високий серед чоловіків, котрі до дослідження
вели малорухомий  спосіб життя.

У той же час регулярні фізичні вправи по-
в’язані зі зниженням ризику виникнення гострого
серцевого нападу. На протязі 65 місяців спостеріга-
лися 2935 людей, які за цей відрізок часу пробігли і
пройшли в загальній складності 374 728 годин, по-
долавши відстань у 1 635 763 милі (1миля - 1609м).
За цей час у людей, які приймали участь у дослід-
женні, трапилось тільки два серцеві напади і ні один
не закінчився летальним випадком.

Яким чином шляхом регулярних вправ мож-
на виробити імунітет проти інфекційних захворю-
вань?

Багато із тих хто, регулярно займається
фізичними вправами, помітили, що у них вироб-
ляється імунітет проти інфекцій. Це видно по змен-
шенню пропусків  занять по хворобі по мірі того, як
підвищується підготовленість їх. Пов’язано це з яки-
ми-небудь змінами в імунній системі організму?

Для того щоб відповісти на це питання, док-
тор Х.Б.Саймон детально розібрав питання імунології
фізичних вправ в статті, опублікованій у 1984 році в
“Джорнел оф амерікен медікал асосіейшн”. Його
перші висновки такі, що вправи приводять до
збільшення кров’яних тілець і лімфоцитів, які явля-
ються головними захисниками організму від інфекцій.
Але для того, щоб зробити більш конкретні виснов-
ки, потрібні додаткові деталізовані дослідження.

Чи компенсують якимось чином регулярні
фізичні вправи негативні дії куріння на організм?

Всупереч тому, у що хотіли б вірити курці,
фізичні вправи не можуть компенсувати шкоду здо-
ров’ю, яку несе куріння.

Згідно даним одного експерименту, курці в
ході занять аеробними вправами зрозуміли, як ваго-
мо куріння впливає на їх здатність поглинати кисень.
Вони впевнились, що задихаються набагато швидше,
ніж їх партнери по заняттям. Природно, у багатьох
виникало бажання кинути курити. Інтенсивні вправи
також допомагають знизити нервове напруження, яке
приводить людей до того, що вони хватаються за ци-
гарку. Сотні колишніх курців розповідають, що вони
ніяк не могли позбавитися шкідливої звички, поки
не почали регулярно виконувати аеробні навантажен-
ня. Постійні заняття допомогли їм дисциплінувати
себе, набути впевненість у своїх силах.

В 1984 р. були опубліковані результати ціка-
вого дослідження. Об’єктами спостережень протя-
гом 14 років були випускники Гарвардського універ-
ситету. Серед тих із них, хто в цей період займався
фізичними вправами, відсоток смертності від сер-
цевих захворювань був удвічі нижчий, ніж серед тих,
хто вів малорухомий спосіб життя. [4]

Деякі вважають, що напружені вправи при-
скорюють процес старіння. Проте існує  немало на-
укових досліджень, які підтверджують, що фізичні
вправи, навпаки  сповільнюють ці процеси. Добре
відомо, що головні причини, які приводять до фізич-
ної немічності і передчасної смерті, полягають в
нездоровому способі життя, а не в хворобах.

Багато залежить від навколишнього середо-
вища, в якому ми живемо. Багато людей доживають
і до 80 років при доброму здоров’ї, проте тривалість
життя залишається практично постійною, майже
незмінною. Це означає, що сучасна медицина в змозі
зробити не багато для продовження життя після 65-
літнього віку.

А хіба людина хоче просто жити ? Більш за
все людина боїться бути безпорадною, тягарем для
близьких.

У всіх відомих випадках довгожителі до ос-
танніх днів вели активний спосіб життя. Певно, за-
собом до тривалого життя цих дивовижно бадьорих
людей була активна діяльність. Безперечно, що деякі
з них успадкували гени довголіття, у інших важли-
вими факторами можуть бути: навколишнє середо-
вище, спосіб життя, які, як уже відмічалось, відігра-
ють все більше значення і в причинах виникнення
захворювань.

В деяких країнах існують, райони, серед на-
селення яких відмічається високий відсоток дов-
гожителів. Їх пращури також  доживали до глибо-
кої старості. Ці групи довгожителів мають для
науки особливий інтерес, оскільки їх вивчення
може допомогти розгадати таємницю тривалості
життя. Що ж є вирішальним - здоров’я, відмова від
шкідливих звичок харчування чи здорове навко-
лишнє середовище?
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Райони, де вони живуть, розташовані на ви-
соті 1800 метрів над рівнем моря. Звичайна їжа з
низьким вмістом жирів і білків та з високим вмістом
складних вуглеводів. Жителі цих районів, як пра-
вило, вживають алкогольні напої в малих дозах. Як
відмічають деякі дослідники, позитивним для пред-
ставників цих районів є невелика кількість стресо-
вих ситуацій, задовольняються особистим спосо-
бом життя, участь як в сімейних так і в громадських
справах, постійні, помірні фізичні навантаження.
Ніхто не позбавляє їх активного способу життя
навіть у похилому віці. Іншою позитивною особ-
ливістю є високий рівень готовності серцево-судин-
ної системи.

Мистецтво продовжити життя - це мистецт-
во не скорочувати його. Американський вчений
М.Коллінз до числа факторів, які скорочують життя
людини, називає: життя у великому місті, матеріаль-
на незабезпеченість, нервовий характер, малорухо-
мий спосіб життя, зловживання спиртним, зайва
маса тіла. Таким чином, він підкреслює залежність
тривалості життя від цілого ряду зовнішніх факторів
і стилю поведінки людини, які повинні враховувати
ті, хто намагається зберегти своє здоров’я і працез-
датність на довгі роки. Проте, М.Коллінз серед важ-
ливих факторів не називає такий як праця, трудова
діяльність. Сучасні наукові дослідження дозволяють
сміливо стверджувати, що людина з обмеженою ру-
ховою активністю може викреслити із свого життя
стільки років, скільки активна людина може до ньо-
го додати.

Академік О.О.Богомолець писав: „Перша
ознака розумового життя - це праця. Працювати по-
винен увесь організм. Будучи природнім станом,
праця не може зношувати людський організм. Без
праці людина не отримує необхідних стимулів для
виконання життєвих функцій, втрачає здатність до
тривалого життя”.

Фактори, які сприяють довголіттю, дослід-
жені М.М.Віленчиком. На його погляд перше і най-
важливіше - це дотримання здорового способу жит-
тя. Друге- використання геріатричних засобів.
Геріатричні засоби - не ліки. Результатом їх дії є
всілякі молекулярні і фізіологічні зрушення, які
підвищують здібності тканин до самовідновлення,
підвищують життєдіяльність організму в цілому.
Найбільш широко розповсюджені серед геріатрич-
них засобів - вітаміни.

Висновки.
Існує багато так званих секретів подовжен-

ня молодості. Складність полягає в тому, що для
перевірки дієвості того чи іншого рецепту довголіт-
тя необхідно збільшити термін робочого життя са-
мого дослідника приблизно в три рази.

Необхідно якомога більше зберігати актив-
ний спосіб життя, звільнятись від стресових ситу-
ацій та надмірного напруження, харчуватись про-
стою їжею і, найголовніше, залишатися активним
духовно і фізично.

Подальші дослідження передбачається

провести в напрямку вивчення інших факторів, які
можуть впливати на тривалість життя людини.
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МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ
ЮНАКАМИ 18 – 20РОКІВ З РІЗНИМИ
РІВНЯМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Лошицька Т.І., Юхименко С.М., Конова Л.А.
Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. У статті викладено результати дослідження
показників максимального споживання кисню, харак-
терних для юнаків призовного віку. Проаналізовано
динаміку цих показників та їх взаємозв’язок із рівнем
фізичного здоров’я протягом навчання юнаків у ВНЗ.
Ключові слова: фізичне здоров’я, фізична підготов-
леність, фізичний стан, споживання кисню, призовни-
ки.
Аннотация. Лошицкая Т.И., Юхименко С.М., Конова
Л.А. Максимальное потребление кислорода юношами
18 – 20 лет с разными уровнями физического здоровья
и физической подготовленности. В статье изложены
результаты исследования показателей максимального
потребления кислорода, характерных для юношей при-
зывного возраста. Проанализирована динамика этих
показателей и их взаимосвязь с уровнем физического
здоровья на протяжении обучения юношей в ВУЗе.
Ключевые слова: физическое здоровье, физическая под-
готовленность, физическое состояние, потребление кис-
лорода, призывники.
Annotation. Loshitskaya T.I., Yuhimenko S.M., Konova
L.A. The maximal consumption of oxygen by young men
18 - 20 years with different levels of physical health and
physical readiness. In clause results of research of
parameters of the maximal consumption of oxygen,
characteristic for young men of military age are stated.
Dynamics of these parameters and their interrelation with
a level of physical health is analysed during training young
men in high school.
Keywords: physical health, physical readiness, a physical
condition, consumption of oxygen, recruits.

Вступ.
Максимальне споживання кисню (МСК) –

це показник, за яким найчастіше оцінюється фізич-
ний стан людини. Величина МСК, розрахована на 1
кг маси, залишається незмінною протягом тривало-
го відрізку онтогенезу – від 6 до 40 років (Г.Л.Апа-
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насенко, 1985), тому він, як основний показник енер-
гетичного метаболізму, є інтегральною величиною,
що може характеризувати ще й рівень здоров’я інди-
віда [1], яке стає чи не основним критерієм, за яким
оцінюється готовність людини до участі у тих чи
інших видах трудової діяльності. Таким чином,
відносно призовного контингенту юнаків (18-20)
актуальність досліджень не викликає сумнівів.

Практично у всіх джерелах, з якими нам
довелось ознайомитись [1-6], підкреслюється, що
величина МСК є критерієм розподілу здорових
індивідів за РФС (Н.Амосов, Я.Бендет, 1975;
Cooper,1970). В залежності від його значень, у прак-
тично здорових і здорових людей виділяють 5 рівнів
фізичного стану (РФС): низький, нижче середньо-
го, середній, вище середнього, високий. Вчені вка-
зують також на те, що МСК – основний показник,
який відображає функціональні можливості серце-
во-судинної та дихальної систем. У віковому плані
до відносного показника МСК/кг є полярні думки.
Ряд авторів у підлітків та юнаків спостерігали ви-
разне підвищення цього показника (О.С.Єлізарова,
1969), інші підкреслювали його незмінність і, навіть,
зниження (І.М.Фрейдберг, 1949, В.С.Фарфель, 1949,
Б.К.Гуняді, 1971, С.Б.Тихвинський, 1972).

Величина МСК зумовлена багатьма факто-
рами: ефективністю зовнішнього дихання, морфо-
функціональним станом міокарду, об’ємною швид-
кістю кровотоку, кисневою ємністю крові та ін. МСК
– інтегральний показник ступеня удосконаленості
вегетативних систем організму.

Для прямого визначення МСК необхідне
використання зростаючих ергометричних наванта-
жень „до упору”, досить складна апаратура, спец-

іально підготовлений та навчений персонал, що ро-
бить цей метод непридатним для масових дослід-
жень. Тому, в практиці спортивної медицини та
фізичного виховання для визначення МСК викори-
стовують непрямі методи. Ці методи основані на
існуючій лінійній залежності між потужністю наван-
таження з одного боку , та ЧСС або споживанням
кисню – з іншого.

Робота виконана за планом НДР Кремен-
чуцького державного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити величину

МСК та рівень аеробної потужності у юнаків 18 –
20 років, що характеризуються різними рівнями
фізичного здоров’я та фізичної підготовленості.

Задачі дослідження:
· оцінити рівень фізичного здоров’я юнаків;
· оцінити рівень фізичної підготовленості
·  визначити величину МСК та рівень аеробної
потужності
Методи дослідження:

· Теоретичний аналіз літературних джерел;
· експрес-методика РФЗ Г.Л.Апанасенка;
· методика оцінки фізичної підготовленості за
Т.Ю.Круцевич;

· непрямий метод визначення МСК.
Результати досліджень.
Виходячи з того, що між швидкістю бігу та

МСК існує пряма залежність [4], ми в наших дослі-
дженнях у якості навантаження використали біг на
3000 м з установкою на мінімальний час подолання
дистанції. Швидкість подолання цієї дистанції зна-
ходиться у лінійній залежності від МСК. Оцінку
МСК ми провели за показниками віку, ваги та швид-

Таблиця 2
 Результати оцінки показників МСК до та після експерименту, %

Досліджуваний контингент 
Е -1 Е-2 К 

 

Рівень 
аеробної 
потужності 

 До 
експерименту 

Після 
експерименту 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

До 
експерименту 

Після 
експеримен

ту 
Високий - 0 - - - 0 
Вище 
середнього 23,5 58,8 11,8 29,4 0 11,8 
Середній 76,5 41,2 88,2 70,6 100 88,2 
Нижче 
середнього - - - - - - 
Низький - - - - - - 
 

Таблиця 1
Результати оцінки показників МСК у юнаків 18 – 20 років  (N=169)

 
М П К ,  м л /к г  
 

 
Р ів е н ь  а е р о б н о ї  п о т у ж н о с т і  

 
К іл ь к іс т ь  ю н а к ів ,  %  

< 3 5 ,0  Н и зь к и й   -  
3 5 ,0  –  4 1 ,9  Н и ж ч е  с е р е д н ь о г о  9 ,5  
4 2 ,0  –  5 0 ,9  С ер е д н ій  9 0 ,5  
5 1 ,0  –  5 9 ,9  В ищ е  с е р е д н ь о го  -  
6 0 ,0  і  б іл ьш е  В и со к и й  -  
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кості бігу на 3 000 м і використали оціночну табли-
цю [ 4].

На першому етапі дослідження ми вивчали
МСК без будь-якої диференціації юнаків. У дослід-
женні приймали участь 169 юнаків 1 – 3 курсів Кре-
менчуцького державного політехнічного універси-
тету основної  медичної  групи.  Результати
досліджень викладено в таблиці 1.

Перше дослідження. Основний контингент
юнаків за цим показником знаходиться у межах се-
реднього та нижче середнього рівнів аеробної по-
тужності (табл. 1).

Друге дослідження. Після поділу юнаків на
групи за рівнем фізичного здоров’я та фізичної
підготовленості, і занять за диференційованою ме-
тодикою, яка була розроблена після факторного ана-
лізу фізичного стану, ми провели повторний аналіз.
Зауважимо, що групи було сформовано наступним
чином: до першої експериментальної групи (Е-1)
увійшли юнаки, що мають середній та вище серед-
нього РФЗ, до другої експериментальної групи (Е-
2), незважаючи на РФЗ, ми включили юнаків, що
мають відмінну фізичну підготовленість, контрольна
група (К) сформована без відбору за будь-якими
критеріями, але загалом характеризується низьким
та нижче середнього рівнями здоров’я та фізичної
підготовленості. Методика базувалася на раціональ-
ному співвідношенні засобів ФВ з урахуванням РФЗ
та ФП юнаків. За цією методикою ми проводили
заняття протягом семестру, в кінці якого і провели
повторне дослідження. Його результати подано в
таблиці 2.

Оцінка показників МСК і до і після експе-
рименту не виходить за рамки середнього та вищо-
го за середній рівні. Однак, за час експерименту
відбулася суттєва „міграція” цих показників в назва-
них межах. Спільною характерною рисою для всіх
груп є збільшення кількості юнаків на рівні, що вище
за середній та зменшення на середньому. Так, у групі
Е-1 це характерно для 35,3% юнаків, у групі Е-2 –
для 17,6, в контрольній – для 11,8% юнаків.

Висновки.
1.МСК – один із ключових показників фізич-

ного стану людини, у якому вченими виділено 5
рівнів: високий, вище середнього, середній, нижче
середнього та низький.

2. У загальної маси юнаків-студентів 18-20
років, що займаються за традиційною методикою
ФВ, МСК знаходиться в межах середнього (90,5%)
та нижче середнього (9,5%) рівнів і дещо вище у
юнаків, відібраних для експерименту – в межах се-
реднього (76,5%) та (23,5%) вище середнього рівнів.

3. У процесі фізичного виховання юнаки
усіх груп підвищили рівень МСК, однак, найбільш
суттєві зміни відбулися у групах, які займалися за
експериментальною методикою фізичного вихован-
ня, розробленою після факторного аналізу фізично-
го стану.

Подальші дослідження планується спряму-
вати на вивчення впливу експериментальної мето-

дики на показники фізичної підготовленості та
фізичного здоров’я.
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ПОРІВНЮВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ
ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ФУТБОЛІСТІВ ТА ФУТБОЛІСТОК РІЗНОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ.
Максименко І.Г.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка.

Анотація. У статті представлено показники футболістів
і футболісток різної кваліфікації, виявлені експеримен-
тальним шляхом, на які слід орієнтуватися в процесі
технічної підготовки; а також – наведено результати
порівнювального аналізу цих показників. В ході дослі-
джень встановили параметри технічної майстерності,
на які слід орієнтуватися при підготовці чоловіків та
жінок-футболісток на всіх ступенях кваліфікації – від
ІІІ розряду до майстра спорту.
Ключові слова: футболісти, технічна підготовленість,
тест, кваліфікація, аналіз, показники.
Аннотация. Максименко И.Г. Сравнительный анализ
параметров технического мастерства футболистов и
футболисток различной квалификации. В статье пред-
ставлены показатели футболистов и футболисток раз-
личной квалификации, выявленные экспериментальным
путем, на которые необходимо ориентироваться в про-
цессе технической подготовки; а также – приведены
результаты сравнительного анализа этих показателей.
В ходе исследований установили параметры техничес-
кого мастерства, на которые следует ориентироваться
при подготовке мужчин и женщин-футболисток на всех
степенях квалификации - от ІІІ разряда к мастеру спорта.
Ключевые слова: футболисты, техническая подготовлен-
ность, тест, квалификация, анализ, показатели.
Annotation. Maksimenko I.G. The comparative analysis of
technical skills parameters of male and female football
players of different qualification. The standard parameters
of male and female football players of different
qualification, which were determined by the experiment,
are given in the article. The results of the comparative
analysis of these parameters are presented. During
researches have established parameters of technical skill.
It is necessary to be guided by them by preparation of men
and women of football players on all degrees of qualification
- from 3 categories to the master of sports.
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Вступ.
Як відомо, технічна підготовка є однією із

складових частин процесу спортивного тренування
у футболі. Високий рівень володіння гравцями тех-
нічною майстерністю обумовлює успішний виступ
команди [2, 5]

Як свідчить аналіз останніх досліджень і
публікацій, в тренувальному процесі у наставників
команд виникає багато сумнівів відносно того, на
який рівень технічної майстерності слід орієнтува-
тися під час підготовки як жінок, так і чоловіків-
футболістів [1, 3-5]. Крім того, враховуючи стрімке
зростання популярності жіночого футболу не лише
в Україні, а й в усьому світі, дуже актуальною є про-
блема виявлення слабких сторін в підготовці фут-
болісток [1, 5].

Робота виконана за планом НДР Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Вищезазначене обумовило мету досліджен-

ня – визначити показники, на які слід орієнтуватися
під час технічної підготовки футболісток і фут-
болістів різної кваліфікації, та здійснити порівню-
вальний аналіз цих показників.

Результати роботи.
У змагальному періоді було проведено тес-

тування технічної майстерності 192 футболістів та
122 футболісток з рівнем кваліфікації від ІІІ розря-
ду до майстра спорту. У дослідженні взяли участь
66 спортсменів та спортсменок ІІІ розряду, 70 – ІІ
розряду, 67 – І розряду, 60 – кандидатів у майстри
спорту, 51 – майстрів спорту. Тестування спортсме-
нок здійснювалося з урахуванням особливостей
жіночого організму – в найбільш сприятливих для
проявлення працездатності фазах оваріально-менст-
руального циклу ОМЦ. Для дослідження викорис-
товували загальновідому батарею тестів [1, 2, 5]:
ведення м’яча на 30 м., с.; ведення м’яча, обведення
стояків, удар по воротах, с.; удари на дальність, м.;
удари на точність, кількість разів; вкидання м’яча
двома руками з-за голови, м., жонглювання м’ячем,
кількість раз/хв. Слід відзначити, що при виконанні
останнього тесту чоловікам дозволялося здійсню-
вати підряд не більше двох жонглювань одним й тим
же способом, після чого необхідно було використо-
вувати інші способи. Для жінок такі обмеження но-
сили рекомендувальний характер; в ході тестування
футболістки, як правило, порушували це обмежен-
ня. Тестування жінок було проведено спільно з В.О.
Папаікою.

В табл.1, 2 представлено результати тесту-
вання. Як видно з табл., зростання спортивної май-

№ 
п/п 

Контрольні вправи ІІІ розряд 
X  ± m Р 

ІІ розряд 
X ± m Р 

І розряд 
X ± m Р 

Кандидат 
в майстри 
спорту 
X ± m 

Р 

Майстер 
спорту 
X ± m 

1 Ведення м’яча 30 м., с. 5,94±0,04 <0,05 5,59±0,03 <0,05 5,36±0,02 <,05 4,97±0,03 <0,05 4,76±0,02 
2 Жонглювання м’ячем,  
кількість раз/хв. 

11,8±0,95 <0,05 22,4±1,27 <0,05 65,2±1,86 <0,05 91,7±1,58 <0,05 108,4±1,46 

3 Удари на точність,  
кількість раз 

3,70±0,16 <0,05 4,56±0,23 <0,05 5,57±0,19 <0,05 6,68±0,17 >0,05 7,32±0,14 

4 Вкидання м’яча двома  
руками з-за голови, м. 

12,11±0,47 <0,05 14,76±0,31 <0,05 16,85±0,29 <0,05 19,41±0,49 <0,05 22,18±0,56 

5 Ведення м’яча, обведення  
стояків, удар по воротах, с. 

8,54±0,04 <0,05 8,19±0,03 <0,05 7,76±0,04 >0,05 7,65±0,03 <0,05 7,34±0,02 

6 Удари на дальність, м.  70,1±1,46 <0,05 89,2±1,24 <0,05 95,8±0,98 >0,05 96,5±1,11 <0,05 109,6±1,08 
 

Таблиця 2
Структура технічної підготовленості футболісток різної кваліфікації

Таблиця 1
Структура технічної підготовленості футболістів різної кваліфікації

№ 
п/п 

Контрольні вправи ІІІ розряд 
X ± m Р 

ІІ розряд 
X ± m Р 

І розряд 
X ± m Р 

Кандидат  
в майстри  
спорту 

X ± m 

Р 

Майстер  
спорту 

X ± m 

1 Ведення м’яча 30 м., с. 4,81±0,01 <0,01 4,6±0,02 <0,01 4,33±0,02 >0,05 4,27±0,01 <0,01 4,12±0,02 
2 Жонглювання м’ячем,  
кількість раз/хв. 

18,1±0,47 <0,05 22,5±1,86 <0,01 39,10±2,17 <0,01 49,6±1,49 >0,05 50,1±1,51 

3 Удари на точність,  
кількість раз 

5,24±0,06 <0,05 6,15±0,08 <0,01 7,47±0,12 <0,05 8,15±0,09 <0,01 8,88±0,11 

4 Вкидання м’яча двома  
руками з-за голови, м. 

20,6±0,28 <0,01 22,8±0,46 >0,05 23,5±0,67 <0,05 25,8±0, 34 <0,01 28,2±0, 39 

5 Ведення м’яча, обведення  
стояків, удар по воротах, с. 

7,52±0,06 <0,05 7,36±0,07 <0,01 7,14±0,04 <0,01 6,95±0,06 <0,01 6,81±0,05 

6 Удари на дальність, м. 90,1±0,89 <0,01 109,4±1,07 <0,01 115,1±1,63 >0,05 117,0±0,65 <0,05 119,3±0,76 
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стерності (від ІІІ розряду до майстра спорту) супро-
воджується односпрямованим підвищенням показ-
ників технічної підготовленості спортсменів та
спортсменок. При цьому, у більшості випадків підви-
щення показників носить статистично значимий ха-
рактер (Р<0,01; Р<0,05). Так, у контрольній вправі
ведення м’яча на 30 м. динаміка результатів чоловіків
в залежності від кваліфікації наступна: ІІІ розряд –
4,81 с., ІІ р. – 4,6 с., І р. – 4,33с., КМС – 4,27 с., МС
– 4,12 с. В цій же вправі показники жінок склада-
ють: ІІІ р. – 5,94 с., ІІ р – 5,59 с., І р. – 5,36 с., КМС
– 4,97с., МС – 4,76 с. Порівнювальний аналіз пока-
зує, що показники жінок-футболісток гірші, ніж ре-
зультати чоловіків на статистично значиму (Р<0,01)
величину.

В жонглюванні м’ячем чоловіки продемон-
стрували наступні результати: ІІІ р. – 18,1 раз/хв., ІІ
р. – 22,5, І р. – 39,1, КМС – 49,6, МС – 50,1 раз/хв. У
жінок аналогічні показники дорівнюють: ІІІ р. – 11,8
раз/хв., ІІ р. – 22,4, І р. – 65,2, КМС – 91,7, МС –
108,4 раз/хв. Як видно, до рівня ІІ спортивного роз-
ряду чоловіки й жінки мають практично однакові
показники в жонглюванні м’ячем, а, починаючи з І
розряду, жінки за результатами виконання цієї впра-
ви достовірно (Р<0,01) випереджають чоловіків.
Таке лідерство можна пояснити тим, що футболіст-
ки виконували цей тест в полегшених умовах.

При виконанні ударів на точність у фут-
болістів було зафіксовано наступні показники: ІІІ р.
– 5,24 раз, ІІ р. – 6,15, І р. – 7,47, КМС – 8,15, МС –
8,88 раз. Жінки продемонстрували: ІІІ р. – 3,7 раз,
ІІ рр. – 4,56, І р. – 5,57, КМС – 6,68, МС – 7,32 раз.
Із табл. видно, що показники кількості влучень чо-
ловіків-футболістів набагато кращі (Р<0,01), ніж
аналогічні показники жінок.

У викиданні м’яча двома руками з-за голо-
ви футболісти продемонстрували наступні резуль-
тати: ІІІ р. – 20,6 м., ІІ р. – 22,8, І р. – 23,5, КМС –
25,8, МС – 28,2 м. У жінок було зафіксовано наступні
показники: ІІІ р. – 12,11 м., ІІ р. – 14,76, І р. – 16,85,
КМС – 19,41, МС – 22,18 м. Проаналізувавши ці
показники, встановили, що параметри чоловіків-
футболістів у вкиданні м’яча значно (Р0,01) вищі,
ніж у жінок.

Під час виконання ведення м’яча, обведен-
ня стояків, удару по воротах футболісти досягли на-
ступних результатів: ІІІ р. – 7,52 с., ІІ р. – 7,36, І р. –
7,14 с., КМС – 6,95, МС – 6,81 с. Футболістки в цій
же вправі продемонстрували наступні показники: ІІІ
р. – 8,54 с., ІІ р. – 8,19, І р. – 7,76, КМС – 7,65, МС –
7,34 с. Порівняння цих показників вказує на те, що
чоловіки-футболісти значно (Р<0,01) краще викону-
ють даний тест.

Із табл. видно, що в ході виконання ударів
на дальність у футболістів було зафіксовано такі
параметри: ІІІ р. – 90,1 м., ІІ р. – 109,4, І р. – 115,1,
КМС – 117, МС – 119,3 м. Футболістки спромогли-
ся досягти наступних результатів: ІІІ р. – 70,1 м., ІІ
р. – 89,2, І р. – 95,8, КМС – 96,5, МС – 109,6 м.

Проаналізувавши ці показники, встановили,

що параметри чоловіків-футболістів в тесті удари
на дальність вищі на статистично значиму (Р<0,01)
величину, ніж аналогічні показники жінок.

Висновки.
1.В ході досліджень встановили парамет-

ри технічної майстерності, на які слід орієнтувати-
ся при підготовці чоловіків та жінок-футболісток на
всіх ступенях кваліфікації – від ІІІ розряду до май-
стра спорту.

2.За результатами порівнювального аналі-
зу виявили, що чоловіки-футболісти мають значно
вищий рівень технічної майстерності, ніж жінки.
Практично у всіх контрольних випробуваннях, які
характеризують ступінь технічної підготовленості
гравців різної кваліфікації, футболісти достовірно
(Р<0,01, Р<0,05) випередили жінок-футболісток.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем техніч-
ної майстерності футболістів та футболісток різної
кваліфікації.
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РОЗВИТОК ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ І СИСТЕМИ
СУДДІВСТВА ВПРАВ  ХУДОЖНЬОЇ

ГІМНАСТИКИ В ПЕРІОД 1955 – 1987 РОКІВ
Нестерова Т.В.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. У статті визначено тенденції розвитку пра-
вил змагань: періодичність підвищення значимості як-
існого і кількісного компонента труднощів; ріст впливу
композиційної структури і змісту вправ; конкретизація
і поділ функцій суддів.
Ключові слова: правила, програма змагань, труднощі,
вправи.
Аннотация. Нестерова Т.В. Развитие правил соревно-
ваний и системы судейства упражнений художествен-
ной гимнастики в период 1955-1987 годов. В статье
определены тенденции развития правил соревнований:
периодичность повышения значимости качественной и
количественной компоненты трудности; рост влияния
композиционной структуры и содержания упражнений;
конкретизация и разделение функций судей.
Ключевые слова: правила, программа соревнований,
трудность, упражнения.
Annotation. Nesterova T.V. Development of the competition
rules and system of judgment of the rhythmic gymnastic
exercises in the period of 1955-1987. The article deals with
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the tendencies of the development of the competition rules:
periodical increase of the impotence of difficulty quality
and quantity component; influence growth of the
compositional structure and contest of exercises;
concretization of the judge’s functions.
Keywords: rules, program of competitions, difficulty,
exercises.

Вступ.
Введення художньої гімнастики в програму

Ігор Олімпіад є підсумком багаторічної плідної ро-
боти тренерів, гімнасток, суддів. Саме розвиток і вдос-
коналення правил змагань і системи суддівства слід
розглядати як рушійну силу, що забезпечила сучасне
становище художньої гімнастики в системі олімпійсь-
кого спорту [2]. Відомо, що визначення тенденцій
розвитку виду спорту дозволяє своєчасно вносити
корекції в систему підготовки спортсменок, зазда-
легідь готуватися їм до змін правил змагань [1]. Ра-
зом з тим саме правила змагань та класифікаційні
програми є джерелом для впровадження в практику
прогресивних технологій [3]. У пошуках шляхів вдос-
коналення художня гімнастика неодноразово прохо-
дила по своєрідній спіралі [4]. Найбільш наочно це
відображено у правилах змагань, які слід розглядати
як документальний літопис системи управління роз-
витком художньої гімнастики.

Актуальність даної роботи обумовлена вис-
вітленням правил змагань у їхній історичній ретрос-
пективі, з позицій обґрунтування входження худож-
ньої гімнастики до системи олімпійського спорту.

Робота виконана відповідно до Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. по темі 2.1.6.
“Раціональна побудова тренувального процесу в
спортивних видах гімнастики на етапах багаторіч-
ної підготовки».

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи - визначити основні тенденції

розвитку правил змагань і системи суддівства вправ,

що передували входженню художньої гімнастики до
програми Ігор Олімпіад. Для досягнення поставле-
ної мети використовувалися наступні методи дослі-
дження: аналіз наукової і спеціальної літератури,
зіставлення і системний аналіз 10 правил змагань.

Результати дослідження.
Проведені дослідження показали, що на

початкових етапах розвитку художньої гімнастики
за основу були взяті правила спортивної гімнасти-
ки, які мали специфічні особливості. У змаганнях
оцінювалася не тільки техніка виконання вправ, але
і погодженість рухів з музикою. Суддя мала поміти-
ти не тільки дрібні похибки в техніці (втрата рівно-
ваги, недостатня амплітуда, неточність положення і
т.д.), але стежити за виконанням вправи в цілому, за
умінням додати рухові правильний відтінок (плав-
ний, енергійний, м’який, з акцентом і ін.), за умін-
ням виконувати рухи відповідно до  відтінків му-
зичного твору. Особливістю суддівства в художній
гімнастиці була оцінка узгодженості виконання обо-
в’язкової вправи без предмета групою гімнасток (в
усіх розрядах). Оцінювалися одночасність виконан-
ня, єдність темпу, ритму, швидкість орієнтування в
просторі, чіткість малюнка композиції, рівняння,
збереження необхідних інтервалів і дистанцій [7].

Композиція мала включати рівноваги, по-
вороти, стрибки й елементи, що демонструють
гнучкість. Рухи предметів мали відповідати встанов-
леній для них специфіці і виконуватися у рівній мірі
обома руками. Один елемент, виконуваний лівою
рукою, мав бути розцінений. У правилах наводило-
ся 256 елементів I і II груп труднощів (табл. 1).

Труднощі вправ майстрів спорту (1955)
складали 4 елементи І групи і 6 елементів ІІ групи.
Кожен елемент І групи за програмою майстрів
спорту мав цінність 1,2 бали, а з 1958 року - 1,3 бали.
Кожен елемент ІІ групи коштував 0,8 бала. Кількість
замін елементів нижчої складності на більш складні
не обмежувалася. У довільних вправах гімнастки
мали виконувати не менш двох нових елементів і

Таблиця 1
Елементи труднощів у правилах змагань 1955, 1960 років

Г р у п а   
т р у д н о щ ів  

Г р у п а   
т р у д н о щ ів  Е л е м е н т и  б е з   

п р е д м е т а  І  І І  

Е л е м е н т и  з   
п р е д м е т а м и  І  І І  

Х в и л і  /  З м а х и  8  /  4  8  /  5  С к а к а л к а  1 2  1 2  
С т р и б к и  1 0  1 2  О б р у ч  1 1  1 2  

Р і в н о в а г и  7  1 2  М 'я ч  1 2  1 2  

П о в о р о т и  9  1 0  Б у л а в и  7  8  

Н а х и л и  6  6  С т р і ч к а  1 2  1 2  
Е л е м е н т и  а к р о б а т и к и  1 5  1 3  Ш а р ф  1 0  1 1  

У с ь о г о  е л е м е н т ів   
б е з  п р е д м е т а :  5 9  6 6  У с ь о г о  е л е м е н т ів  з   

п р е д м е т а м и :  6 4  6 7  
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з’єднань. Градація помилок виконання: дрібна - 0,05-
0,1 бала; значна 0,3-0,4 бали; груба - 0,8 бала. У пра-
вилах 1955 року було описано 120 різних помилок,
поділених на 22 групи [5].

Труднощі елементів, що не були приведені
у правилах, визначалася шляхом порівняння, що
входило до функції оцінювальної комісії, яку мав
призначати головний суддя змагань. До неї залуча-
лися найбільш кваліфіковані судді, які приступали
до роботи за день до початку змагань. Оцінюваль-
ною комісією установлювалася вартість індивідуаль-
них вправ у балах, з якої судді на змаганнях мали
оцінювали техніку виконання. Високо оцінюючи
одну вправу і знижуючи оцінку іншої, комісія в
певній мірі мала можливість керувати творчою ро-
ботою гімнасток. Під час змагань члени комісії сте-
жили за виконанням гімнастками елементів  труд-
нощів і вказували старшому судді на елементи, за
які треба знизити оцінку. Спортсменкам надавалось
право відмовитися від попереднього перегляду
вправ. У цьому випадку оцінка за якість складання
вправ визначалася безпосередньо під час змагань.
У наступному виданні правил змагань (1960) пара-
граф про оцінювальну комісію було вилучено, як і
вимоги до запису довільних вправ [5].

За композиційні недоліки передбачалися
знижки: 0,1 бала - значні помилки; 0,3 бали - грубі
помилки. Сума знижок за всі помилки композиції
не могла перевищувати 0,8 бала, а з 1966 року - 1,0
бал. Тривалість вправ регламентувалася за мінімаль-
ним часом: для вправ зі скакалкою не менш 1', для
вправ з іншими предметами 1’30". За кожні відсутні
5", знімалося 0,1 бала. В обов’язкових вправах май-
страм спорту надавалася друга спроба, якщо вони
до показу оцінки суддями, відмовлялися від неї.
Довільні вправи виконувалися з однієї спроби. У
стрибках у висоту кожен вид стрибка гімнастки ви-
конували з двох спроб: по 2 стрибка на двох висо-
тах і 2 спроби у стрибку з містка.

Згідно правилам 1955 року до участі в зма-
ганнях допускалися гімнастки двох вікових груп:
дівчата - 12-16 років; дорослі - 17 років і старіші.
Форма гімнасток: купальник, або майка і труси, або
костюм зі спідничкою, на ногах гімнастичні туфлі.
Акробатичні вправи дозволялося виконувати без
взуття.

У 1958 році був уведений поділ гімнасток
на 4 вікові групи: діти - 9-12 років (програма но-
вачків); підлітки (дівчинки) - 13-14 років (програма
ІІІ й ІІ розрядів); юнаки (дівчата) - 15-16 років (про-
грама І розряду і майстрів спорту); дорослі - 17 років
і старіші. Дозволялося всі вправи виконувати без
взуття. З 1966 року гімнастки змагалися у 4 розря-
дах [3]. У довільних вправах молодших розрядів
дозволялося використовувати різні за розміром
м’ячі, шарфи, стрічки. Вимоги до предметів по про-
грамі майстрів спорту були більш конкретизовані:
довжина стрічки - 7 м; діаметр обруча до 95 см; бу-
лави різної форми (у виді сніжинки, з прапорцем, з
вимпелом). Дискусія про фактуру і розміри пред-

метів у 1965 році призвела до постанови FІG про
уніфікацію вимог щодо них.

Правила змагань 1967 року були більш де-
талізовані і мали наступну структуру: загальні по-
ложення про змагання; суддівська колегія; вказівки
до суддівства обов’язкових і довільних вправ; особ-
ливості суддівства обов’язкових і довільних вправ;
оглядова комісія [5]. Вперше було введено параграф
про діяльність оглядових комісій, які мали контро-
лювати суддівство, готувати характеристики на
суддів і списки на підвищення суддівських категорій.

Кількість елементів складності для майстрів
спорту було підвищено до 6 елементів І групи у
вправі без предмета і 5 у вправах із предметами. За
невиконання одного елемента передбачалася зниж-
ка 1,0 бал. У правилах вказувалися розміри семи
предметів: м’яч, шарф, стрічка, обруч, булави, вим-
пели, великий шарф на паличці. Рекомендувалося
водночас з відкритим суддівством використовувати
суддівські записки. Була скасована друга спроба в
обов’язкових вправах. Тривалість вправ встановлю-
валася в наступних межах: вправа зі скакалкою - 1' -
1’30"; інші індивідуальні вправи - 1’30" - 2'; групові
вправи - 3' - 3’30". Порушення регламенту часу ка-
ралося знижками: 0,05 бала - за кожну відсутню се-
кунду;  0,3 бали - за перевищення часу.

У правилах змагань 1971 року були більш
деталізовані знижки порушення музичного супро-
воду і помилок ритму рухів (0,1 - 1,0 бала) [5]. В
якості музичного супроводу дозволялися твори у
виконанні одного музичного інструмента (фортепі-
ано). Вперше в історії художньої гімнастики вправи
могли виконуватися під магнітофонний запис. Таб-
лиця елементів труднощів без предмета налічувала
69 елементів І групи і 59 елементів ІІ групи. Еле-
менти акробатики було виключено з переліку труд-
нощів, а перелік елементів труднощів у вправах із
предметами збільшено. Вони розподілялися на І і ІІ
групи відповідно: скакалка - 28 і 17; обруч - 16 і 17;
м’яч - 28 і 25; стрічка - 12 і 10; шарф - 18 і 17; вим-
пели - 15 і 14. Були представлені знижки, що мали
застосовуватись у випадку відхилення від норм щодо
параметрів предметів: 1,0 бал в індивідуальних і 2,0
бали в групових вправах. Була змінена градація зни-
жок за помилки виконання: дрібна - 0,1 бала; серед-
ня - 0,3 - 0,4 бали; груба - 0,8 бала. Відсутність еле-
мента труднощів лівою рукою наказувалося знижкою
0,3 бали. В правилах було надано перелік з 21 групи
помилок виконання і 7 груп помилок композиції. Як
недолік правил 1971 року слід зазначити дублюван-
ня знижок за композиційні помилки та помилки ви-
конання. Цією нормою гімнастки двічі наказувались
за одну помилку.

У 1973 році вперше в країні були видані
для внутрішнього користування міжнародні прави-
ла[6]. Згідно ним усі вправи оцінювалися 4 суддя-
ми й арбітром, який судив усі вправи, але свою
оцінку повідомляв тільки в спірних випадках. Для
встановлення загальних вихідних позицій прово-
дилася нарада після виступу першої гімнастки.
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Вправи оцінювалися з 10,0 балів, що складалася з
оцінки за композицію - 7,0 балів (5,0 балів - цінність
елементів труднощів; 1,0 бал - оригінальність і тех-
нічна цінність композиції; 1,0 бал - узгодженість
рухів з музикою) і оцінки за виконання – 3 бали
(1,5 бала - техніка виконання; 1,5 бала - загальне
враження). Пропонувалася наступна градація по-
милок: дрібні - 0,1 - 0,2 бали; середні - 0,3 - 0,4
бали; грубі - від 0,5 бала.

Індивідуальні вправи з предметами мали
містити 8 елементів труднощів (6 середня і 2 вища),
з яких не менш трьох елементів труднощів мали
виконуватися з роботою предметом лівою рукою.
Знижка за відсутність одного елемента труднощі
лівою рукою складала 0,3 бали і 1,0 бал при повній
їх відсутності. Кожен елемент середньої труднощі
оцінювався в 0,5 бала, вищої - 1,0 бал. Правила
містили таблицю загальних помилок і помилок у
вправах із предметами. Наводилися приклади серед-
ньої і вищої труднощів у вправах без предмета (по
29 елементів) і з предметами: скакалка з прядив’я-
ної мотузки без ручок (39 елементів вищої і 40 се-
редньої труднощі); дерев’яний обруч білого або на-
турального кольору з внутрішнім діаметром 0,8 - 0,9
м (по 36 елементів вищої і середньої труднощі); гу-
мовий м’яч, вагою не менш 400 грам, діаметром 18-
20 см (по 18 прикладів елементів труднощів).

У цих правилах зазначалась наявність двох
площадок у розмірі 12 Ч 12 м, одна покрита кили-
мом, інша без килима. Форму гімнасток - непрозо-
рий гімнастичний купальник. Заборонялися будь-які
прикраси (блискітки, стрічки, квіти). Дозволялося
виступати босоніж або в гімнастичних тапочках.

У 1975 році в СРСР були затверджені нові
правила змагань. Відповідно до  них гімнастки мог-
ли змагатися у 7 розрядах за новою класифікацій-
ною програмою [3]. Гімнастки, яким виповнилося
17 років, мали право брати участь у змаганнях до-
рослих. Були введені нові знижки за технічні і ком-
позиційні помилки: дрібна - 0,1 бала; середня - 0,3 -
0,4 бали; груба - 0,5 бала. Тривалість групових вправ
була зменшена і мала бути в межах 2’30" - 3'.

У доповненнях до правил змагань (1977)
було уніфіковано підхід щодо кількість елементів
труднощів для всіх вправ програми кандидатів у
майстри спорту і майстрів спорту - 8 елементів вищої
труднощі. У коментарях до вправ із предметами вка-
зувалося на обов’язкове виконання елементів, пе-
релік яких наводився. Знижка за відсутність специф-
ічних елементів однієї з груп складала 0,3 бали. За
недостатню кількість елементів, виконаних лівою
рукою (норма - мінімум 3) впроваджувалась знижка
0,3 бали. Була встановлена однакова тривалість
вправ з усіма предметами (1' - 1’30").

З 1982 року в змаганнях дорослих могли
брати участь дівчата з 15 років [5]. До шести осіб
було збільшено склад бригад судій у індивідуальних
змаганнях і до 10 осіб (8 суддів і 2 арбітри) у зма-
ганнях з групових і парних вправ. Конкретизували-
ся вимоги до композиції: замість заборонених акро-

батичних елементів дозволялося не більш 3 півак-
робатичних елементів (перекиди, упори, положен-
ня минаючого шпагату, стійки на лопатках і грудях);
перелічувалися елементи без предмета і маніпуляції
предметами, що були обов’язковими. Уточнювали-
ся вимоги щодо труднощів - 8 елементів І групи у
попередніх змаганнях і 10 елементів у фінальних.
Також вводилися елементи ризику і особливої техн-
ічної складності (0,3+0,3 бали). Сума знижок за їхню
відсутність не могла перевищувати 0,6 бала. Заміна
предмета під час виконання вправи наказувалася
знижкою 1,0 бал. Тільки для індивідуальних вправ
було приведено більш 170 технічних і композицій-
них помилок. Перелік труднощів без предмета і з
предметами складався відповідно з 54 і 87 елементів.

Були деталізовані окремі аспекти забезпе-
чення змагань. Розміри площадки для індивідуаль-
них змагань залишилися 12 Ч 12 м, а для групових
вправ були збільшені до 12,5 Ч 12,5 м. Уточнювала-
ся товщина килимового покриття площадки - не
більш 2,5 см. Обов’язковим була наявність окремо
від залу змагань спеціально підготовленого при-
міщення або місця для попереднього тренування
гімнасток. В склад суддівської колегії вводився суд-
дя-контролер, який за допомогою контрольно-вимі-
рювального столу мав контролювати відповідність
предметів існуючим вимогам.

У правилах змагань 1985 року була пред-
ставлена нова класифікація змагань: № 1 - командні;
№ 2 - фінальні в особистому багатоборстві; № 3 -
фінали на видах особистого багатоборства; № 4 -
попередні в групових вправах; №5 - фінали в групо-
вих вправах [5]. На змаганнях великого масштабу
мало працювати апеляційного журі в складі 5 - 7 осіб.
Ці нововведення було взято з правил змагань FIG.
Суддівство змагань до рівня обласного масштабу
мало бути відкритим, вищого - закрите (суддівські
записки) з наступним показом оцінок. Елементи з
предметами були класифіковані на фундаментальні
і не фундаментальні групи. Вводилися спеціальні
вимоги до техніки кожного предмету, невиконання
яких наказувалося знижками за композицію. Града-
ція дрібних помилок збільшувалася: 0,1 - 0,2 бали.
Визначення рівня труднощів нових елементів, яких
не було в таблиці правил змагань, а також затверд-
ження нових ризикованих і оригінальних елементів
покладалося на суддівську бригаду. У випадку роз-
біжностей думок судій, знімати конфлікт мало апе-
ляційне журі за результатами аналізу відеозаписів
виступів гімнасток.

Правила змагань 1987 року притерпіли сут-
тєвих змін [5]. Учасниць змагань класифікували по
5 розрядах [3]. Розмір площадки для проведення
змагань у групових вправах було збільшено до 13 Ч
13 м. Знижка за заміну предмета під час виконання
вправи була зменшена до 0,5 бала. Оглядову комі-
сію було перейменовано на спортивно-технічну. У
фінальних змаганнях вводилася дрібна знижка - 0,05
бала. За відсутність елементів фундаментальних
груп без предмета застосовувалася знижка 0,5 бала,
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за недостатність - 0,3 бали. Було змінено перелік
елементів труднощів – вони стали більш складними
за координацією і амплітудою. У довільних вправах
із предметами гімнастки мали виконувати по дві
вищі труднощі з кожної фундаментальної групи без
предмета (стрибки, рівноваги, повороти, нахили).
Знижка за їхню відсутність - 0,3 бали. Мінімальна
кількість вищої труднощі у програмах майстрів
спорту складала 8 елементів, кожен з яких оціню-
вався у 0,5 бала. Учасниці фінальних змагань мали
виконувати мінімум 10 елементів вищої труднощі
плюс елементи ризику (0,3 бали) й особової техніч-
ної складності (0,3 бали). Правилами уточнювалося
поняття комбінації, як труднощі, що мала склада-
ються з двох технічно складних або ризикованих
елементів. Такі комбінації зараховувалися як 2 вищі
групи труднощі. Парні і групові вправи оцінювали-
ся двома бригадами суддів: перша бригада оціню-
вала композицію і труднощі, друга - виконання, по-
годженість і загальне враження.

Правила змагань 1987 року були введені у
дію за рік до першого старту радянських гімнас-
ток на Іграх Олімпіади у Сеулі. Подальший розви-
ток вітчизняних правил змагань і системи суддів-
ства вправ відбувався узгоджено з правилами FIG
активну участь в розробці яких брали наші провідні
тренери.

Висновки.
1. На ранніх етапах розвитку художньої

гімнастики правила змагань істотно відрізнялися від
сучасних. В процесі розвитку змінювався зміст про-
грам, пропорція обов’язкових і довільних вправ.
Відмінності стосувалися вимог до розмірів і покрит-
тя площадки, предметів, віку учасниць змагань, му-
зичного супроводу, костюмів гімнасток, композиції
і труднощі вправ. Ці зміни постійно вносилися з
метою підвищення об’єктивність суддівства, конк-
ретизації критеріїв оцінки труднощів та хореографії
вправ і поступового їх узгодження з міжнародними
правилами. Такий підхід став основою стандарти-
зації національних правил змагань згідно політики
FIG з питань розвитку змагальних програм і систе-
ми їх суддівства у період входженням художньої
гімнастики до Олімпійського руху.

2. Аналіз розвитку правил змагань і сис-
теми суддівства в художній гімнастиці періоду 1955
– 1987 років свідчить про наявності тенденції щодо
періодичності у нарощуванні спочатку якісної, а
потім кількісної компоненти труднощів вправ. Дру-
гою тенденцією було збільшення ролі і значення
композиційної досконалості при високому рівні ви-
мог до технічної майстерності.

3. Постійних змін зазнавав кількісний
склад як самих суддівських бригадах, так і суддів у
бригадах. Ця тенденція була пов’язана з уточненням
і деталізацією критеріїв суддівства і спрямовувалась
на підвищення об’єктивності рішень суддів при роз-
поділі гімнасток по зайнятих місцях.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку аналізу змін правил змагань і сис-

теми суддівства олімпійського періоду розвитку ху-
дожньої гімнастики.
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WEB-КЛАСИФІКАТОР ЯК ЗАСІБ
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ

ІНФОРМАЦІЇ
Осадчий В.В., Дудченко Є.В.
Мелітопольський державний
педагогічний університет

Анотація. У статті вирішується проблема систематизації
наукової інформації за допомогою Web-класифікаторів,
під якими розуміється програмний засіб, що функціо-
нує у мережі Інтернет, для здійснення процесу визна-
чення відношення певної сутності (об’єкта, події, про-
блеми тощо) до наперед визначеної категорії чи класу.
Описується розроблений Web-класифікатор з система-
тики риб фауни України, який є частиною сайту іхтіо-
логічного інформаційного центру: його інтерфейс, вла-
стивості, структура.
Ключові слова: систематизація наукової інформації,
Інтернет, Web-класифікатор.
Аннотация. Осадчий В.В., Дудченко Е.В. WEB-класси-
фикатор как средство систематизации научной инфор-
мации. В статье развязывается проблема систематиза-
ции научной  информации с помощью
Web-классификаторов, под которыми имеется ввиду
программное средство, функционирующее в сети Ин-
тернет, для осуществления процесса отношения опре-
деленной сущности (объекта, события, проблемы и т.д.)
к наперед определенной категории или классу. Описы-
вается Web-классификатор по систематике рыб фауны
Украины, который является частью сайта ихтиологичес-
кого информационного центра: его интерфейс, струк-
тура, особенности.
Ключевые слова: Интернет, Web-классификатор.
Annotation. Osadchiy V.V., Dudchenko E.V. The web-
qualifier as means of ordering of the scientific information.
In clause the problem of ordering of the scientific
information by means of Web-qualifiers under which is
available in view of a software functioning in a network
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the Internet, for realization of process of the attitude of the
certain essence (object, event, a problem, etc.) to beforehand
certain category or a class is untied. The Web-qualifier on
systematization of fishes of fauna of Ukraine which is a
part of a site of icthyological information centre is described:
its interface, structure, features.
Keywords:  Internet, the Web-qualifier.

Вступ.
Останні десятиріччя розвитку нашого сус-

пільства позначаються інформаційною революцією,
що захопила усі галузі науки, техніки, відпочинку
та майже всі інші сфери людської діяльності. Таких
вражаючих змін цивілізація досягла за допомогою
створення машин для обробки інформації – комп’-
ютерів, а також завдяки розповсюдженню мереж
передачі даних між ними. Ідея об’єднання обчислю-
вальних машин, яка виросла з мережі ARPANET до
інформаційної супемагістралі Інтернет, створила
умови для реалізації цілої низки сучасних інформа-
ційних технологій: створення надпотужних розпод-
ілених мереж з тисяч комп’ютерів, розподілене збе-
рігання інформації, розподілена обробка даних та
ін. Інтернет надав можливість суспільству оператив-
но формувати критичну масу інтелектуальних ре-
сурсів на відстані, тобто не збираючись кожен день
в одному адміністративно і географічно місці.

Найбільш масовим практичним застосуван-
ням додатків Інтернет є Web. З’явившись у середині
90-х років, сьогодні він є важливою можливістю для
створення і розвитку глобально усім членам загаль-
носвітової Інтернет-співдружності у рівній мірі до-
ступне поле текстової, графічної, звукової та ін.
інформації. Зростання об’єму інформації, що
міститься у Інтернет і локальних мережах органі-
зацій, є причиною все більш зростаючої складності
її відображення у вигляді структурованих по смис-
лу сховищ. Починаючи ще з доком’пютерної епохи,
як ефективний засіб смислової організації масивів
даних, що забезпечують можливість зручного дос-
тупу до них, використовуються класифікатори та
ієрархічні каталоги. На сучасному етапі цей підхід
застосовується різноманітними комп’ютерними си-
стемами підтримки пошуку і доступу до даних і до-
кументів. Ймовірно, з усіх типів таких систем, ліде-
рами по кількості людей, що їх використовують, є
Web-каталоги, такі як Yandex, Yahoo! або Rambler.
Програмування таких систем незамінне для ефек-
тивного пошуку, навігації та систематизації великих
масивів даних, наприклад, таких як дані наукових
досліджень.

Однією із сфер застосування можливостей
Web є розробка програм для систематизації науко-
вих даних для подальшого опублікування результатів
наукових досліджень у мережі Інтернет: інформац-
ійно-довідкові системи, системи реєстрації, статис-
тики, опитування, спілкування у мережі Інтернет,
каталоги, класифікатори та ін.. Наприклад, як пока-
зало дослідження українського Інтернет-простору,
серед інформаційних національних ресурсів немає
значних сайтів чи порталів з іхтіології, які об’єдну-

вали б дослідників у цій галузі. Важливою пробле-
мою у галузі іхтіології також є питання єдиної кла-
сифікації риб фауни України.

Останнім часом багато уваги приділяється
розширенню нашого уявлення про Web [2]. Опису-
ють Web-технології [3], виділяють поняття Web-сто-
рінка [5, 546], Web-сайт [5, 546], Web-вузол [5, 546],
Web-видавець [5, 546], Web-програмування [4], та-
кож останнім часом багато уваги приділяється про-
блемам застосування автоматичної класифікації для
заповнення Web-каталогів, таких як Yandex, Yahoo!
або Rambler [1]. Проте серед наукової та спеціаль-
ної літератури достатньо мало джерел, які б розкри-
вали поняття Web-класифікаторів, а тим більше їх
роль і значення у систематизації наукової інформації.
Як зазначає М.В. Киселев, говорячи про методи по-
будови класифікаторів на основі сукупності векторів
ознак, класифікатор – це деякий алгоритм, що прий-
має на вході вектор ознак і видає мітку класу, до якого
треба віднести даний вектор, а, отже, і транслювати
в нього текст [1]. Проте дане тлумачення стосується
класифікаторів з автоматичним принципом напов-
нення інформації, а нами розроблений Web-класи-
фікатор наповнюється “вручну”, і не вимагає закла-
дення в програмі алгоритму пошуку і розміщання
даних відповідно певним ознакам – користувач ро-
бить це відповідно до своїх знань з іхтіології. Тому,
виходячи власне з поняття класифікації [5, 105], ми
вважаємо що Web-класифікатор – програмний
засіб,  що функціонує у мережі Інтернет,  для
здійснення процесу визначення відношення певної
сутності (об’єкта, події, проблеми тощо) до наперед
визначеної категорії чи класу.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета. Для уникнення розбіжностей у пи-

танні єдиної класифікації риб фауни України з’яви-
лася ідея розробки програмного засобу, який би до-
поміг оперативно вносити та редагувати інформацію
з систематики риб України, а також висвітлювати
напрацьовані дані у відкритому доступі у мережі
Інтернет для ознайомлення з нею усіх зацікавлених
у даній проблемі науковців. З цією метою було роз-
роблено Web-класифікатор з систематики риб фау-
ни України.

Результати дослідження.
Web-класифікатор з систематики риб фау-

ни України вбудовано у сайт іхтіологічного інфор-
маційного центру (www.fish.profi.co.ua), який був
створений для об’єднання зусиль науковців в дослі-
дженні фауни риб водойм України. Завданнями сай-
ту та центру в цілому є: систематизація відомостей
про спеціалістів та напрямків їх наукової роботи;
обмін методичною та науковою інформацією; ство-
рення та поповнення фахової електронної бібліоте-
ки; формування мережі експертів для всеукраїнсь-
ких спостережень за станом риб; взаємодія з
міжнародними іхтіологічними товариствами; попу-
ляризація іхтіологічної науки з метою залучення

http://www.fish.profi.co.ua)
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молоді до наукових досліджень; формування довід-
никової бази даних щодо сучасного стану іхтіофау-
ни України.

Сайт та довідниковий класифікатор риб Ук-
раїни наповнюється фахівцями лабораторії іхтіології
т загальної гідробіології НДІ Біорізноманіття назем-
них та водних екосистем України МДПУ. Окремі
матеріали надсилають фахівці з інших наукових та
навчальних закладів: Інститут біології південних
морів НАНУ, Одеський національний університет,
Зоологічний музей ННПМ, Азовський центр Півден-
НІРО, Зоологічний інститут НАНУ.

Сайт складається з двох окремих блоків:
1. Інформаційний. Створений з метою накопичен-
ня інформаційних матеріалів щодо кількості
іхтіологів в Україні, їх координат та напрямків
досліджень. Накопичення електронних версій
статей, книг, дисертацій, методик. Передбачені
розділи законодавства, фотогалерея, корисні
посилання і інше.

2. Класифікатор риб. Довідникова база даних, що
дозволяє знайти інформацію про поширення,
біологію, систематику та інші данні конкретно-
го виду зареєстрованого в Україні.
Перший розділ сайту (Рис. 1) являє собою

гіпертекстові сторінки з розділами та підрозділами.
1. ПРО ЦЕНТР
Концепція роботи центра
Мета й завдання центру
Форма заявки про вступ у центр

Контактна інформація
2. ЧЛЕНИ ЦЕНТРА
Індивідуальні
Колективні
3. РОБОТА ЦЕНТРА
Методичні семінари
Формування бібліотеки
Формування мережі експертів
4. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
Статті
Книги
Методичні рекомендації
Автореферати
Дисертації
5. ФОТОГАЛЕРЕЯ
Фото риб
Водойми України

6. ЗАКОНОДАВСТВО
7. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ.

Наповнення сайту здійснюється в спеціаль-
но розробленому WISING- редакторі (рис. 2), який
має всі необхідні елементи для редагування та вне-
сення інформації на сторінки сайту. Також існує
можливість внесення додаткових розділів  та
підрозділів сайту з вибором різних типів сторінки.

Для збільшення ефективності роботи сайту
та додаткового мережевого наповнення бази даних
розроблена можливість адміністрування користу-
вачів, що надає можливість користувачу в статусі
“Суперадмін” надавати користувачам різноманітні

Рис. 1. Перша сторінка  інформаційного компоненту сайту
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можливості доступу до структуру сайту (Рис. 3).
Панель керування класифікатором складається з ад-
міністративного головного меню.

Завдяки використанню вільного програмно-
го забезпечення (СУБД MySQL, мови програмуван-
ня PHP, SQL, JavaScript), а також мови розмітки
гіпертексту HTML, у роботі над створенням про-
грамного засобу Web-класифікатор з систематики
риб фауни України останній має такі властивості:

1) легітимність - (звільнення від ліцензій-
них внесків завдяки використанню вільного про-
грамного забезпечення);

2) кросплатформність (програмний працює
у браузері під різними операційними системами
(Linux, Windows, Unix));

3) доступність (кінцевий користувач може
проглянути потрібну інформацію у мережі Інтернет,
зареєстрований користувач може додавати і зміню-

вати дані, адміністратор, крім зазначеного може ке-
рувати користувачами);

4) захищеність (реалізується на рівні про-
токолу передачі даних та роботі програми на Unix-
сервері).

Розроблюваний програмний засіб має роз-
галужену структуру інтерфейсу, яка може також і
змінюватися, залежно від налаштувань адміністра-
тора системи (Рис. 4).

Головна сторінка (Рис. 5) адміністратора
містить список юзерів, які зареєстровані в системі
їхню електрону адресу та статус, який їм був при-
своєний адміністратором. При натисканні на ім’я
юзера відкривається вікно у якому відображається
його  приватна інформація.

Головна сторінка класифікатору складаєть-
ся з WISING-редактору для введення та формату-
вання тексту, пошукового модулю та списку існую-

Рис. 2. Конструктор сайту іхтіологічного інформаційного центру

Рис. 3. Панель керування
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чих родів риб. Цей модуль дозволяє додавати, реда-
гувати, і видаляти сімейства, роди та види водяних
мешканців, змінювати опис, завантажувати малюн-
ки, літературу та відеофрагменти, створювати та
формувати фотогалерею.

Висновки.
Таким чином, зростання об’ємів наукової

інформації вимагає їх систематизації, класифікації та
вільного доступу. Використання у цьому процесі Web-
технологій сприяє консолідації науковців та збільшен-
ню долі їх поінформованості у сучасних результатах
наукових досліджень. Розроблений Web-класифікатор
дозволяє оперативно вносити і систематизувати
інформацію з іхтіологічних досліджень і опублікову-
вати її для загального доступу у мережі Інтернет, що

удосконалює роботу з іхтіологічних досліджень.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем система-
тизації наукової інформації.
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Рис. 4. Структура програмного засобу “Web-класифікатор з систематики риб фауни України”

Рис. 5: Головна сторінка адміністратора
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
АКТИВИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ СТУДЕНТОК ВЫСШЕГО

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Павленко Е.Е.

Харьковская государственная академия
физической культуры

Аннотация. В статье определен уровень физической
подготовки студенток 1 курса Харьковского Националь-
ного фармацевтического университета и изучены инте-
ресы и мотивация к занятиям физическими упражне-
ниями. Физическая подготовленность большинства
студенток находится ниже нормативных требований.
Процентное соотношение данной категории студенток
в зависимости от тестов составляет от 51 до 100%. Де-
вушки осознают низкий уровень своего физического
здоровья и имеют желание заниматься физическими уп-
ражнениями дополнительно.
Ключевые слова: физическое здоровье, физическая под-
готовка, физические упражнения.
Анотація. Павленко Е.Е. Основні напрямки  активізації
занять фізичними вправами студенток вищого навчаль-
ного закладу. У статті визначень рівень фізичної підго-
товки студенток 1 курсу Харківського Національного
фармацевтичного університету і вивчені інтереси і мо-
тивація до занять фізичними вправами. Фізична підго-
товленість більшості студенток перебуває нижче нор-
мативних вимог. Процентне співвідношення даної
категорії студенток залежно від тестів становить від 51
до 100%. Дівчини усвідомлюють низький рівень свого
фізичного здоров’я й мають бажання займатися фізич-
ними вправами додатково.
Ключові слова: фізичне здоров’я, фізична підготовка,
фізичні вправи.
Annotation. Pavlenko E.E. The basic directions of
activization of employment by physical exercises of students
of a higher educational institution. The article determines
the physical fitness level of the first-year female students
of Kharkiv National Pharmaceutical University and studies
their motivation for doing physical exercises. Physical
readiness of the majority of students is below normative
requirements. The percentage parity of the given category
of students depending on tests makes from 51 up to 100 %.
Girls realize a low level of the physical health and have
desire to be engaged in physical exercises in addition.
Key words: physical health, physical fitness, physical
exercises.

Вступ.
Современные задачи совершенствования

высшего образования предъявляют целенаправлен-
ный поиск перспективных путей развития педаго-
гической системы высшей школы. Основным на-
правлением совершенствования педагогической
системы является  интенсификация процесса обу-
чения одновременно с рациональным использова-
нием способностей, сил и возможностей студента.
Высшего уровня профессиональной подготовки в
вузе может достигнуть только студент с развитыми
интеллектуальными, физиологическими и психоло-
гическими качествами и свойствами, от которых в
наибольшей степени зависит успех в конкретной
сфере деятельности.

По данным ряда авторов в настоящее вре-
мя наблюдается тенденция ухудшения состояния
здоровья студентов, занимающихся в высших учеб-

ных заведениях. С каждым годом, как свидетельству-
ет практика, увеличивается количество студентов,
занимающихся в специальных медицинских груп-
пах. Около 90% молодежи имеют отклонения в со-
стоянии здоровья, а более 50% - недостаточную
физическую подготовленность [1, 3].

Известно, что систематические занятия фи-
зическими упражнениями повышают нервно-психи-
ческую устойчивость к эмоциональным стрессам,
поддерживают интеллектуальную работоспособ-
ность, содействуют повышению успешности студен-
тов [2, 5, 7].

В настоящее время ведется активный поиск
эффективных форм и методов  повышения качества
физического воспитания будущих специалистов с
высшим образованием. Наряду с этим анализ спе-
циальной литературы свидетельствует, что в высших
учебных заведениях имеются ресурсы для улучше-
ния уровня физической подготовленности, здоровья
и интереса студентов к занятиям физическими уп-
ражнениями [1, 2, 4, 7].

Работа выполнена по плану НИР Харьковс-
кой государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: выявить основные на-

правления активизации к занятиям физическими уп-
ражнениями студенток высшего учебного заведения.

Задачи:
1. Определить физическую подготовку сту-

денток 1 курса Харьковского Национального фар-
мацевтического университета.

 2. Провести анкетирование студенток по
вопросам физического здоровья и отношению к за-
нятиям физическими упражнениями.

Результаты исследований.
Для определения физической подготовки

студенток были изучены результаты выполнения ими
основных нормативов, предусмотренных в данном
учебном заведении: бег на 100м (с), прыжок в дли-
ну с места (см), сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (кол-во), челночный бег 4х9м (с), из положе-
ния лежа седы за 1 мин (кол-во), прыжки через ска-
калку за 1 мин (кол-во) и бег 500м (с), также изме-
рялись рост и вес девушек.  Всего было
протестировано 37 девушек – первокурсниц 17 лет-
него возраста. Результаты тестирования отображе-
ны в таблице 1.

Результаты проведенного тестирования по-
казали, что среднестатистический индекс массы тела
в группе (вес (кг)/рост2 (м)) – 20,22кг.м-2 свидетель-
ствует о недостаточно развитой мышечной массы
студенток [5].

Скоростные  способности  11% испытуемых
соответствуют оценке «удовлетворительно» (16,8с.),
остальные пробежали 100м еще хуже и получили
по два, один и ноль баллов. Так среднестатистичес-
кий результат в группе – 18,2с., что соответствует
оценке «неудовлетворительно», коэффициент вари-
ации – 6% указывают на необходимость работы с
девушками в данном направлении. За прыжок в дли-
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ну 17 девушек из 37 набрали по 4 и 5 баллов, что
соответствует оценкам «хорошо» и «отлично» и ука-
зывает на относительно высокий уровень скорост-
но-силовых способностей студенток. Остальным 20
первокурсницам вполне реально подтянуть свои
результаты при среднестатистических показателях
в группе: х - 1,9м, моде – 1,9м и V – 10% (1,9м со-
ответствует оценке «хорошо»).

Также были получены относительно высо-
кие результаты в челночном беге, три девушки с дан-
ным заданием справились на «отлично» и пятнад-
цать студенток получили «4», всего у 49% студенток
1 курса хорошо развито качество ловкости. Средне-
статистические показатели, приведенные в таблице
1 указывают на вполне реальные перспективы улуч-
шения ловкости у остальных 51% девушек (10,8с
соответствует оценке «хорошо»). Однако по коли-
честву прыжков через скакалку за 1мин 81% из ис-
пытуемых справились с заданием на «удовлетвори-
тельно» и хуже. По силовым показателям: мышцам
брюшного пресса - 56% и  мышцам плечевого по-
яса – 90% первокурсниц имеют оценку 3балла и
ниже (табл. 2) [6].

Выносливость студенток фармацевтической
академии определялась по результату бега на 500м,
так как более длинные дистанции для девушек не
доступны. Данный тест оценивался по следующей
шкале оценок: 1мин 35 с и 1мин 45с – «отлично» и

«хорошо», 1мин 50с, 2мин, 2мин 5с соответствова-
ли оценкам «3», «2» и «1».  Три первокурсницы спра-
вились с данным заданием на «хорошо».

Было проведено анкетирование студенток 1
и 2 курса по вопросам физического здоровья и отно-
шению к занятиям физическими упражнениями. В
результате анкетирование было выявлено, что за про-
шедший учебный год каждая студентка 2 курса боле-
ла и 32% из них имели пропуски учебных занятий по
две недели и месяцу. Из опрошенных 11% девушек
ответили, что они не пропустили ни одного учебного
занятия, в том числе и по физической культуре, что
указывает на высокую заинтересованность студенток
академии в отсутствии пропусков учебных занятий.
На вопрос о регулярности посещений уроков по фи-
зической культуре только 68% девушек ответили ут-
вердительно, но 76% респондентов ответили, что им
нравятся уроки по физической культуре в академии.
Здорового образа жизни придерживаются 92% сту-
денток 1 и 2 курсов, однако 11% из них курят и 84%
иногда употребляют спиртные напитки, никогда их
не употребляют 16% опрошенных, 63% питаются
плохо, «перекусывают». Регулярно не хватает време-
ни на сон у 66% девушек.

Двигательная активность у большинства
студенток (53%) составляет менее 5 часов в неде-
лю, спортивные секции посещают 18%, физически-
ми упражнениями занимаются самостоятельно 47%
опрошенных.

Р езультаты , n -37  Контролируемые  парам етры  

х  у  макс . мин . мода  медиана  V  

Р ост , см  166 ,6  5 ,26  180  156  165  16 5  3%  
Вес , кг  55 ,7  6 ,69  72  42  52  5 7  12%  
10 0м  с /ст ., с  18 ,2  1 ,16  21 ,8  16 ,3  17 ,6  1 8  6%  
Прыжок  в  длину , м  1 ,9  0 ,18  2 ,3  1 ,5  1 ,9  1 ,85  10%  
Кросс  500м , м  2 ,0  0 ,39  3  1 ,45  2 ,1  2 ,1  19%  
О тжимание , кол -во  11 ,2  4 ,93  25  4  9  1 0  44%  
Челн . бег , с  10 ,9  0 ,42  12  10 ,2  10 ,8  10 ,9  4%  
Пресс  1  мин , кол-во  37 ,8  4 ,50  46  30  34  3 7  12%  
Прыжки  через  скакалку   
за1мин , кол -во  72 ,2  10 ,86  93  46  70  7 0  15%  

 

Таблица 1
Среднестатистические показатели физической подготовки студенток 1 курса

Результаты в % 
отлично хорошо  Тесты  

норматив выполнение норматив выполнение 
удовл.  
и хуже 

100м с/ст., с 15 - 15,9 - 100 
Прыжок в длину, м 2,0 27 1,86 19 54 
Кросс 500м, мин 1,35 0 1,45 8 92 
Сгибание разгибание рук в упоре  
лежа, кол-во 

22 5 17 5 90 

Челн. бег, с 10,4 8 10,8 41 51 
Пресс 1 мин, кол-во 45 14 40 30 56 
Прыжки через скакалку за1мин,  
кол-во 

90 8 85 4 81 

 

Таблица 2.
Результаты выполнения нормативов по физической подготовке студенток 1 курса
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На вопросы о мотивации и стимуляции к
занятиям физическими упражнениями девушки от-
ветили следующим образом: положительное влия-
ние от занятий ощущали 92%, на заинтересован-
ность в оценках в зачетной книжке указали 73% и
для 24% опрошенных стимулом является выбор пре-
стижной работы с учетом физического состояния бу-
дущего специалиста.

Приоритетными мотивами к занятиям фи-
зическими упражнениями являются: улучшение и
поддержание хорошей фигуры – 66%, физическая
форма – 42%, улучшение здоровья – 32%, получе-
ние оценки по предмету «физическая культура» -
16%. Очень тяжело выполнять задания на уроках по
физической культуре половине девушкам, 74% сту-
денток изъявили желание заниматься физическими
упражнениями дополнительно и 50% из них нужда-
ются в контроле со стороны преподавателя.

Выводы.
1. Физическая подготовленность большин-

ства студенток 1 курса Харьковского Национально-
го фармацевтического университета находится ниже
нормативных требований для таких учебных заве-
дений, процентное соотношение данной категории
студенток в зависимости от тестов составляет от 51
до 100% (табл.2).

2. По результатам анкетирования девушек
можно сделать вывод, что студентки 1 и 2 курсов
харьковской фармацевтической академии осознают
низкий уровень своего физического здоровья и име-
ют желание заниматься физическими упражнения-
ми дополнительно (74%).

3. В дальнейшем предполагается провести
исследования по организации самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями студенток Харь-
ковской Национальной фармацевтической академии.
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ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
НА ПОКАЗНИКИ БОЄГОТОВНОСТІ

КУРСАНТІВ ХУ ПС, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ
РІВЕНЬ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ УЧБОВО-
БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Паєвський В.В.
Харківський університет

Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба

Анотація. В даній статті досліджувався вплив швидкі-
сно-силової підготовки на динаміку боєздатності кур-
сантів в процесі навчально-бойової діяльності. Визна-
чено,  що  рівень надійності кращих по
швидкісно-силовій підготовці до кінця третього дня на-
вчань значно вище, чим у групи гірших. Значна різни-
ця в рівні надійності між групами кращих і гірших скла-
дається із того, що у кращих вище початковий рівень
боєготовності і менша величина зниження під дією ек-
стремальних навантажень. Інтегральна величина зни-
ження по відношенню до початкового рівня полярних
груп характеризується значенням коефіцієнтів над-
ійності.
Ключові слова: навчально-бойова діяльність, швидкіс-
но-силова підготовка.
Аннотация. Паевский В.В. Влияние экстремальных
нагрузок на показатели боеспособности курсантов ХУ
ПС, имеющих разный уровень скоростно-силовой под-
готовленности в  процессе учебно-боевой деятельнос-
ти. В данной статье исследовалось влияние скоростно-
силовой подготовки на динамику боеспособности
курсантов в процессе учебно-боевой деятельности.
Определено, что уровень надежности лучших по ско-
ростно-силовой подготовке к концу третьего дня обу-
чений значительно выше, чем у группы худших. Значи-
тельная разность в уровне надежности между группами
лучших и худших состоит из того, что у лучших выше
начальный уровень боеготовности и меньшая величи-
на снижения под действием экстремальных нагрузок.
Интегральная величина снижения по отношению к на-
чальному уровню полярных групп характеризуется зна-
чением коэффициентов надежности.
Ключевые слова:   учебно-боевая деятельность, скоро-
стно-силовая подготовка.
Annotation. Paevsky V.V. Influence of the extreme loadings
on the indexes of military efficiency of the students KHU
PS, having a different level of speed-power preparedness
in the process of educational-battle activity. Influence of
high-speed power preparation on dynamics of fighting
capacity of cadets was investigated during educational
fighting activity. The level of reliability of the best on high-
speed power preparation is much higher than at group of
the worse. The significant difference in a level of reliability
between groups of the best and the worse will consist that
at the best the initial level of battle readiness and smaller
size of decrease under action of extreme loadings is higher.
The integrated size of decrease in relation to an initial level
of polar groups is characterized by value of factors of
reliability.
Keywords:   educational-battle activity, speed-power
preparation.

Вступ.
При вивченні  навчально-бойової діяльності

військовослужбовців підрозділів ППО СВ важливе
значення має об’єктивність їх оцінки.

Об’єктивність оцінки залежить від ступені
інформативності показників які використовуються.
Особливо потрібна висока інформативність оціню-
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вальних показників в умовах обмеження часу для
досліджень на багатодобових тактичних навчаннях,
що пов’язано із обмеженням кількості тестів і часу,
який відводиться на тестування.[1,2]

Аналіз системи оцінок навчально-бойової
діяльності військовослужбовців показує недостатню
точність оцінок і свободу в підборі тестів.

Як відомо, в педагогічних дослідженнях
вивчення навчально-бойової діяльності проводить-
ся для виявлення вимог до фізичної підготовки
військовослужбовців. Теоретико-методичною осно-
вою більшості вишукувань є наступна ціль поетап-
них досліджень. На основі аналізу навчально-бойо-
вої  діяльності  теоретично вибираються тести
професійної підготовки і визначаються найбільш
професійно важливі фізичні і психічні якості. На-
далі прослідкується динаміка показників, які харак-
теризують виділені фізичні і психічні якості із вико-
ристанням, як правило, метода полярних груп,
кореляційного і фактичного аналізу та інші. По ве-
личині зміни цих показників експериментально
уточнюється ступінь їх значимості для боєготовності
військовослужбовців.

Особливу увагу при цьому потрібно звер-
нути на перехід від аналізу навчально-бойової діяль-
ності до підбору адекватних тестів. Кожний автор
проводить підбір тестів згідно рішенню поставле-
них в дослідженні задач. Цим, на наш погляд,  об-
ґрунтовується різниця в характеристиках і способах
оцінки у авторів, досліджувавших рівень  військо-
во-професійної підготовки вивчаємого континген-
ту.[1, 3, 5]

Для військовослужбовців підрозділу ППО
СВ найважливішою рисою навчально-бойової діяль-
ності є різка зміна діяльності: перехід від умов об-
межування руху, характерних для дії всередині ма-
шині ,  до великих фізичних навантажень
динамічного характеру на місцевості. І навпаки, пе-
рехід від динамічної роботи на місцевості до ста-
тичних положень, необхідних для збереження пози
в тісному відсіку машини.

Таким чином створюються  передумови для
вивчення впливу експериментальних навантажень на
показники боєготовності курсантів в процесі на-
вчально-бойової діяльності.

Робота виконана в рамках НДР „Професіо-
нал-2007”, а також програми розробки нової наста-
нови  по фізичній підготовці в ЗС України.

Формулювання цілей роботи.
В роботі вирішувались наступні завдання

дослідження:
– аналіз особливостей навчально-бойової

діяльності курсантів університету;
– виявлення складу і характеру навантажень

в процесі навчально-бойової діяльності курсантів із
різним рівнем швидкісно-силової підготовки та їх
вплив на боєготовність.

Для рішення поставлених задач в роботі
були використані наступні методи дослідження:

1. Аналіз літератури джерел, документів

бойового управління і бойової підготовки особово-
го складу ЗС України.

2. Педагогічні спостереження.
Організація досліджень.
Дослідження проводяться в процесі навчаль-

но-бойової діяльності і  на тактичних навчаннях з
метою вивчення впливу експериментальних наванта-
жень на показники боєготовності курсантів, які ма-
ють різний рівень швидкісно-силової підготовки.

Дослідження фізичної підготовки досяга-
лось за допомогою виконання тестів і контрольно
фізичних вправ.

Результати дослідження.
Значна частина бойових прийомів і дій ви-

конується в інтенсивному режимі швидкісно-сило-
вих проявів. Тому дуже важливо виявити вплив рівня
швидкісно-силової підготовки на динаміку боєздат-
ності особового складу, яка в наших дослідах виз-
началась методом полярних груп.

Із числа досліджених було виділено дві гру-
пи по 10 кращих і 10 гірших курсантів по рівню роз-
витку швидкісно-силових здібності. Відбір здійсню-
вався за трьома вправами: біг 100 м, стрибки в висоту
з місця і кидання гранати Ф-1 на дальність. По
кожній вправі була складена шкала, по якій в балах
оцінювався результат по кожній вправі.

Шкала має діапазон 100 балів. П’ятдесять-
ма балами оцінюється результат, який являється се-
реднім арифметичним по своїй вибірці. Середній
результат плюс-мінус середнє  квадратичне відхи-
лення визначають відповідно як 60 і 40 балів і так
далі. Кількість балів, набраних військовослужбов-
цем по кожній із трьох вправ, сумувалась. Вибірка
60 чоловік була ранжирована за показами суми балів
і відібрані 10 перших і 10 останніх. В дослідженні
впливу навантажень навчань на надійність курсантів
були отримані дані  по динаміці середніх результатів
групи кращих і гірших.

В таблиці 1 показані зміни показників пе-
ресування на місцевості, які визначаються під час
подолання єдиної смуги перешкод і під час виконан-
ня нормативів по заняттю кругової оборони особо-
вим складом для відбиття нападу і знищення ДРГ
противника, які трапились до останнього дня на-
вчань. До навчань малась суттєва різниця в резуль-
татах між кращими і гіршими. Отримані результати
подолання смуги перешкод і результати виконання
нормативу по заняттю кругової оборони особовим
складом для відбиття нападу і ДРГ противника на
третій день навчань, показали, що середній час на
їх виконання погіршився. Знизились показники в
кращих та гірших. Але зниження результатів виник-
ло в різній ступені, більш значніше в групі гірших, і
менш значніше у кращих.

Так, у курсантів першої експериментальної
групи (які мають кращі показники) в результаті на-
пружених навчань, які сприяли накопленню змуче-
ності втоми, показники в подоланні смуги перешкод
і заняттю кругової оборони вірогідно погіршились
відповідно на 10,2 і 20,0 с (р<0.001) (Табл. 1)
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У курсантів другої експериментальної гру-
пи (гірші курсанти) погіршення результатів тесту-
вання відбулось в більшій мірі, як і в подоланні сму-
ги перешкод (на 11,6с), так і в  занятті кругової
оборони (на 28с) (Табл.2).

В Табл.3 приведена різниця між кращими
і гіршими по часу подолання єдиної смуги перешкод
і виконанням нормативу по заняттю кругової обо-
рони особовим складом для відбиття нападу і зни-
щення ДРГ противника, як до навчань, так і в день
закінчення навчань. Під дією навантажень відбула-
ся ще більша поляризація групи кращих і групи
гірших. Збільшення різниці було обумовлене різною
величиною зниження результатів в групі кращих і
гірших.

Так, на мал.1 видно значне зниження резуль-
татів у гірших. Так, величина погіршення у кращих
майже в 3 рази менша, чим в гірших.

Більш злагоджена картина динаміки резуль-
татів спостерігається при виконанні розрядження
магазину. Хоча зменшились результати в обох гру-

пах, але величина погіршення не має такої різкої
відмінності, як в спорядженні магазина. Найбільш
складно було витягти перший патрон. Не хватало
сили пальців зробити це з першої спроби.

Таким чином, унаслідок первісної різниці
в результатах і того, що величина зниження часу у
кращих виявилась також менше, час виконання роз-
ряджання на навчаннях був суттєво вище у кращих.

На основі отриманих даних є підстави
стверджувати, що у краще підготовлених в швидкі-
сно-силовому плані військовослужбовців є більш
високий рівень майстерності при володінні зі
зброєю. В процесі навчання цей рівень знижується
менш значно у кращих, чим у гірших.

Таким чином, в результаті проведення екс-
перименту отримані дані зміни рівня боєготовності,
унаслідок впливу експериментальних навантажень
в процесі учбово-бойової діяльності. Отриманий
фактичний рівень боєготовності в діях на третій день
навчань. На основі отриманих матеріалів розрахо-
вані коефіцієнти надійності для кожного військовос-

№ 
з/п Нормативи 

Час 
вимірюва
ння  

Кращі  
результати 

11 mX ±  
д 

Гірші  
результати 

22 mX ±  
д T Р 

1 Єдина смуга 
перешкод, хв. 

перед 
в кінці 

137,2±0,89 
147,4±0,98 

4,8 
5,3 

143,5±0,92 
155,1±0,96 

5,4 
5,6 

4,92 
5,62 

р<0,001 
р<0,001 

2 Виконання 
нормативу по 
заняттю 
особовим 

складом кругової 
оборони, с 

перед 
 

в кінці 

580±3,04 
 

600±3,17 

16,4 
 

17,1 

610±3,08 
 

638±3,09 

18,1 
 

18,2 

6,94 
 

8,59 

р<0,001 
 

р<0,001 

 

Таблиця 1
Результати досліджень

№ з/п Нормативи 
Перед  

навчанням 

11 mX ±  
д 

В кінці  
навчання 

22 mX ±  
д t Вірогідність 

розходжень 

1 Єдина смуга перешкод, хв. 137,2±0,89 4,8 147,4±0,98 5,3 7,72 р<0,01 
2 Виконання нормативу по заняттю  

особовим складом кругової оборони 580,10±3,04 16,4 600,10±3,17 17,1 4,56 р<0,01 

 Таблиця 2
Результати досліджень

№  з/п Нормативи  
Перед  

навчанням  

11 mX ±  
д 

В  кінці  
навчання 

22 mX ±  
д t Вірогідність 

розходжень 

1 Єдина смуга перешкод, хв. 143,5±0,92 5,4 155,1±0,96 5,6 8,72 р<0,001 
2 Виконання нормативу по заняттю   

особовим  складом  кругової оборони 610,10±3,08 18,1 638,10±3,09 18,2 6,36 р<0,001 

 Таблиця 3
Показники подолання єдиної смуги перешкод і виконання нормативу по заняттю кругової оборони перед і

в кінці тактично-спеціальних навчань.

Таблица 4
Коефіцієнт надійності швидкісно-силової підготовки у кращих і гірших груп курсантів (n=30)

Гр уп и  

П о к азн и к и  
П ер е д  

н авч ан н ям  

11 mX ±  
д  

П ер е д  
н авч ан н ям  

11 mX ±  
д  t  р  

К оеф іц іє н т  н а д ій н о с т і  0 ,8 7 ± 0 ,0 2  0 ,1 3  0 ,6 3 ± 0 ,0 2  0 ,1 2  8 ,0 0  р< 0 ,0 0 1  
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лужбовця на навчаннях, а також середній результат
коефіцієнтів надійності для групи кращих і гірших
(табл. 4). Значення коефіцієнта надійності значно
вище у групі кращих.

Висновки.
Узагальнення експериментального матері-

алу дозволяє зробити наступні висновки: швидкіс-
но-силова підготовка є важливим фактом військо-
во-професійної  надійності особового складу.
Методом полярних груп визначено, що рівень над-
ійності кращих по швидкісно-силовій підготовці до
кінця третього дня навчань значно вище, чим у гру-
пи гірших. Значна різниця в рівні надійності між
групами кращих і гірших складається із того, що у
кращих вище початковий рівень боєготовності і мен-
ша величина зниження під дією екстремальних на-
вантажень. Інтегральна величина зниження по відно-
шенню до початкового рівня полярних груп
характеризується значенням коефіцієнтів надійності
у кращих 0,87±0,13, у гірших 0,68±0,12.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
екстремальних навантажень на показники боєготов-
ності курсантів.
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МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УЧІННЯ
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА

Підбуцька Н.В.
Національний технічний університет «ХПІ”

Анотація. У даній статті автор аналізує поняття моти-
вації, мотиву, потреби й цілей діяльності особистості.
Також розкриває сутність мотиваційної основи навчан-
ня майбутнього інженера. Приводить фактори зовніш-
ньої й внутрішньої привабливості мети навчання. По-
казує ті засоби формування мотивації навчання, які
впливають на студента з метою найбільш ефективного
й повного оволодіння навчальним матеріалом.
Ключові слова: інженер, мотивація, студент, засоби на-
вчання.
Аннотация. Пидбуцкая Н.В. Мотивационная основа
учения будущего инженера. В данной статье автор ана-
лизирует понятие мотивации, мотива, потребности и
целей деятельности личности. Также раскрывает сущ-
ность мотивационной основы учения будущего инже-
нера. Приводит факторы внешней и внутренней при-
влекательности цели обучения. Показывает те средства
формирования мотивации учения, которые воздейству-
ют на студента с целью наиболее эффективного и пол-
ного овладения учебным материалом.
Ключевые слова: инженер, мотивация, студент, средства
обучения.
Annotation. Pidbutskaya N.V. Motivational basis of the
doctrine of the future engineer. In given article author
analyses the notion to motivations, motive, need and integer
to activity to personalities. Also reveals essence bases of
motivation of the teaching of the future engineer. Brings
the factors external and internal attractiveness to purposes
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of the education. Shows that facility of the shaping to
motivations of the teaching, which act upon student for the
reason the most efficient and full mastering by scholastic
material.
Key words: engineer, motivation, student, means of training.

Вступ.
Сучасна вища освіта України переживає

значні зміни, це обумовлено переходом від традиц-
ійно радянської системи освіти до її світового рівня,
у зв’язку з цим виникають нові проблеми в підго-
товці фахівців, зокрема інженерів у політехнічних
ВНЗ. Саме зараз наша держава відчуває нестачу
молодих спеціалістів з ґрунтовними теоретичними
та практичними знаннями, що б допомогли у вирі-
шенні нестандартних професійних ситуацій (ситуа-
ціях конфлікту, ризику та ін.), та на основі яких сфор-
мувалася би професійна культура фахівця. Тому у
процесі навчання майбутніх інженерів повинні ста-
тися деякі зміни: перехід від кількісного збільшен-
ня знань до якісної перебудови системи навчання.

Аналіз сучасних педагогічних досліджень
свідчить про те, що формування навчальної моти-
вації – це одна з найважливіших і найгостріших про-
блем вищої школи. Загальновідомо, що будь-яка
діяльність проходить більш ефективно, коли вона
більш мотивована. Мотивація – це прагнення люди-
ни щось зробити.

Аналізуючи стан досліджень і публікацій,
можна зробити висновок, що роль мотивації, мотивів
та потреб у діяльності особистості науковцями дос-
ліджено достатньо. Зокрема, проблему формування
мотивації навчально-пізнавальної діяльності в учнів
вивчали Ю.К. Бабанський, Л.І. Божович, Ф.К. Сави-
на, Г.І. Щукіна, внутрішньої та зовнішньої моти-
вації – О.О. Вербицький, А.К. Маркова, Т.А. Ма-
тись, Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Дослідження
В.С. Ільїна, Ю.В. Куль, Р. Гарднера свідчать про те,
що мотиваційне забезпечення навчального процесу
повинно здійснюватися за рахунок формування у
студентів комплексу конкретних мотивів навчання.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного педагогічного  університету
імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті полягає в теоретично-

му аналізі особливостей мотиваційної основи учін-
ня та засобів її формування у майбутніх інженерів.

Результати досліджень.
Формування навчальної діяльності почи-

нається з прийняття її студентом. Виникає бажання
виконати її щонайкраще, яке називається тенден-
цією, що детермінує, і ця тенденція є вихідним мо-
ментом формування навчальної діяльності. ЇЇ фор-
мування призводить до активізації пізнавальної
потреби, що визначає особистісний зміст майбут-
ньої діяльності для студента. У такий спосіб вини-
кає первинна мотивація на навчальну діяльність.
Індивідуальні потреби, особистісний зміст і зна-
чимість для суб’єкта навчальної проблеми повинні
стати головною причиною, що спонукує до учбово-

пізнавальної діяльності.
Мотивація, як відомо – це співвіднесення

цілей, що стоять перед людиною, які він прагне
досягти, і внутрішньої активності особистості,
тобто її бажань, потреб і можливостей [1]. У на-
вчанні мотивація виражається в прийнятті студен-
том цілей і задач навчання як особистісно для нього
значимих і необхідних. Мотивація може бути пози-
тивною і негативною. Наприклад, якщо майбутній
фахівець виражає бажання вчитися, прагне якнайк-
раще виконати навчальну діяльність – це свідчить
про наявність у нього позитивної мотивації, що ви-
ражається в спрямованості на навчання. Інший сту-
дент прагне всіма силами уникнути навчання і за-
нять, виявляючи негативну мотивацію до навчальної
діяльності.

Будь-яка діяльність, у тому числі і навчаль-
на, спрямована на досягнення цілі. Ціль – це уявлен-
ня про майбутній результат, про те, що повинно
бути здобуто [4]. Ціль, як свідчить аналіз науково-
педагогічної літератури, виступає в двох аспектах.

1. Ціль – результат нормативного зразка, що
повинний бути досягнутий студентом. Зовні він ви-
ражений у вигляді навчального завдання, а внутрі-
шньо – у вигляді суб’єктивного образа потенційно-
го результату. Зовнішні, що формують ціль впливу,
переломлюються через внутрішні умови, трансфор-
мують представлення про еталонний результат у
суб’єктивну ціль діяльності. Так формується дру-
гий аспект мети.

2. Ціль – рівень досягнень, що представляє
собою кількісний аспект мети. У залежності від оц-
інки своїх можливостей, прагнень, минулого досві-
ду і соціальних факторів майбутній інженер визна-
чає для себе той рівень досягнення мети, що для
нього буде задовільним. Наприклад, готуючись до
контрольної роботи, один студент розраховує напи-
сати її на найвищу оцінку, а інший буде щасливий,
якщо одержить не найнижчу.

У вигляді мети виступає лише бажаний ре-
зультат. Саме «бажаність», привабливість майбутнь-
ого результату додають йому мотивуючий характер.
Привабливість може бути внутрішньою, коли резуль-
тат привабливий сам по собі, і зовнішньою, коли
результат привабливий своїми наслідками. Якщо
студенту цікаве навчання тим, що він одержує на
занятті нові знання, то це внутрішня привабливість
навчальної діяльності. А якщо студент займається,
щоб одержати схвалення батьків, отримати від них
матеріальну винагороду або підвищити свій статус
серед одногрупників, то це зовнішня привабливість.
Дослідники виділили фактори зовнішньої і внутрі-
шньої привабливості цілі навчання.

Одні ті ж цілі можуть бути привабливі для
одних і непривабливі для інших. Суб’єктивно при-
вабливість виражається в мотиві діяльності, тобто
коли суб’єктивна мета співвідноситься з актуальною
потребою, виникає мотив. Мотив – це те, що дозво-
ляє студенту приписувати результатові  певну
цінність і значимість. Мотив є наміром, з яким виз-
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начилась особистість, бажанням щось зробити і
разом з ціллю складає основний регулятор поведін-
ки, що включений у вищий рівень психологічної сис-
теми діяльності. Чим вище привабливість і зна-
чимість результату для особистості, тим сильніше
буде мотив [3].

Мотиви є рухомою системою, тому їх мож-
на підсилити, послабити і навіть змінити в процесі
навчання, використовуючи для цього різноманітні
форми роботи і прийоми впливу на студентів. На-
приклад, зміна позиції студента з пасивної на актив-
ну; введення елементів самодіагностики, рефлексії
тощо.

Як відомо, розвиток мотивів навчання йде
за допомогою засвоєння студентами суспільного
змісту навчання, а також через саму діяльність на-
вчання майбутнього інженера, що повинна заціка-
вити його.

Головне завдання педагога полягає в тому,
щоб, з одного боку, довести до свідомості студента
ті мотиви, що суспільно не значимі, але мають до-
сить високий рівень дієвості. Прикладом може по-
служити бажання одержати залік. Студентам необх-
ідно допомогти усвідомити об’єктивний зв’язок
одержання заліку з рівнем знань і умінь. І в такий
спосіб поступово підійти до мотивації, пов’язаної з
бажанням мати високий рівень умінь і знань. Це, у
свою чергу, повинне усвідомлюватися студентами
як необхідна умова їх успішної, корисної суспіль-
ству діяльності.

З іншого боку, необхідно підвищити дієвість
мотивів, що усвідомлюються студентами як важливі,
але реально на їхню поведінку не впливають. Цей
шлях формування навчальної діяльності пов’язаний
безпосередньо з особливостями організації навчаль-
ного процесу. У психології і педагогіці виявлено
досить багато конкретних умов, що викликають інте-
рес студента до навчальної діяльності. Розглянемо
деякі з них.

У ході наукових пошуків встановлено, що
пізнавальні інтереси студентів істотно залежать від
способу розкриття навчального предмета. Звичай-
но учбовий матеріал з’являється перед студентом як
послідовність окремих явищ. Кожне з цих явищ вик-
ладач пояснює, дає готовий спосіб дії з ним. Май-
бутньому спеціалісту нічого не залишається, як за-

пам’ятати це все і діяти зазначеним способом.
При такому розкритті предмета є велика

небезпека втрати інтересу до нього.
Навпаки, коли вивчення предмета йде через

розкриття сутності, що лежить в основі всіх окре-
мих явищ, то, спираючи на цю сутність, студент сам
одержує окремі явища, навчальна діяльність здобу-
ває для нього інтерес до вивчення даного предмета.
При цьому, як показало дослідження В.Ф. Моргуна
[5], мотивувати позитивне відношення до вивчення
даного предмета може як його зміст, так і метод ро-
боти з ним. Таким чином виглядає перша умова.

Друга умова пов’язана з організацією робо-
ти над дисципліною малими групами. В.Ф. Моргун
виявив, що принцип підбора учнів при комплекту-
ванні малих груп має велике мотиваційне значення.
Якщо учнів з нейтральним відношенням до пред-
мета об’єднати з учнями, що не люблять даний пред-
мет, то після спільної роботи перші істотно підви-
щують свій інтерес до цього предмета. Якщо ж
включити учнів з нейтральним відношенням до
предмета в групу, де позитивно відносяться до да-
ного предмету, то відношення до предмета в пер-
ших не змінюється.

У цьому ж дослідженні показано, що вели-
ке значення для підвищення інтересу до досліджу-
ваного предмета має групова згуртованість учнів, що
працюють малими групами. У зв’язку з цим при ком-
плектуванні груп окрім успішності, загального роз-
витку враховувалося бажання учня. Вплив групової
згуртованості пояснюється тим, що при роботі ма-
лими групами на перший план виходять не відноси-
ни «учитель-учень», а відносини між учнями.

У групах, де не було згуртованості, відно-
шення до предмета різко погіршилося. Навпаки, у
групах, де була згуртованість, інтерес до дослід-
жуваного предмета істотно виріс. Так, число учнів,
яким сподобався даний предмет зросло з 12% до
25%.

Мотивація учіння являє собою систему
цілей, потреб і мотивів, що спонукують людину опа-
новувати знання, способи пізнання, свідомо відно-
ситися до навчання, бути активним у навчальній
діяльності.

Отже, сутність мотивації учіння укладена в
змісті цілей, потреб і мотивів, у характері зв’язків і

Внутрішня привабливість  
виникає тоді, коли результат: 

Зовнішня привабливість  
виникає тоді, коли результат: 

Забезпечує самостійність розумової роботи і 
діяльності 

Дозволяє домогтися авторитету в групі 

Відкриває шлях власного розвитку Підвищує престиж 
Забезпечує самовираження Забезпечує безпеку 
Викликає почуття задоволення від правильно 
виконаного завдання 

Збільшує можливість соціально-психологічних 
контактів 

Задовольняє потребу в самоактуалізації і 
самореалізації 

Забезпечує матеріальне благополуччя 

Створює почуття самоцінності Забезпечує соціальне визнання 
 

Таблиця 1
Фактори зовнішньої і внутрішньої привабливості цілей навчання
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відносин між ними. В одних студентів цілі навчан-
ня полягають у тому, щоб одержати в майбутньому
престижну професію, інші прагнуть краще пізнати
навколишній світ, треті не хочуть учитися, але зму-
шені це робити під тиском значимих для них осіб.
Ми бачимо велике різноманіття цілей, у кожної лю-
дини вони різні, тому характер мотивації в кожного
має свої особливості.

Існують різні засоби формування мотивації
навчання.

При формуванні мотивації викладачеві не-
обхідно дотримувати ряд вимог. По-перше, форму-
вання мотивації варто починати з діагностики мо-
тиваційної сфери, з виявлення вихідного стану
мотивації учіння в більшості студентів. Постановка
цілей виховання мотивації є другою важливою ви-
могою науково обґрунтованого процесу її вихован-
ня. Третя вимога – добір і застосування педагогіч-
них засобів виховання мотивації.

До педагогічних засобів виховання можна
віднести прийоми впливу, що спонукують до дії і
які пов’язані зі змістом навчального матеріалу, ме-
тодами і формами навчання, наочними і технічни-
ми засобами навчання, дидактичними матеріалами,
особистістю викладача, суспільною думкою групи
(колективу). У вихованні мотивації неможливо відда-
ти перевагу тому або іншому засобові, тому що вони
різнопланові й один засіб ніколи не зможе замінити
інший. Існує точка зору, що досягти бажаних резуль-
татів можна, якщо використовувати на практиці всі
наявні засоби, однак ясно, що не всяка сукупність
способів може забезпечити найкращий результат при
малих витратах сил і часу як викладачем, так і сту-
дентами. Для виховання необхідно раціональне ви-
користання таких засобів і їхніх сполучень, що за
малий проміжок часу можуть забезпечити макси-
мальний у даних умовах результат у розвитку моти-
вації. А для цього кожному викладачеві необхідно
знати можливості прийомів, що виховують, і якими
він володіє в конкретних умовах: зміст навчального
матеріалу, організація навчальної діяльності сту-
дентів, взаємини, що складаються в навчальному
процесі між педагогом і майбутніми фахівцями, а
також внутрішньоколективні відносини.

У змісті навчального предмета знаходяться
об’єктивні можливості збудження пізнавальної й
іншої потреб і мотивів навчання. Щоб реалізувати
ці можливості змісту в розвитку мотивації, викла-
дач застосовує ряд прийомів впливу, що спонукує
мотивацію учіння.

Прийоми, пов’язані зі стимулюючим впли-
вом змісту навчального матеріалу: показ новизни
змісту; відновлення вже засвоєних знань, їхнє по-
глиблення; розкриття практичної, наукової й іншої
значимості знань і способів дій, якими можна ово-
лодіти; професійна спрямованість змісту, міжпред-
метні, внутрішньопредметні і міжциклові зв’язки;
цікавість матеріалу, що вивчається; історизм, показ
досягнень сучасної науки тощо. Ця група прийомів
спрямована на те, щоб створити у студентів нові

враження, викликати подив, забезпечити роздуми та
міркування. У цьому випадку майбутні інженери
зіштовхуються з протиріччями між знаннями, що
сприймаються зараз, і власним небагатим ще жит-
тєвим досвідом. Усе це спонукує їх мислити, викли-
кає інтерес до дисципліни.

Значний вплив на розвиток мотивації мають
різноманітні методи навчання, особливо методи про-
блемного навчання й інтерактивні. Вони дають вик-
ладачеві можливість спонукувати студентів до таких
способів засвоєння навчального матеріалу, які вик-
ликають пізнавальну активність, збуджують потре-
бу у вивченні матеріалу, в оволодінні способами дій,
актуалізують потребу досягнення і т.і. Методи на-
вчання можуть сприяти створенню сприятливої ат-
мосфери колективної роботи, пошуку, участі, колек-
тивної напруги зусиль, емоцій, що полегшують
досягнення цілей розвитку мотивації. Нарешті, ме-
тоди навчання стимулюють активність студента:
сприяють формуванню уміння ставити цілі діяль-
ності, розвитку загальних і спеціальних здібностей,
допомагають затягти в активну діяльність. Для реа-
лізації можливостей методів навчання служать
прийоми, пов’язані з функцією, що спонукує: роз’-
яснення цілей діяльності, постановка інформацій-
них і проблемних питань, створення проблемних
ситуацій, організація роботи з джерелами, застосу-
вання завдань на виробничій основі, використання
цікавих і ігрових форм занять і ін.

Які б не були сильні стимули, пов’язані зі
змістом і методами навчання, викладач не повинний
забувати про власне відношення до студентів –це
також дуже діючий засіб.

Кожен викладач прагне зробити заняття
цікавим, продумує зміст програмного матеріалу,
методику його вивчення. Але не завжди досить серй-
озна увага звертається на стан самих студентів,
підготовку їх до сприйняття нових знань, вихован-
ня в них позитивного відношення до знань. А мож-
ливості у викладача тут найбагатші, необхідно тільки
звернути увагу на розмаїтість прийомів, заснованих
на спілкуванні, взаємодії педагога й студентів: тут і
оцінні звертання викладача (опосередкована оцін-
ка, зауваження, заперечення, згода, схвалення), зао-
хочення (похвала, підбадьорення), створення ситу-
ації  успіху, надання допомоги, стимулювання
педагогом постановки питань самими учнями,
підтримка їхніх починань, прийом апперцепції (зв’я-
зок з життєвим досвідом студентів, їхніми інтереса-
ми, схильностями) і ін. За допомогою цих прийомів
створюється емоційний своєрідний настрій занят-
тя, певна моральна атмосфера, формується конкрет-
ний стиль взаємин викладача та студентів.

Формування мотивації сповільнюють: емо-
ційна бідність навчального матеріалу, що викла-
дається; невисока компетентність педагога, його
невміння розібратися в професійних питаннях, його
незацікавленість роботою; зайва повторюваність
тих самих прийомів або засобів одного порядку;
одноманітні завдання; відсутність оцінки; недобро-
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зичливе відношення викладача до студентів (сар-
казм, глузування, докір, погроза, нотація); прийо-
ми спонуки (покарання, необґрунтована вимога,
причепливість).

Можна помітити, що кожний з розглянутих
нами засобів у процесі навчання в кожного педаго-
га буде мати свої особливості. Вони залежать від
умов застосування, поєднань засобів, педагогічної
майстерності викладача. У даній статі ми назвали
лише основні їхні можливості, спираючись на які,
педагог зможе проаналізувати можливості тих пе-
дагогічних засобів, які він використовує [5].

Висновки.
Вивчення науково-педагогічних джерел дає

змогу визначитися з поняттям мотиваційної основи
учіння, яка представляє собою систему цілей, по-
треб і мотивів, які сприяють, посилюють і стиму-
люють майбутнього інженера до опанування знан-
нями. І як свідчить практика педагогічної діяльності,
існують певні засоби та методи, які дають змогу
викладачу посилювати мотивацію учіння у студен-
та – це використання учбового матеріалу, що має
стимулюючий зміст; це використання проблемного
навчання, а також інтерактивних методів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем мотива-
ційної основи учіння майбутнього інженера.
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УРОВЕНЬ «КОМАНДНОГО КОНТРОЛЯ
МЯЧА» У ВЕДУЩИХ КОМАНД НА XVIII
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Аннотация. В статье показан новый метод анализа ко-
мандных тактико-технических действий. С помощью
этого метода был определён «уровень командного конт-
роля мяча» у шестнадцати ведущих команд, вышедших
в 1/8 финала на XVIII чемпионате мира в Германии.
Ключевые слова: футбол, командный контроль мяча,
тактико-технические действия, чемпионат мира.
Анотація. Перепелиця П.Є., Демкович С.Е. Рівень «ко-
мандного контролю м’яча» у провідних команд на ХVIII
чемпіонаті світу в Німеччині. У статті відображено но-
вий метод аналізу командних тактико-технічних дій. За
допомогою цього методу було з’ясовано «рівень коман-
дного контролю м’яча» у шістнадцяти кращих команд,
котрі вийшли до 1/8 фіналу на XVIII чемпіонаті світу у
Німеччині.
Ключові слова: футбол, командний контроль м’яча, так-
тико-технічні дії, чемпіонат світу.

Аnnotation. Perepelitsa P.E., Demkovich S.E. Level of “the
command control of a ball” over conducting teams on XVIII
the world championship in Germany. In the article is shown
a new method of analysis of commands by tactical technical
actions. The “level of command control of ball” was certain
at sixteen leading commands going out in a 1/8 finale on
XVIII championship of world in Germany by this metod.
Keywords: football, command control of ball, tactical
technical actions, world championship.

Введение.
Каждый чемпионат мира является своеоб-

разным фестивалем, на котором лучшие команды
мира демонстрируют последние достижения в тех-
нике, тактике, атлетической и психологической под-
готовке. Специалисты и журналисты, присутствую-
щие на таких фестивалях, фиксируют всё лучшее,
прогрессивное с тем, чтобы затем внедрить это в
практику игры команд своих стран [1]. Уровень ев-
ропейского и мирового футбола в целом на данный
момент очень высок, и наш отечественный футбол
отстаёт по многим компонентам от своих западных
конкурентов. Отставание наблюдается буквально во
всём – начиная с селекционной работы с детьми и
дальнейшей их подготовкой, заканчивая уровнем
тактико-технической подготовленности уже взрос-
лых футболистов. Можно отметить, что у наших
доморощенных игроков присутствует хорошая фи-
зическая подготовка: скорость, выносливость, воля
к победе, но вместе с тем отсутствует главное каче-
ство – изобретательность и острота мысли! Наши-
ми тренерами разработано большое количество раз-
нообразных упражнений по тактико-технической
подготовке, с одной целью – заставить игроков ду-
мать на тренировочных занятиях. Однако, как мы
видим что содержание, а, следовательно, и уровень
нашего украинского футбола продолжает оставать-
ся низким. Многие тренеры из отечественных фут-
больных клубов могут только позавидовать тому, как
налажена и поставлена игра во многих ведущих ко-
мандах Европы и Мира, в частности «командный
контроль мяча». Именно этой теме и будет посвя-
щена эта работа.

Анализ исследований и публикаций показал,
что отечественными специалистами в области фут-
бола постоянно ведётся работа в области совершен-
ствования тактики игры [1-10]. В статье Ю.Моро-
зова и К.Бескова «Анализ технико-тактической
деятельности футболистов на Ч чемпионате мира»,
опубликованной в 1977 году был проведен тщатель-
ный анализ по количеству и качеству технических
приёмов, выполненных лучшими командами на Ч
чемпионате мира за одну игру [1]. Авторами статьи
было учтено и подсчитано практически всё: пере-
дачи мяча – короткие, средние, длинные, потери
мяча, ведение мяча, отбор, перехваты, обводка, игра
головой, удары по воротам, штрафные и угловые
удары. Однако в специальной литературе до сегод-
няшнего дня ещё не проводилось специальных ис-
следований, связанных с «уровнем командного кон-
троля мяча».

Работа выполнена по плану НИР Донецко-



99

го национального технического университета.
Формулирование целей работы.
Цель исследований. Проанализировать так-

тико-технические действия шестнадцати команд
вышедших в 1/8 финала на XVIII чемпионате мира
по футболу в Германии. Изучить, насколько вели-
ка разница, в способности этих команд, удерживать
мяч во время игры, демонстрируя «командный кон-
троль мяча».

Методы и организация исследований. Вся
информация, используемая для написания этой ста-
тьи, была собрана путём педагогических наблюде-
ний. Для этого были использованы видеозаписи
футбольных матчей, которые транслировались на
спортивных телеканалах, во время проведения чем-
пионата мира по футболу в Германии. Во время
просмотра этих видеозаписей особое внимание
было обращено на количество передач сделанных
той или иной командой, после того как её игроки
завладели мячом.

Результаты исследования.
На диаграмме 1 вашему вниманию будут

представлены результаты анализа «уровня команд-
ного контроля мяча» в шестнадцати командах, ко-
торые прошли групповой турнир и вышли в 1/8 фи-
нала чемпионата мира по футболу.

Судя по данным таблицы 1, которая пред-
ставлена ниже, «уровень командного контроля мяча»
у команды Украины наиболее низкий. Всё дело в том,
что количество передач во время развёртывания ата-
ки на ворота соперника напрямую зависит от такти-
ки, применяемой командой для взятия ворот сопер-
ника .  Если вся игра  команды построена  на
контратаках, то расстояние от собственных ворот до
ворот соперника будет преодолеваться при помощи

одной или двух передач. Выполняются эти переда-
чи, как правило, верхом, что приносит определён-
ные затруднения для нападающих. Им совсем не
просто, находясь в окружении как минимум двух
защитников, обработать мяч, посланный верхом.
Именно поэтому большое количество передач по-
сланных верхом становились лёгкой добычей чужих
защитников. Когда же игроки сборной Украины
пытались построить игру через короткий пас низом,
то им просто-напросто не хватало «движения», вы-
думки и изобретательности. Основная ставка в игре
нашей команды делалась на отдельные личности, в
частности на Андрея Шевченко. Однако игроки ли-
нии защиты и полузащиты снабжали форварда в
основном передачами верхом, что приносило ему
массу неудобств. Ведь гораздо приятнее и удобнее
принимать передачи посланные низом точно в ноги,
процент потерь мяча у нападающего в таком случае
был бы гораздо ниже.

Самые высокие показатели «уровня коман-
дного контроля мяча», судя по данным таблицы, у
сборных Испании и Ганы. В отличие от сборной
Украины, игроки этих команд знали цену мячу и
очень дорожили им. Если уж мяч попадал к ним, то
можно было быть уверенным в том, что они обяза-
тельно смогут организовать атаку и довести её до
логического завершения – до удара по воротам. Все
атаки этих команд были построены на игре в корот-
кий пас, благодаря чему риск потери мяча был све-
дён к минимуму. Кроме того, «тактика командного
контроля мяча» в некоторых случаях использовалась
этими игроками как средство для сдерживания со-
перника. Так, в матче «Бразилия – Гана», футболис-
ты из Африки, подолгу разыгрывали мяч, удержи-
вая его в пределах своей команды, тем самым лишая

Диаграмма 1. Уровень командного контроля мяча в 16 командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата
мира по футболу в Германии. (М среднее)
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бразильских игроков возможности атаковать. Из-за
этого, бразильские игроки подолгу бегали без мяча,
пытаясь отобрать его, тратя на это массу энергии.

Теперь следует подробно остановиться на
командах, которые заняли призовые места на миро-
вом первенстве. Это команды Италии, Франции и
Германии. Что можно сказать об игре сборной ко-
манды Италии? Необходимо отметить, что игроки
этой команды сумели грамотно построить тактику
обороны собственных ворот. Давайте не забывать о
том, что итальянская оборона самая сильная в мире.
Именно итальянцы являются родоначальниками зна-
менитой системы обороны под названием «Катте-
начио», что в переводе означает «задвижка». Да,
именно так называли свободного страхующего за-
щитника, который располагался позади всей линии
обороны. Великолепные способности к обороне
пригодились игрокам сборной команды Италии в
матче с Австралийцами, у которых не плохо нала-
жен «командный контроль мяча», благодаря чему
они доминировали на поле в течение всей игры, но
им так и не удалось распечатать ворота итальянско-
го вратаря Буффона. Более того, досадное пенальти
на последней минуте матча, перечеркнуло все на-
дежды этой команды, на дальнейшее продвижение
к заветной цели – финалу.

О второй команде из нашего списка можно
сказать сразу, что вся игра в этом коллективе была
построена на высоком классе отдельных личностей.
В сборной команде Франции это, прежде всего Зи-
недин Зидан, неплохо проявили себя также Тьерри
Анри и Франк Рибери. Зидан выполняя на поле обя-
занности центрального полузащитника, проявил
себя как прекрасный организатор всех атак на воро-
та соперника. Он всегда знал, как нужно распоря-

диться мячом в той или иной ситуации, выполняя
своевременные и точные передачи на своих напада-
ющих. Анри, обладая хорошими скоростными дан-
ными, без устали терзал оборону соперника, застав-
ляя защитников находиться в  постоянном
напряжении. Рибери – прекрасный фланговый иг-
рок, который обладает хорошим дриблингом. Он
принимал самое активное участие во всех атаках
своей команды. Особенно запомнились его посто-
янные фланговые проходы с последующим смеще-
нием в центр поля, после чего следовали либо хлёс-
ткий удар по воротам, либо острая передача на
кого-нибудь из партнёров.

Сборная команда Германии, всегда слави-
лась своим, так называемым атлетическим футбо-
лом. Вся игра в этой команде построена на длинных
высоких передачах, которые следовали из линии
обороны сразу в линию нападения, минуя линию
полузащиты. Создавалось такое впечатление, что
немецкая сборная хочет буквально продавить сопер-
ника своими мощными и высокими игроками, рас-
полагающимися в линии нападения. Вышло совсем
наоборот – в момент выполнения таких высоких
передач в направлении немецких нападающих, за-
щитники грамотно ставили им корпус и в результа-
те легко овладевали мячом. После чего игроки сбор-
ной команды Германии долго бегали за мячом по
всему полю, чтобы вернуть его обратно. Однако, не
смотря на такую прямолинейность, у игроков этой
команды присутствовало огромное желание добить-
ся положительного результата на этом турнире, с тем,
чтобы не уронить престиж своей страны и порадо-
вать своих болельщиков.

Выводы.
Несмотря на то, что у сборной команды

 Таблица 1
Основные статистические показатели «уровня командного контроля мяча» на ЧVIII Чемпионате мира

по футболу.
Статистические показатели  

№ 
 

Команды М среднее Среднее 
квадратичное 
отклонение, σ 

Ошибка 
исследования, µ  

 М сред ± µ  

1. Испания 5,83 4,40 0,55 5,83±0,55 
2. Ганна 5,16 3,19 0,40 5,16±0,40 
3. Аргентина 4,80 3,52 0,45 4,80±0,45 
4. Австралия 4,73 3,65 0,45 4,73±0,45 
5. Бразилия 4,40 4,20 0,55 4,40±0,55 
6. Эквадор 4,16 3,60 0,44 4,16±0,44 
7. Англия 4,14 3,04 0,35 4,14±0,35 
8. Германия 3,93 2,72 0,32 3,93±0,32 
9. Голландия 3,88 3,39 0,35 3,88±0,35 

10. Швейцария 3,85 3,74 0,43 3,85±0,43 
11. Швеция 3,82 2,64 0,31 3,82±0,31 
12. Мексика 3,68 2,66 0,32 3,68±0,32 
13. Италия 3,64 2,79 0,36 3,64±0,36 
14. Франция 3,35 2,86 0,36 3,35±0,36 
15. Португалия 2,80 1,98 0,28 2,80±0,28 
16. Украина 2,73 2,19 0,25 2,73±0,25 
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Испании самый высокий уровень командного конт-
роля мяча, эта команда не пробилась в ј финала чем-
пионата мира. А вот команда Италии занимает 13
место в списке шестнадцати команд, вышедших в
1/8 финала – однако эта команда стала победителем
турнира! Почему так произошло? Ответ прост – мяч
можно контролировать на любом участке поля и
даже без особого продвижения вперёд. Именно по-
этому, тактику командного контроля мяча необхо-
димо как следует продумать, с тем, чтобы её усо-
вершенствовать. Это необходимо для того, чтобы во
время игры можно было максимально усилить дав-
ление на ворота соперника, воплотив своё преиму-
щество в забитые голы.

Перспективными являются исследования,
направленные на поиски закономерностей, которые
можно выявить во время применения игроками ко-
мандных тактико-технических действий.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

СПОРТСМЕНІВ
Петушинський Б.Б.

Ужгородський національний університет

Анотація. У статті розглядаються особливості та струк-
тура технічної підготовки спортсменів. Вивчено фак-
тори, які впливають на ефективність тренувальної та
змагальної діяльності спортсменів. Удосконалення си-
стеми керування тренувальним процесом забезпечуєть-
ся на основі об’єктивізації знань про структуру змагаль-
ної діяльності й підготовленості з обліком як загальних
закономірностей становлення спортивної майстерності,
так й індивідуальних можливостей спортсменів. Тут пе-
редбачається орієнтація на групові й індивідуальні мо-
делі змагальної діяльності й підготовленості, на відпо-
відну  систему підбора й планування  засобів
педагогічного впливу, контролю й корекції тренуваль-
ного процесу.
Ключові слова:  технічна  підготовка , змагальна
діяльність, технічні дії.
Аннотация. Петушинский Б.Б. Теоретические основы

совершенствования технического мастерства спортсме-
нов. В статье рассматриваются особенности и структу-
ра технической подготовки спортсменов. Изучено фак-
торы, которые влияют на эффективность тренировочной
и соревновательной деятельности спортсменов. Совер-
шенствование системы управления тренировочным про-
цессом обеспечивается на основе объективизации зна-
ний о структуре соревновательной деятельности и
подготовленности с учетом, как общих закономернос-
тей становления спортивного мастерства, так и инди-
видуальных возможностей спортсменов. Здесь предпо-
лагается ориентация на групповые и индивидуальные
модели соревновательной деятельности и подготовлен-
ности, на соответствующую систему отбора и плани-
рования средств педагогического влияния, контроля и
коррекции тренировочного процесса.
Ключевые слова: техническая подготовка, соревнова-
тельная деятельность, технические действия.
Annotation. Petushinskiy B.B. Fundamental theory of
perfecting of technical skill of the sportsmen. In the article
the features and frame of technical training of the sportsmen
are esteemed. Is studied the factors, which one influence
efficiency of training and competitive activity of the
sportsmen. Perfection of a control system by training process
is provided on a basis objective knowledge of structure of
competitive activity and readiness. The general laws of
becoming sports skill and individual opportunities of
sportsmen are taken into account. Orientation to group and
individual models of competitive activity and the readiness,
corresponding system of selection and planning of means
of pedagogical influence, the control and correction of
training process is supposed.
Keywords: technical training, competitive activity, technical
operatings.

Вступ.
Високий рівень розвитку сучасного спорту

вимагає ефективного вирішення основних проблем
удосконалювання теорії й методів керування трену-
вальним процесом, раціонального застосування су-
часної технології підготовки спортсменів.

У цей час у тренувальному процесі вже
практично досягли граничних величин зростання
показників об’ємів й інтенсивності навантаження
(Платонов В.М., 2004; Булатова М.М., 1995).

В ігрових видах спорту техніко-тактична
підготовка є стрижневим системоутворюючим еле-
ментом всієї багатогранної структури навчально-
тренувального процесу (Єрмаков С.С, 2002; Вальт-
ін А. І., 2003; Хромаєв З.М., Поплавський Л.Ю.,
Защук Г.С., 2003).

Сьогодні вдосконалення технічної майстер-
ності розглядається як важлива складова частина
спеціальної підготовки спортсменів високого рівня.
Численні спроби зрозуміти й проаналізувати суть,
закономірності й перспективи розвитку подальших
можливостей людини, які пропонуються протягом
тривалого часу фахівцями багатьох видів спорту,
привели до формування цілої системи знань теорій
спортивної техніки [8, 10, 13].

Робота виконана за планом НДР Ужгородсь-
кого національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – теоретичний аналіз доступ-

ної літератури з проблеми вдосконалення технічної
підготовки спортсменів в ігрових видах спорту.
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Результати дослідження.
Неухильно зростаючий рівень досягнень у

сучасному спорті, конкуренція в боротьбі за світову
першість мають потребу в постійному вдосконаленні
системи спортивного тренування.

Досвід найбільших змагань, численні тео-
ретичні й експериментальні дослідження свідчать
про те, що спортивна техніка тепер продовжує бути
одним з найбільш важливих факторів в ефективній
підготовці спортсменів високого рівня [3, 4]. Більш
того, у цей час у багатьох видах спорту шлях по-
дальшого підвищення результатів лежить в основ-
ному через технічне вдосконалення.

Виходячи з позицій загальної теорії руху й
рухової активності під спортивною технікою розу-
міють систему рухових дій, засновану на раціональ-
ному використанні рухових можливостей організму
людини,  спрямовану на  досягнення високих
спортивних результатів. З огляду на це, стає очевид-
но, що в її розвитку й удосконаленні мають доміну-
юче значення морфологічні й функціональні особ-
ливості людини, закономірності її взаємодії з
фізичними факторами середовища, рухові завдання
й умови виконання рухів у кожному конкретному
виді спорту [2, 14].

Під технічною майстерністю більшість сьо-
годнішніх фахівців розуміють не тільки вдоскона-
лення рухового компонента того або іншого виду
спорту, раціональності технічних структур рухів, але
й ступінь освоєння їх спортсменами вищої кваліфі-
кації. При функціонально-структурному підході до
організації  й керування руховими актами в
спортивній діяльності це поняття має більш широ-
ке значення. Воно містить у собі не тільки струк-
турно-технічні дії кожного конкретного рухового
акту, але й всі ті складові сторони й механізми, які
беруть участь у керуванні й регулюванні технічни-
ми діями й забезпечують їх високий кінцевий ефект
у певному виді спорту. На основі сказаного можна
погодитися з тим, що під технічною майстерністю
варто розуміти досконале володіння найбільш раці-
ональними руховими структурами спортивних вправ
при установці на максимум в умовах загостреної
спортивної боротьби [2, 8, 10].

Д’ячков В.М. вважає, що при вивченні про-
блеми технічної майстерності спортсменів треба
виходити із принципу єдності цілого й частини і зі
структурно-функціональної концепції керування як
тренувальним процесом, так і самим руховим актом.
Такий підхід вимагає перегляду змісту поняття тех-
нічної майстерності. Під ним розуміється доско-
налість не тільки біомеханічної структури, але й
центрального механізму керування й регуляції, за-
безпечуючи високий і стійкий кінцевий результат.
Це й визначає зацікавленість більшості дослідників
до методологічних питань  визначення досконалої
моделі технічної майстерності, а також до засобів
педагогічного контролю й різним структурно-рухо-
вим і психологічним аспектам керування [6].

Для рішення актуальних проблем підвищен-

ня якості спортивно-технічної підготовки фахівці
сьогодні шукають критерії об’єктивної оцінки най-
вищої технічної майстерності. За результатами ба-
гатьох досліджень уже розроблена, виходячи з виз-
начення системи певних кількісних показників
ефективності й економічності технічних дій, прин-
ципова основа визначення комплексу критеріїв. При
цьому стало відомо, що в різних видах спорту для
визначення цих показників потрібні різні методичні
підходи [5, 7, 11].

Центральне місце в теорії й практиці педа-
гогічної системи технічного вдосконалення займа-
ють різні аспекти побудови технічної моделі май-
бутнього, розвитку спортивної техніки, оптимізації
процесу оволодіння нею й розкриття механізму ке-
рування біомеханічними структурами, проблеми
провідних параметрів, фаз й елементів координації
специфічних технічних дій. Рішення цих питань
здійснюється сьогодні виходячи зі структурно-фун-
кціональної єдності елементів цілісної системи
спортивних рухових актів. Більшість фахівців прий-
шли до висновку, що провідні параметри, фази й
елементи координації технічних дій знаходять своє
відображення в структурно-ритмічній їх організації.

Сучасний високий рівень спортивних досяг-
нень супроводжується високим темпом росту техн-
ічної майстерності. Поряд з ростом масового спорту,
виявленням талантів вирішальне значення має та-
кий підхід до вдосконалення спортивної майстер-
ності, що дозволяє найбільш раціоналізувати рухи
спортсмена, приводити їх у найбільшу відповідність
із біомеханічними особливостями його рухового
апарату, що виявляється в більшій доцільності, ефек-
тивності й економічності рухів [9].

Ціль в удосконаленні технічної майстер-
ності розглядається як очікуваний результат педа-
гогічного процесу, до якого повинні прямувати тре-
нер і  спортсмен. При цьому повинні зберігатись такі
біомеханічні характеристики, реалізація яких на
практиці забезпечує досягнення високих спортив-
них показників [8].

Сучасна техніка у всіх видах спорту і її ево-
люція залежать у великій мірі від ступеня розвитку
рухових якостей спортсмена. У змінних і складних
умовах змагальної боротьби рухові дії спортсмена
відрізняються широкою розмаїтістю варіантів і спо-
собів рішення завдань, що стоять перед ним, із чис-
ла яких треба вибрати найбільш доцільні у цьому
випадку.

У конкретних умовах змагальної боротьби
з окремих прийомів формуються спортивні дії
(підготовчі, нападаючі, захисні). Крім ретельного
оволодіння багатьма прийомами кваліфіковані
спортсмени мають також обмежену кількість дос-
коналих (коронних) прийомів і дій. Високий рівень
спортивної майстерності при цьому характеризуєть-
ся не тільки бездоганним володінням коронних
прийомів, але й умінням вибирати момент для
найбільш ефективного їх застосування.

Наведений аналіз показує, що в практиці
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зустрічаються два основних варіанти вдосконален-
ня технічної майстерності: перший – коли техніка
спортсмена у своїй основі відповідає сучасній раці-
ональній структурі руху й разом з тим відповідає
індивідуальним особливостям його фізичної підго-
товленості; другий, більш розповсюджений – коли
техніка рухів спортсмена не повною мірою відпові-
дає його функціональним можливостям і містить ряд
більш-менш істотних відхилень від сучасної техні-
чної моделі.

З педагогічної точки зору для організації
процесу вдосконалення рухової навички необхідно
розкрити конкретні причини виникаючих недоліків
у структурі рухів. Досвід роботи й спеціальні досл-
ідження показали, що основна причина недоліків у
техніці рухів полягає в тому, що педагоги (а разом з
ними й спортсмени) не мають об’єктивних критеріїв
оцінки рівня технічної майстерності, критеріїв кон-
тролю за її вдосконаленням, часто не зрозуміла мо-
дель досконалої технічної майстерності - інакше
кажучи, вони не володіють всім тим інформаційним
комплексом, що визначає можливості ефективного
керування специфічною руховою діяльністю спорт-
смена [6, 8].

Техніка не стоїть на місці – вона розвиваєть-
ся й удосконалюється. І в кожен період часу існує
сучасна ,  тобто найбільш передова  техніка  –
найбільш ефективна з існуючих [12].

Майстерність у спорті, у глибокому ро-
зумінні цього поняття,  – не стан, а процес удоско-
налення. Для майстерності характерні:

1) високий рівень всіх розділів спортивної
підготовки: фізичної, технічної, тактичної, психоло-
гічної, теоретичної й інтегральної – через техніку
рухів проявляються всі розділи підготовки;

2) високий рівень спортивних досягнень як
наслідок гармонійного об’єднання всіх сторін підго-
товки спортсмена;

3) висока надійність спортивних досягнень,
здатність упевнено, з більшою гарантією повторити
їх у різних умовах [6].

Після завершення становлення спортивної
техніки продовжується процес її  вдосконалення.
Різку межу між становленням й удосконаленням, тим
більше єдину для всіх видів техніки, провести важ-
ко. Ця межа умовна. Суть її полягає в тому, що зміню-
ються завдання технічної підготовки спортсмена. Від
становлення системи рухів у техніку переходять до
її вдосконалення.

На етапі попередньої підготовки засвоюють-
ся елементи, зв’язки, окремі фази цілісної дії без
прояву максимальної сили й швидкості. На етапі
початкової спортивної спеціалізації технічна підго-
товка пов’язана з оволодінням спеціальними впра-
вами, які мають обмежену цілісність. Вирішується
завдання щодо формування техніки, що дозволяє
ефективно використати рухові здібності людини без
порушення просторової, часової й динамічної форм
регуляції рухів. Здобувають уміння управляти
цілісними діями в зоні отриманої інтенсивності.

Перевага віддається вправам, швидкість і потужність
яких зростає за рахунок не активних м’язових зу-
силь, а раціонального використання реактивних й
інерційних сил у структурі рухів.

На етапі поглибленого вдосконалення про-
водиться відбір спеціальних вправ з урахуванням
індивідуальних особливостей спортсмена. Взаємо-
дія елементів структури забезпечує збільшення три-
валості “пасивних” фаз: м’язові зусилля екстрапо-
люються ЦНС із високим ступенем  точності,
забезпечуючи керування рухами з високою ефектив-
ністю. Реалізується принцип найменшої взаємодії:
мінімальна дія забезпечує заданий або максималь-
ний результат [2, 14].

У  групі  видів спорту з  варіативністю
спортивних дій, до яких належить баскетбол,
провідні ознаки майстерності пов’язані з відмінним
застосуванням досконалих, “коронних” дій у момент
безвідмовного їхнього застосування за умови ство-
рити необхідну ситуацію. Це забезпечується раціо-
нальною пристосованістю підготовчих фаз за умо-
ви стабільності основних робочих підсистем, уміння
випереджати дії суперників при дуже швидких діях
у складних мінливих умовах.

Підвищення надійності технічної майстер-
ності можна розглядати як проблему керування.
Саме керування забезпечує подолання можливих
перешкод (зовнішніх і внутрішніх), неминучих
навіть у найбільш постійних умовах.

Процес технічного вдосконалення – про-
цес східчастий. При передчасній участі спорт-
сменів у змаганнях у них відбувається розлад ще
незакріплених рухливих навичок і затримується
становлення високого технічного рівня. У зв’язку
із цим фахівці вважають, що в процесі вдоскона-
лення техніки рухів необхідно виключати неспри-
ятливі фактори доти поки не відбудеться перебудо-
ва рухової структури й не з’являться відносно стійкі
ритми рухового акту, а головне – налагодить осмис-
лений контроль за особистими рухами. Лише після
цього доцільно загострювати тренувальну роботу
й починати брати участь у змаганнях зі свого виду
спорту.

Результати досліджень Лапутіна А.М. [8, 9]
дозволили запропонувати методику спрямованого
формування й удосконалення спеціальних технічних
навичок. Її зміст включає наступні алгоритми дій
педагогів і спортсменів:

1) досліджуються біомеханічні характерис-
тики структури досліджуваної фізичної вправи (ру-
хові вправи);

2) будується її біомеханічна модель (статич-
на або індивідуальна);

3) будується “древо цілей” навчання або
рухового вдосконалення;

4) у процесі тренування визначається рівень
спеціальної рухової підготовленості учнів чи спорт-
сменів щодо рівневих критеріїв “дерева цілей” даної
біомеханічної моделі;

5) учні використовуючи метод вправ, осво-
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юють кожен рівень контрольними нормативами;
вихідними показниками для розробки спеціальних
вправ слугують характеристики кожного рівня;

6) проходження початкових рівнів  “дерева
цілей” можна забезпечувати звичайними тренуваль-
ними засобами;

7) проходження більш високих рівнів має
потребу у використанні в педагогічному процесі
спеціальних технічних інформаційних засобів керу-
вання, що конкретизують формування навички за
критеріями, установленими певним рівнем “древа
цілей”;

8) надвисокі рівні “древа цілей” контролю-
ються на основі використання відомих дидактичних
принципів, характеристик біомеханічних моделей і
закономірностей моделей і закономірностей систем-
інтегруючих організацій педагогічного процесу.

Для вдосконалення технічної майстерності
в теперішній час фахівці використають прямі й не-
прямі (опосередковані) засоби. При цьому вважаєть-
ся, що можна й треба ставити перед спортсменами
завдання, використовуючи їх  можливості; свідомо,
вільно управляти своєю діяльністю. Для цього ши-
роко використаються диференційовки, уточнення
характеристик  по  прямій вказівці (вище, раніше,
швидше та інше), змінюються зусилля й час їх зас-
тосування. На допомогу приходять методи непря-
мого, опосередкованого, “примусового” впливу.
Існують три групи факторів, що впливають на сис-
тему рухів, – умови обстановки, стан спортсмена й
завдання вправи. Змінити ці фактори можуть тре-
нер і спортсмен. Змінюючи їх, вони можуть вплива-
ти на систему рухів, змінювати, перебудовувати її
тоді, коли сам спортсмен може прямо впливати в
певній мірі на її керування. Використання методів
непрямої взаємодії на систему рухів характерно для
високого рівня тренувального процесу [1, 9, 10].

Процес технічного становлення спортсме-
на пов’язаний з надзвичайними труднощами особ-
ливо на етапі підведення його до найвищої спортив-
ної майстерності. Тут у першу чергу позначається
необхідність неухильного вдосконалення техніки й
разом з тим постійного приведення її у відповідність
із рівнем фізичної, а також тактичної й психологіч-
ної підготовки.

Ця складна взаємодія  різних сторін рухо-
вої діяльності спортсмена знаходить своє відобра-
ження в процесі формування й удосконалення рухо-
вих навичок, які мають специфічні особливості в
кожному окремому виді спорту й на різних етапах
його розвитку.

Процес навчання, а потім удосконалення
технічної майстерності, саме, і спрямований на ово-
лодіння спортсменом найбільш доскональними тех-
нічними прийомами й закріплення їх у рухових зав-
даннях.

Спортивна техніка кожного виду спорту
містить у собі сукупність технічних прийомів, спо-
собів подолання простору, взаємодії з партнерами й
суперниками. Всі рухи спортивної техніки строго

цілеспрямовані, вони раціонально організовані,
відрізняються високою економічністю. Цілісність
системи рухів не може розвиватися без одночасної
диференціації. Саме диференціювання, сама тонка
обробка елементів і підсистем й їхні взаємини, за-
безпечують більш досконалу організацію технічно-
го прийому в цілому. Спроби впливу на систему рухів
при її вдосконаленні такі:

1) зміна умов обстановки, у якій діє спорт-
смен;

2) зміна стану самого спортсмена;
3) зміна постановки завдання для виконан-

ня вправ [6].
На сьогоднішній день деякі фахівці виводять

наступні головні завдання вдосконалення технічної
майстерності спортсменів:
– досягнення високої стабільності й раціональної
варіативності спеціалізованих  рухів-прийомів,
що становлять основу техніки виду спорту;

– послідовне перетворення засвоєних прийомів
основ техніки до доцільних й ефективних зма-
гальних дій;

– удосконалення структури рухових дій, їх дина-
міки, кінематики й ритму з огляду на індивіду-
альні особливості спортсменів;

– підвищення надійності й результативності тех-
ніки дій спортсмена в екстремальних змагаль-
них умовах;

– удосконалення технічної майстерності спорт-
сменів виходячи з вимог спортивної практики
й досягнень науково-технічного прогресу.
У процесі навчання й удосконалення техні-

ки постійно виникають помилки. Їхнє своєчасне
виявлення й установлення причин виникнення знач-
ною мірою обумовлюють ефективність процесу тех-
нічного вдосконалення. Однак разом із установлен-
ням характеру помилок й ускладнень необхідно
визначити  ефективні прийоми й засоби їх запобі-
гання й подолання.

Навчання й удосконалення техніки спортив-
них вправ повинне бути щільно зв’язане із змагаль-
ними особливостями конкретного виду спорту, пе-
редовими характеристиками,  що визначають
досягнення найвищого спортивного результату [4,
8, 12, 13].

Опановуючи техніку, спортсмен повинен
вдосконалювати гостроту м’язового відчуття, зо-
рового і рухового сприйняття, відчуття рівноваги
й специфічні якості, які пов’язані зі спеціалізова-
ною змагальною діяльністю. Спеціалізоване тре-
нування аналізаторів, яким належить провідна роль
у змагальній діяльності будь-якого виду спорту, у
процесі спортивно-технічного вдосконалення при-
водять до розвитку специфічних якостей (відчуття
знаряддя, води, снігу, часу тощо), які визначають
досягнення найвищого спортивного результату. Без
цього будь-яка біомеханічно доцільна техніка рухів
перетворюється у формальні рухові акти й не при-
водить до високих і стабільних спортивних резуль-
татів [8].
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Процес удосконалення техніки спортсменів
хоча й пов’язаний із процесом оволодіння технікою,
випливає з нього, є його логічним продовженням,
але, однак, має свої закономірності, засоби, методи
й методичні прийоми, які мають потребу в експери-
ментальній перевірці.

За останні роки розробка наукових основ
технічної підготовки досягла значних успіхів у
зв’язку з експериментальними дослідженнями й
цілеспрямованим використанням комплексних
електрофізіологічних, біомеханічних і педагогічних
методів дослідження. Одночасне узагальнення пе-
дагогічного досвіду тренування показало, що тех-
нічна майстерність не негативна властивість обда-
рованого спортсмена, а результат багаторічної
наполегливої тренувальної роботи. Техніку необх-
ідно вдосконалювати протягом  усього часу
спортивних виступів, незважаючи на вік, здатність
й обдарованість.

Спортивна техніка, залежно від виду спорту,
спрямована на підвищення ефективності рухів при
максимальних умовах, на економічність витрати сил,
збільшення швидкості, точності рухів у складних
умовах спортивної боротьби.

У кожному окремому випадку доводиться
по-різному підходити до процесу вдосконалення
індивідуальної техніки. У першому – удосконален-
ня техніки головним чином пов’язане з кількісними
змінами в динамічній структурі: збільшення сило-
вих імпульсів й уточнення їх напрямків, а у зв’язку
із цим збільшення швидкості й амплітуди зміни за-
гального ритму рухів. У другому випадку вдоскона-
лення техніки пов’язане із частковою перебудовою
системи рухів, навіть із зміною малоефективних
прийомів більш ефективними.

Сучасний рівень науки й техніки спортив-
ного вдосконалення не можливо уявити без викори-
стання контрольно-вимірювальних апаратур. Плану-
вання завдань, засобів і методів, контроль за їхнім
здійсненням стає на більш високий рівень, коли вони
опираються на загальні теоретичні подання, які доз-
воляють глибше зрозуміти хід спортивного вдоско-
налення [4, 5, 7, 9, 10].

Індивідуалізувати підготовку спортсменів
доцільно через змагальну діяльність. Для практич-
ної реалізації даного тренувального підходу розроб-
лений наступний логічний алгоритм:

1-й крок - досліджувати змагальну
діяльність спортсменів на ряді головних змагань
сезону;

2-й крок - розрахунок індивідуальної стра-
тегічної моделі змагальних дій і визначення силь-
них і слабких її сторін, для цього варто використати
групові модельні характеристики й індивідуальну
інформативність модельних компонентів;

3-й крок - установлення індивідуальних пер-
спективних значень модельних компонентів змагаль-
них дій у річному циклі;

4-й крок - установлення індивідуальних пер-
спективних значень модельних компонентів змагаль-

них дій і відповідних їх показників спеціальної підго-
товленості спортсменів;

5-й крок - розробка індивідуальної програ-
ми тренування за принципом переважного розвит-
ку тих сторін підготовленості, які забезпечують пол-
іпшення сильних компонентів змагальних дій і
підтягування слабких до рівня середньогрупових
значень ефективності.

Висновки.
Удосконалення системи керування трену-

вальним процесом забезпечується на основі об’єкти-
візації знань про структуру змагальної діяльності й
підготовленості з обліком як загальних закономірно-
стей становлення спортивної майстерності, так й
індивідуальних можливостей спортсменів. Тут пе-
редбачається орієнтація на групові й індивідуальні
моделі змагальної діяльності й підготовленості, на
відповідну систему підбора й планування засобів
педагогічного впливу, контролю й корекції трену-
вального процесу.

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується вивчення критеріїв технічної майстерності
баскетболістів шляхом оцінки ігрової діяльності:
технічного арсеналу, ефективності виконання основ-
них ігрових прийомів, рухової активності, ступеня
корисності в командних діях.
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КОНЦЕПЦІЇ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ЛЮДИНИ, ЯК
ВАЖЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ РЕКРЕАЦІЇ

Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Войцех Лара
Академія фізичного виховання, Вроцлав

Карконоський колегіум, Єлєня Гура (Польща)

Анотація. У статті розглядаються теоретичні концепції
вільного часу людини, як важливого фактора рекреац-
ійної активності. Вільний час людини є важливою соц-
іальною, економічною та психолого-педагогічною про-
блемою сучасної цивілізації. Розподіл вільного часу є
нерівномірним, а суспільство є не приготованим до
адекватного його використання.
Ключові слова: час вільний, час зайнятий, рекреація.
Аннотация. Евгений Приступа, Аркадиуш Жепка, Вой-
цех Лара. Концепции свободного времени человека, как
важного фактора рекреации. В статье рассматриваются
теоретические концепции свободного времени человека,
как важного фактора рекреационной активности. Сво-
бодное время человека является важной социальной, эко-
номической и психолого-педагогической проблемой со-
временной цивилизации. Распределение свободного
времени является неравномерным, а общество еще не
подготовленным к адекватному его использованию.
Ключевые слова: свободное время, занятое время, рек-
реация.
Annotation. Prystupa Yevhen, Rzepka Arkadiusz, Lara
Wojcech. Conceptions of leisure as a significant factor of
recreation. The article shows theoretical conceptions of
leisure as an important factor of recreation activity. The
free time of the person is the important social, economic
and psychological pedagogical problem of a modern
civilization. Distribution a free time is non-uniform. The
society is not prepared yet for his adequate use.
Keywords: leisure, busy time, recreation.

Вступ.
Проблеми часу праці та вільного часу лю-

дини ґрунтовно досліджуються і дискутуються з
епохи інтенсивного розвитку промисловості, по-
чатків науково-технічної революції. Особливого зна-
чення зазначена проблема набуває в сучасних умо-
вах інформаційного та глобалізаційного суспільства,
яке привносить революційні зміни до традиційного
способу життя людини.

 В історичній перспективі проблема вільно-
го часу людини зазнавала глибоких, почасти карди-
нальних змін. Зазначені зміни були зумовлені куль-
турними, економічними та соціальними чинниками,
а також і змінами значення та ролі вільного часу
людини на певному етапі розвитку суспільства, трак-
тування якого підлягало впливові як об’єктивних, так
і суб’єктивних факторів.

 Висловлюючи контроверсійний погляд
R.Winiarski (34) підкреслює, що проблема рекреац-
ійної активності людини така ж давня, як і сама істо-
рія розвитку людської цивілізації, оскільки вона
(рекреація) тісно пов’язана із задоволенням біолог-
ічних і психічних потреб людини в русі, а також
потреби у відпочинку та розвазі.

 Ще Арістотель стверджував, що людина,
яка навчилася працювати, мусить навчитися розва-
жатися на дозвіллі. Власне, у цьому афоризмі зак-
ладено глибоке філософське розуміння необхідності
чергування часу праці з часом, відведеним на дозв-

ілля. А саме дозвілля потребує не пасивного відпо-
чинку, а власне активної розваги.

 Одначе, про науковий підхід до вивчення
проблем вільного часу та рекреації можна говори-
ти, починаючи із кінця 19 століття, наприкінці яко-
го, в науці було здійснено декілька спроб досліджен-
ня вільного часу в аспекті його еґатиліризації.

 Кінець 19 століття можна вважати періо-
дом створення перших теоретичних концепцій
вільного часу, хоча їхні джерела сягають ще філо-
софсько-соціальних поглядів Томаса Мора (1478-
1535), Франціса Бекона (1561-1626), Томазо Кампа-
нелли (1568-1639), Сен-Сімона (1760-1825), Оуена
(1771-1858), Фур’є (1772-1837). Суттєвий вплив на
розвиток наукових досліджень проблеми вільного
часу і рекреації, а також і формування теорій вільно-
го часу, мала низка наукових конгресів, які відбули-
ся протягом першої половини 20 століття. Перший
з них відбувся у 1930 році у Льєжі (Бельгія), наступні
відповідно у 1932 році в Лос-Анжелесі (США), у
1935 році в Брюсселі (Бельгія), у 1936 році в Ґамбу-
рґу ( Німеччина), та у 1938 році в Римі ( Італія).

 У зазначений період повстає надзвичайно
багато теоретичних концепцій трактування вільно-
го часу людини. Так, Хайзінґа ( 26 ) розглядає функції
вільного часу в категоріях забави та розваги, наго-
лошуючи на двох аспектах – культурологічному та
біологічному. Розвиток культури автор поєднує із
розвагою та змагальною діяльністю людини, тим
самим протиставляючи свій підхід більшості теорій,
які пов’язували розвиток суспільства з економічни-
ми факторами. Становлення культури, а також і рек-
реаційної активності, на думку Хайзінґи, відбувалося
на ґрунті розважальної та забавової діяльності лю-
дини, і носило так званий людичний характер.

 Одну із перших спроб визначення терміну
„вільний час” зробив T.Veblen (Цит.за 33 ), який під
цією дефініцією розумів сукупність життєдіяльності
людини поза часовими вимірами трудової діяль-
ності, вважаючи при цьому, що кількість вільного
часу людини має безпосередній вплив на її соціаль-
ний статус.

 Французький дослідник G. Friedmann ( Цит.
за 35) крім поняття вільний час, застосовує термін
«час незайнятий, свобідний». Різниця у зазначених
термінах, згідно цієї концепції полягає у тому, що
людина протягом часу, вільного від трудової діяль-
ності, має низку сімейних та громадських обов’язків,
а отже увесь проміжок позатрудового часу не мож-
на вважати повністю вільним.

 Найбільш розповсюдженою дефініцією
вільного час, як уже зазначалося, є визначення фран-
цузького соціолога Думазейдера (J. Dumazejder - 24),
в якому вільний час окреслюється як „... заняття, які
людина реалізує з власної волі, добровільно з ме-
тою відпочинку, розваги, безінтересовного вдоско-
налення своєї особистості, добровільної участі у
громадському житті після виконання професійних
обов’язків». Зазначена дефініція вільного часу ґрун-
тується на трьох факторах:
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– вільний час є часом, який залишається людині
після виконання всіх професійних, сімейних та
громадських обов’язків;

– зміст та форми занять протягом вільного часу
людина вибирає добровільно;

– заняття, які реалізуються протягом вільного
часу спрямовані на відпочинок, розвагу, безінте-
ресовне вдосконалення особистості чи участь
у громадському житті.

 Макс Каплан ( Цит. за 33) характеризуючи
вільний час людини, виділяє наступні його ознаки :
- антитеза праці; - приємність, задоволення; - доб-
ровільна громадська праця; - психічне відчуття
вільності, свободи; - культура; - виконання неістот-
них завдань; - розвага, забава.

 Найбільш прагматичним баченням пробле-
ми вільного часу відрізняється дефініція, запропо-
нована А. Петерсонем ( Цит. за 34), у якій стверд-
жується, що вільний час, є часом, протягом якого не
виконується оплачувана робота, не виконуються
домашні обов’язки, а також часом, протягом якого
людина не спить.

 Слід зазначити, що наукові дослідження
підтвердили багаточисельні гіпотези про фізіологі-
чно важливу роль сну у повноцінній життєдіяльності
людини. Адже сон є не тільки станом суцільного
загамування психічних процесів і різноманітних
форм психофізичної активності людини. Під час сну
відбувається багато важливих біологічних процесів,
без яких не було б можливим правильне функціону-
вання організму. Загалом, майже 30% життя люди-
ни припадає на сон ( 34, 31, 30).

 Слід зазначити, що різноманітні теорії
вільного часу, ґрунтуючись на даних соціології та
економіки, мають дуже тісний зв’язок з певними на-
прямками психології та філософії. У зазначених тео-
ретичних концепціях вільний час визначається як:
– категорія, протилежна (в розумінні антагоніз-
му, опозиції) поняттю часу праці;

– категорія, яка істотно доповнює поняття часу
праці;

– категорія, яка є автономною (самодостатньою),
тобто незалежною від поняття часу праці.

 Перша концепція вільного часу розглядає
працю як ригористичний обов’язок, а вільний час,
як сферу розвитку особистості людини і єдину мож-
ливість реалізації її прагнень.

 Адепти цієї концепції вважають, що з по-
дальшим розвитком техніки людина звільниться від
обов’язку праці, поступово перетворюючись із лю-
дини праці (homo faber) в людину забави і розваги (
homo ludens). Зазначеній меті мають слугувати ав-
томатизація та комп’ютеризація праці, ефектом чого
буде мінімалізація участі людини у виробничих про-
цесах. В такому утопічному суспільстві вільного
часу (англ. - leisure socjety ), згідно поглядів спец-
іалістів, праця буде виконувати похідну, другорядну
роль по відношенню до розваги та забави ( 34, 29,
26, 23 ).

 Теорії  другого типу ґрунтуються на

органічній єдності праці та вільного часу. Їх при-
хильники стверджують про можливість нівеляції
антиномії між працею та вільним часом (забавою,
розвагою), а слугувати розв’язанню цієї проблеми
має гуманізація людської праці, виключення із тру-
дової діяльності негативних елементів, адаптація
умов праці до потреб та зацікавлень кожної особис-
тості ( 26,1, 2, 3 ).

 Вказані зміни умов трудової діяльності ста-
нуть причиною виключення примусу, а сама трудова
діяльність людини стане креативною, приємною, не-
обхідною сутністю і метою життєдіяльності людини.

 І, нарешті, третя концепція, розглядає час
вільний від праці як категорію автономічну, незалеж-
ну від умов трудової діяльності ( 33, 4, 11 ).

 Наголос в цій теоретичній побудові падає
не на вивчення взаємозв’язків між трудовою діяль-
ністю і дозвіллям, а на дослідження проблем безпо-
середньо вільного часу та рекреації. В зазначених
теоретичних конклюзіях суттєво обмежується ши-
рота філософсько-соціологічних підходів, замість
чого більш глибоко вивчаються аспекти самої рек-
реації та вільного часу.

 Крім зазначених підходів трактування
вільного часу, в науковій літературі великий вплив
на становлення і розвиток сучасних концепцій рек-
реативної діяльності мали теорії гри, розваги та за-
бави, які побутують і розвиваються в рамках сучас-
ної психології, педагогіки, культурної антропології,
теорії фізичного виховання.

 Згідно поглядів вчених, всі зазначені теорії
гри та забави, умовно можна розподілити на теорії
біоґенні, тобто ті, які джерела рекреаційно-ігрової
діяльності вбачають у самій природі людини та її
фізіологічних потребах, та теорії соціоґенні, які ак-
центують увагу на соціально-культурних аспектах
проблеми ( 34, 27, 22 ).

 Взагалі, проблема дослідження часу жит-
тєдіяльності людини становить важливий елемент
багатьох сучасних наукових дисциплін : філософії,
соціології, психології, педагогіки, теорії фізичного
виховання, культурної антропології, валеології, ме-
дичних та біологічних наук тощо.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – аналіз теоретичних кон-

цепцій вільного часу людини, як важливого факто-
ра рекреаційної активності.

Результати досліджень.
В тлумачних словниках категорія часу має

надзвичайно різноманітний спектр визначень, при-
кладом чого можуть слугувати приведені дефініції :
- час – одна із форм (поруч із простором) існування
матерії, послідовна зміна її станів;
- час – тривалість чогось, якогось встановленого
явища, або процесу;
- час – відрізок визначеної тривалості, в якій що-
небудь здійснюється;
- час – визначений момент, протягом якого щось
відбувається;
- час – тривалість буття, простір життєдіяльності,
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послідовність існування, продовження явищ, подій.
 У словнику Вебстера (Webster, 1989)

дефініції часу надається наступне значення :”...сис-
тема секвенційних залежностей, у яких одна подія
залишається у відношенні до іншої події, як мину-
ле, сьогодення і майбутнє; безкінечне і безперервне
тривання, у якому події відбуваються одна за одною”.

 Власне спостереження циклічності про-
цесів та явищ природи, їх протікання та наслідків,
витворили у свідомості людини поняття часу. У цьо-
му випадку припустимо говорити про психічні ас-
пекти відображення часу людиною.

 Згідно твердження Ґоца (Цит. за 34) :”.час
є винаходом людини, який виник з потреби кращої
орієнтації у подіях. Те, що дає нам природа – є рит-
мом. Фазове появлення сонця і місяця, удари серця
– обидва ті явища дозволяють розпізнати і пережи-
ти плин часу”.

 Як вже зазначалося, з поняттям рекреації
надзвичайно тісно є пов’язане поняття вільного часу
людини. Вільний час людини окреслюється як час-
тина часу, яка є незалежною від виконання профес-
ійних (праця), родинних і громадських обов’язків,
і, яка є призначена на добровільно вибрані люди-
ною заняття, які слугують відпочинкові, розвазі та
вдосконаленню власної особистості ( 33 ).

 Як вважає R. Winiarski (34), зазначена де-
фініція, як і інші подібні, не є повновартісною, оск-
ільки вона не повністю окреслює які процеси, яви-
ща, стани тощо відносяться до поняття вільного часу.
Власне, у наведеному випадку окреслюються саме
ті процеси, які до вільного часу не належать, а лише
трактуються ті явища і процеси, які не окреслені
дефініцією, як вільний час.

 Слід зазначити, що видима тотожність по-
нять „рекреація” та „вільний час” не дає можливості
їх застосування як синонімів. Адже у першому ви-
падку предметом аналізу виступає людська ак-
тивність у рекреаційній сфері, ототожнювана з ка-
тегорією діяльності, а в другому випадку предметом
аналізу є власне категорія часу (19, 23, 34 ).

 На перший погляд, може видаватись, що
розуміючи рекреацію як категорію діяльності лю-
дини, яка реалізується протягом вільного часу, а та-
кож добровільно, без примушення чи зовнішнього
натиску, не узалежнюємо того факту, що саме різно-
види рухової (фізичної) рекреації виступають як
найбільш бажані, і аж ніяк не завжди добровільні, а
швидше необхідні для повновартісної життєдіяль-
ності сучасної людини фактори.

 Слід зазначити, що фізична рекреація, бу-
дучи обов’язковим атрибутом здорового способу
життя сучасної людини, у специфічний спосіб ви-
ходить за межі добровільної сфери життєдіяльності.
В той же час, фізична рекреація, розповсюджуючись
на обов’язкову сферу життєдіяльності, завжди реа-
лізується протягом вільного часу.

 Подібні труднощі виступають і тоді, коли
намагаємося аналізувати рекреаційну активність
людини через диференціацію діяльності людини у

сферах праці та відпочинку (розваги). Адже ак-
тивність людини не обмежується лише трудовою
діяльністю та відпочинком (розвагою). Існує ціла
низка різновидів психофізичної активності людини,
які не можливо розмістити в зазначених межах ка-
тегорій праці та розваги. В науковій літературі всі
ці специфічні різновиди активності людини назива-
ються „третім станом” (29, 30). До таких різновидів
активності відносяться : творча діяльність людини,
сприйняття мистецтва, релігійні ритуали (наприклад,
молитва ) тощо. Активність людини під час „треть-
ого стану” становить найвищий рівень розвитку та
вдосконалення, адже у цьому стані найповніше реа-
лізується власне „еґо” людини. „Третій стан” висту-
пає як посередня ланка життєдіяльності між працею
та розвагою (відпочинком). У цьому стані також
існує можливість на рекреаційну активність, яка у
даному випадку набуває власне креативних, твор-
чих форм, пов’язаних із творенням нових ціннос-
тей у житті людини.

 У соціології вільного часу людини розріз-
няють три його різновиди :
- короткотривалий вільний час протягом добової
життєдіяльності – це час який залишається людині
після виконання всіх професійних, громадських та
сімейних обов’язків ;
- середньотривалий вільний час в рамках вікенду –
це час, яким диспонує людина у кінці робочого тиж-
ня;
- довготривалий вільний час протягом відпусток.

 Окрім зазначених різновидів виділяють ще
вільний час осіб, які не працюють, або не вчаться.

 В рекреалогії  (науці про рекреацію)
вільний час визначається як та частина доби, яка
залишається людині після виконання всіх обов’яз-
кових справ ( трудова діяльність, навчання, домаш-
ня і громадська робота ) та забезпечення фізіологіч-
но необхідних потреб ( сон, споживання їжі тощо).

 Однією із концепцій фізичної рекреації є її
дослідження як форми організації дозвілля людини.

 Термін „дозвілля” означає переважно
вільний від роботи час, незайнятий час, гуляння,
простір від роботи. Фактично, більшість дефініцій
„дозвілля” визначають його як вільний від праці час,
час відпочинку.

 Близьким за значенням до терміну дозвіл-
ля в літературі використовується термін „хоббі”, під
яким розуміється захоплення чимось, улюблене за-
няття для задоволення своїх культурних потреб на
дозвіллі ( 30, 29 ).

 Слід зазначити, що у вітчизняній науковій
літературі проблемам дослідження дозвілля люди-
ни, як періоду відпочинку після виконання профес-
ійних, сімейних та громадських обов’язків та задо-
волення фізіологічних потреб (сон, харчування
тощо), приділяється надзвичайно мало уваги.

 Між іншим, дозвілля – не менш важлива
сфера життєдіяльності людини від професійної
праці. Ще в кінці 19 століття французький соціолог
Габріель Тард проголосив прихід ери дозвілля: ”Еко-
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номічне життя людини складається не лише з праці,
а й із дозвілля. І дозвілля, яке економісти повністю
ігнорують, у певному сенсі є більш важливим для
вивчення, як праця, адже дозвілля існує для праці, а
праця для дозвілля” ( Цит. за 24).

 Поняття „дозвілля”, як самодіяльної чи
організованої форми відпочинку, ще не має чіткого
визначення, адже в науковій літературі відсутнє од-
нозначне розуміння співвідношення понять „фізич-
на рекреація” та „дозвілля”. Слід зазначити, що І
Міжнародний конгрес з проблем рекреації, який
відбувся у 1964 році в Осаці (Японія), а також низка
наступних світових форумів із цієї проблеми, не
внесли суттєвих уточнень до розуміння рекреації у
сфері дозвілля людини.

 Відомий французький соціолог Думазей-
дер визначає дозвілля як певні заняття, які індивіду-
ум реалізує за власним бажанням – відпочинок, роз-
ваги,  самовдосконалення,  підвищення своєї
кваліфікації, участь у громадському житті, після
того, як він виконає свої професійні та громадські
обов’язки (24).

 На думку Орлова (16), рекреація завжди є
функцією дозвілля, вона завжди розглядається як
специфічна людська діяльність, а основу фізичної
рекреації складають фізичні вправи. Адже сучасні
концепції фізичної рекреації ґрунтуються на аналізі
як соціально-культурних, так і біологічних чинників,
які в сукупності впливають на процеси формування
потреб організації свого дозвілля з використанням
психофізичної активності.

 Згідно поглядів американського вченого
Дж. Келлі (27), рекреація у сфері дозвілля завжди
пов’язана із відновленням фізичних та духовних сил
після трудової діяльності.

 Таким чином, у більшості наукових теорій
дозвілля розглядається як активна творча діяльність,
самоосвіта, пізнання культурних та духовних цінно-
стей, фізичне та спортивне вдосконалення, заняття
за інтересами, спілкування між людьми, громадсь-
ка діяльність, добровільно реалізовані у вільний від
основних обов’язків час. Отже дозвілля це не сама
свобода, а час, коли здійснюється діяльність, осно-
вою якої є вільний вибір (18, 19).

 Зазначена концепція дозвілля, як форми
проведення вільного часу, полягає на багатовимір-
ності та багатоаспектності цього важливого культур-
ного, соціального та економічного явища, і охоплює
культурологічний, біологічний, комунікативний, оз-
доровчий, спортивний та інші аспекти, що дозволяє
розглядати дозвілля як пізнавальний, перетворюю-
чий та ціннісно орієнтований різновид психофізич-
ної активності людини.

 В літературі предмету вільний час людини
розглядається у наступних аспектах:
- як позитивне явище;
-як явище фізіологічне;
- як явище економічно-господарче;
-як явище небажане (29, 13, 35).

 Вільний час, як позитивне явище, набирає

у певному сенсі політичного, або навіть ідеологіч-
ного забарвлення. Прагнення до зменшення трива-
лості робочого часу, або збільшення тривалості
вільного часу, лежало в засадах соціальних і госпо-
дарчих змін в розвинених державах Заходу.

 Спосіб проведення вільного часу завжди
підлягав визначеній моді. Наприклад, у певних ко-
лах було прийнято, щоб особа з „вищих щаблів сус-
пільства» займалася кінним спортом, грала в теніс,
або гольф.

 Зазначені моди деколи насправді бувають
чинником, який сприяє підвищенню рекреаційної
активності суспільства в цілому. Прикладом може
слугувати змінність моди на рекреаційну активність
у США: у 70-80 роках минулого століття найбіль-
шого буму набула така форма рекреації, як джоґґінґ
(біг з помірною інтенсивністю для вдосконалення
кардіореспіраторної витривалості), на початку 90
років на зміну джоґґінґу прийшла мода на різно-
манітні системи аеробіки (степ аеробіка, аквааеро-
біка), на межі тисячоліть значної популярності на-
були системи атлетичної гімнастики (шейпінґ,
боді-билдінґ, стречінґ тощо).

 Слід зазначити, що окрім наукових дослід-
жень, значний вплив на формування моди на різно-
види рекреаційної активності суспільства мають за-
соби масової інформації, а за їх посередництвом
потужні продукційні фірми, які пропонують різно-
манітні рекреаційні товари : обладнання, інвентар,
спортивний одяг тощо.

 Як явище фізіологічне, вільний час є необх-
ідною умовою для регенерації сил та приготування
організму до наступних етапів трудової діяльності.

 Вільний час як явище економічно-госпо-
дарче є важливою галуззю економіки високорозви-
нених держав. Адже все більше і більше людей до-
лучаються до активних форм рекреації, а для
забезпечення зростаючого попиту на рекреаційні
послуги, створюються численні фірми та клуби, в
яких знаходять працю тисячі фахівців рекреації.

 Подеколи надмір вільного часу може бути
небажаним явищем, особливо, коли той час прово-
диться у неадекватний спосіб. Надмір вільного часу
для дітей, позбавлених нагляду працюючих батьків,
може створювати шкідливі передумови для неадек-
ватної девіаційної поведінки. Також у певних ситу-
аціях, надмір вільного часу для людей пенсійного
віку може створювати некомфортні психологічні
умови життєдіяльності.

 В соціології та психології розрізняють де-
кілька вимірів вільного часу людини: об’єктивний,
який визначається у годинах та хвилинах; суб’єктив-
ний, величина якого оцінюється конкретною особою
найчастіше в категоріях –багато-мало часу; а також
час релятивний, параметри якого визначаються у
співвідношенні вільного часу конкретної людини до
вільного часу інших людей (34, 22 ).

 Слід зазначити, що лише комплексне дос-
лідження вільного часу у цих трьох вимірах дає мож-
ливості для реальної оцінки ролі вільного часу в
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життєдіяльності сучасної людини.
 Простір вільного часу людини заповнюють

різноманітні заняття, здетерміновані такими ж різно-
манітними потребами, інтересами, а також психо-
соматичними особливостями.

 Відносно мети рекреаційних занять, то
вони можуть мати характер едукаційний, інтеґрац-
ійний, рекреаційний, культурний, компенсаційний,
виховний тощо. Необхідно зазначити, що надзвичай-
но нелегкою справою є диференціація рекреаційної
активності протягом вільного часу людини з метою
визначення головних функцій : відпочинку, розваги
чи самовдосконалення.

Слід зазначити, що один і той самий різно-
вид діяльності людини, в залежності від поставле-
ної мети та умов його реалізації, може бути віднесе-
ний або до форм життєдіяльності протягом часу
занятого, або ж, навпаки – до рекреаційної актив-
ності. Прикметним може бути розгляд фізичної впра-
ви в одному випадку як головного засобу фізичного
виховання, процес якого вважається різновидом обо-
в’язкової праці учня, а в другому випадку – до форм
рекреаційної активності, під час якої та ж сама фізич-
на вправа виконується добровільно.

 Слід зазначити, що законодавче скорочен-
ня тривалості праці не завжди сприяє реальному
скороченню часу праці і відповідному зростанню
вільного часу, адже отриманий в такий спосіб ре-
зерв вільного часу може бути витрачений на вико-
нання інших обов’язків. Отже, параметри вільного
часу є надзвичайно еластичними в структурі добо-
вого бюджету часу, поскільки яка-небудь інша цілес-
прямована діяльність, як правило, виконується в часі
вільному від праці.

 В сучасній літературі найчастіше вказуєть-
ся на дві причини збільшення вільного часу людини:

а) скорочення часу трудової діяльності;
б) розповсюдження часоощадних техно-

логій (34, 5, 6, 7, 8).
 При цьому підкреслюється, що реляції між

параметрами часу праці та вільного часу суттєво за-
лежать від рівня соціально-економічного розвитку
суспільства. Збільшення параметрів вільного часу
відноситься до одних із найважливіших показників
якості життя людини, а сам вільний час трактується
як категорія загальнолюдського добробуту (22, 16, 15).

 Результати найновіших досліджень вказу-
ють, що параметри вільного часу людини у розви-
нених країнах світу детермінуються низкою чин-
ників, до яких відносяться : характер професійної
діяльності, рівень освіти, місце проживання, стан
здоров’я людини, вік і стать, мотиваційні фактори,
економічний статус тощо.

 Таким чином, параметри вільного часу за-
лежать не тільки від економічних чи соціально-де-
мографічних факторів. Як зазначає Р. Вінярські (34),
важливу роль у формуванні бюджету вільного часу
відіграють фактори ціннісно-культурні, традиційний
календар суспільства, звичаї та ступінь заанґажова-
ності людей до праці. В цьому аспекті важливим

чинником виступає не тільки кількість, але й якість
вільного часу, його змістовне наповнення. Як
підкреслюється у багатьох дослідженнях, встанов-
лені тенденції до збільшення кількості вільного часу
людини значно випереджують процес формування
необхідних навичок ефективного використання цьо-
го вільного часу ( 17, 3, 1, 2, 10).

 В соціології для окреслення процесів ефек-
тивності використання вільного часу встановлено
відповідний термін „культура вільного часу”, під
яким необхідно розуміти усвідомлення людиною
важливості ефективного відпочинку для відновлен-
ня організму, а також уміння вибирати для себе адек-
ватні форми регенераційних занять з метою покра-
щення свого фізичного стану і зміцнення здоров’я (
6, 24, 33).

 До ознак культури вільного часу відносять-
ся, таким чином, не тільки кількісні, але й якісні
параметри використання вільного часу, до яких за-
раховуються різноманітні різновиди рекреаційної
активності, які знаходять підтримку у громадській
свідомості і є необхідними для повновартісної жит-
тєдіяльності людини.

 Німецький інститут досліджень вільного
часу ще наприкінці минулого століття опублікував
аналітичні результати, які підтверджують, що кожен
третій громадянин Німеччини висловлює готовність
отримувати меншу заробітню плату в замін за сут-
тєве збільшення вільного часу (34).

 Отже повноцінність і якість людського
життя вимірюються, з одного боку досягненнями
людини у професійній сфері, а з другого- способом
її життя протягом вільного часу, ефективністю про-
ведення свого дозвілля.

 Комплексні дослідження, проведені на
мешканцях м. Вроцлава у віці від 14 до 75 років
показали, що найменшими параметрами вільного
часу диспонують особи працюючі, при тому у жінок
приблизно на пів-години менше вільного часу, як у
працюючих чоловіків. У студентів вищих навчаль-
них закладів у робочі дні виявилося на 30 хвилин
більше вільного часу, як у учнів гімназій (відповід-
но 5 годин 30 хвилин проти 5 годин вільного часу у
учнів) ( 36 ).

 Таким чином, фактично всі категорії насе-
лення великого міста диспонують достатніми пара-
метрами вільного часу для задоволення своїх рек-
реаційних потреб.  Одначе,  дослідження
особливостей проведення вільного часу свідчать про
надзвичайно невисокий рівень рекреаційної актив-
ності. Проведений аналіз засвідчує, що практично у
всіх категоріях міського населення домінують па-
сивні форми рекреації – огляд телепередач, слухан-
ня музики, читання книжок та преси. Пасивні фор-
ми відпочинку декларує близько 90 % учнівської
молоді, 80% студентів вузів та людей продуктивно-
го віку, а у пенсіонерів зазначена форма рекреації
преферується більше ніж у 90 % осіб. Характерно,
що рекреаційно-спортивні заняття преферує лише
19,5% школярів. Слід зазначити, що додатковий
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аналіз показав зменшення рекреаційно-спортивної
активності у 16-19 річних школярів (17,4%) у по-
рівнянні із їх молодшими колегами 14-15 річного
віку, серед яких преференція спортивно-рекреацій-
них занять виносить близько 30 % (36).Найнижчі
рівні зацікавленості формами фізичної рекреації
спостерігаються у осіб пенсійного віку. Головними
причинами такого стану вказуються недоліки фінан-
сування рекреаційної сфери та незадовільний стан
здоров’я ( 36 ).

 Таким чином, у сучасній соціокультурній
ситуації людина диспонує достатньою кількістю
вільного часу, На параметри вільного часу мають
вплив такі фактори, як місце проживання, вік, стать,
економічний та соціальний статус. Однак, серед
форм рекреаційної активності переважають пасивні
(рецептивні –читання літератури, перегляд телепе-
редач) її різновиди.

 Видатний англійський філософ Бертран Рас-
сел стверджував, що вміння з користю використати
своє дозвілля є ознакою найвищого рівня цивілізова-
ності. За даними Рижкіна ( 19 ), на дозвілля припадає
приблизно 30-35 % вільного часу сучасної людини,
але тільки 10-12 % людей уміють корисно організу-
вати своє дозвілля, активно займаючись різноманіт-
ними формами рекреації. Особливу тривогу викли-
кає факт істотного зменшення кількості людей, які
преферують форми фізичної рекреації. Зазначене
зменшення прослідковується уже в системі освіти.
Так, якщо у молодших школярів рекреаційні форми з
використанням фізичної активності охоплюють 30-
40% дітей, то уже у старшокласників спостерігаєть-
ся істотне зменшення цього показника до 10 %, у сту-
дентської молоді – до 5-7 %, а у людей продукційного
віку – до 3-5 % (19, 36).

 З цього погляду важливою проблемою пе-
дагогіки вільного часу є напрацювання ефективних
технологій формування стійкого інтересу та сталої
потреби у використанні всього багатства різновидів
фізичної (активної) рекреації практично на всіх ета-
пах психофізичного розвитку людини.

Висновки.
 Зазначені тенденції домінації пасивних

форм рекреації над активними у майбутньому, на
думку вчених, збережуться, а одночасно будуть по-
глиблюватись наступні закономірності людської
життєдіяльності у сучасному постіндустріальному,
глобалізаційному та інформаційному суспільстві :
– збільшиться відсоток використання рекреацій-
них форм з низькою інтенсивністю психофізич-
ної активності;

– надалі буде спостерігатись ступеневе зменшен-
ня форм фізичної рекреації на користь її куль-
турно-інтелектуальних різновидів;

– відхід від рекреаційних занять у приміщеннях
на користь рекреаційних занять на відкритому
повітрі;

– відхід від організованих форм рекреації і
збільшення відсотка самодіяльних форм рекре-
аційних занять, побудованих на неформальних

людських стосунках, більш камеральних та при-
ватних;

– суттєвий зріст різноманітності, збагачення форм
проведення вільного часу, завдячуючи інтенсив-
ному розвитку „індустрії дозвілля і розваг”.

 В сучасних філософських, соціологічних,
психолого-педагогічних дослідженнях прослідкрву-
ються суттєві зміни у підходах до вивчення проблем
вільного часу людини, де домінуючим стає наступ-
не систематизоване визначення зазначених змін у
трактуванні вільного часу :
1. Відносність часу, яку належить розглядати не
лише з точки зору теорії відносності Айнштай-
на. Простір та час творять континіум, у якому
суб’єктивний час людини не є ідентичним до
об’єктивного перебігу часу;

2. Безумовне раціональне упорядкування вільно-
го часу суспільства та людини має багато соц-
іальних, економічних та психологічних про-
блем.  В наукових футурустичних теоріях
піддається сумніву концепція позитивного роз-
витку цивілізації ( 22, 27, 25). Розвиток сусп-
ільства ( у тому числі і збільшення параметрів
вільного часу людини) не завжди можна трак-
тувати як позитивні зміни.

3. Філософський аспект інтелектуальної актив-
ності людини у загальному контексті найкраще
формулює у своїй філософській парадиґмі Хай-
деґґер ( 25 ), який зазначає :”... побут, ключове
поняття, яке найтісніше пов’язане з часом.” В
своїй теорії Хайдеґґер розрізняє поверхневий
побут від побуту справжнього. Власне у цій
думці віддзеркалюється прагнення людства до
розвитку нових концепцій часу, як важливої ка-
тегорії життєдіяльності.

 У сучасних концепціях вільного часу посту-
пово проглядається намагання диференціації часу на
„час вільний” (free time) та час цільової рекреаційної
активності людини (leisure). У першому значенні
вільного часу мається на увазі загальну кількість часу,
необмежену працею (трудовою діяльністю), а також
і незаповнену людською активністю. У другому зна-
ченні, вільний час людини окреслюється як активний
спосіб проведення дозвілля для досягнення встанов-
лених, переважно гедоністичних цілей.

 Таким чином, вільний час людини є важли-
вою соціальною, економічною та психолого-педаго-
гічною проблемою сучасної цивілізації. Розподіл
вільного часу є нерівномірним, а суспільство є не
приготованим до адекватного його використання.

Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем кон-
цепції вільного часу людини, як важливої категорії
рекреації.
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РЕКРЕАЦІЯ, ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ
ЯВИЩЕ, РІЗНОВИД І РЕЗУЛЬТАТ

ДІЯЛЬНОСТІ.
Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Войцех Лара
Академія фізичного виховання, Вроцлав

Колегіум Карконоське в Єлєнєй Гурє (Польща)

Анотація. У статті розглядаються теоретичні аспекти
рекреації, як соціально-культурного явища, різновиду
та результату діяльності людини. Окреслена група спе-
цифічних потреб, реалізація яких пов’язана з необхідн-
істю відновлення та оптимізації розвитку людського
організму, що зумовлює необхідність забезпечення пев-
них умов їх задоволення – наявність вільного часу, особ-
ливі властивості простору життєдіяльності, матеріаль-
но-технічна база, система психічних (мотивація,
інтерес) соціальних чинників.
Ключові слова: рекреація, різновиди рекреації, вільний
час людини.
Аннотация: Евгений Приступа, Аркадиуш Жепка, Вой-
цех Лара. Рекреация, как социально-культурное явле-
ние, разновидность и результат деятельности. В статье
рассматриваются теоретические аспекты рекреации, как
социально-культурного явления, разновидности и ре-
зультата деятельности человека. Очерчена группа спе-
цифических нужд, реализация которых связана с необ-
ходимостью восстановления и оптимизации развития
человеческого организма, которая предопределяет не-
обходимость обеспечения определенных условий их
удовлетворения - наличие свободного времени, особые
свойства пространства жизнедеятельности, материаль-
но-техническая база, система психических (мотивация,
интерес) социальных факторов.
Ключевые слова: рекреация, виды рекреации, свобод-
ное время человека.
Annotation. Evgen Prystupa, Arkadiusz Rzepka, Wojciech
Lara. Recreation as a social and cultural phenomenon,
variety and result of activity. The article shows theoretical
aspects of recreation as a social and cultural phenomenon,
variety and result of activity. The free time of the person is
the important social, economic and psychological
pedagogical problem of a modern civilization. Distribution
a free time is non-uniform. The society is not prepared yet
for his adequate use.
Keywords: recreation, varieties of recreation, leisure.

Вступ.
Теорія рекреації, як і кожна нова галузь

знань потребує чіткого і докладного визначення най-
важливіших понять (дефініцій), які становлять ос-
нову розуміння та інтерпретації найважливіших про-
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цесів, явищ, закономірностей тощо, характерних для
сучасного етапу розвитку рекреації, як важливої
складової фізичної культури.

 Термін рекреація, як відомо, походить від
латинського слова „recreatio” (повернути до життя,
оживити, зміцнити, підкріпити, відновити, а також
– створити на ново ; recreation – франц.-розвага,
відпочинок).

 Рекреація як соціальне явище та науковий
термін без сумніву становчо увійшов до наукового
обігу і є зрозумілим та знаним.

 Слід зауважити, що у минулому терміном
«рекреація» називався пообідній відпочинок учнів,
які вчилися в школах-інтернатах, і проводили свій
вільний час у рекреаційних грах і забавах разом із
своїми вчителями. Дослідники системи історії осві-
ти в Україні на Литві та у Польщі у минулі історичні
епохи підкреслюють, що рекреаційні мандрівки,
різноманітні рухливі ігри та забави за участю учнів
та вчителів регулярно відбувалися кожного вівтор-
ка та четверга післяобідньою порою ( 31, 30 ).

 Дещо пізніше поняттям «рекреація» поча-
ли охоплювати інші різновиди дозвілля, навіть такі,
які , на перший погляд не мали рекреаційних ознак
( 30 ).

 В тлумачних словниках більшості мов під
терміном «рекреація» розуміється, по-перше, про-
міжок часу, відведений на відпочинок, по-друге, сам
відпочинок, відновлення сил людини, витрачених на
трудову діяльність, і, по-третє, термін цей асоціюєть-
ся з канікулами, або ж тривалою перервою між на-
вчальними заняттями.

 Сучасне трактування поняття рекреація,
незважаючи на деякі семіотико-семантичні , філо-
софські, концептуально-теоретичні розбіжності
спеціалістів, в загальних рисах полягає на стверд-
женні, що процес рекреації поєднує всю сукупність
різновидів діяльності людини, яка реалізується на
дозвіллі у часі, вільному від праці , навчання, вико-
нання громадських та сімейних обов’язків та забез-

печення підставових фізіологічних функцій ( 31, 29,
30, 27).

 Важливим є факт, що у визначенні дефініції
рекреації не є істотним різновид чи форма людської
діяльності (активності), а власне спосіб її тракту-
вання і рефлексії конкретною людиною.

 Аналіз фахової літератури засвідчує, що
термін рекреація використовується щонайменше у
декількох значеннях. У першому значенні словом
рекреація окреслюється різновид людської діяль-
ності, який характеризується наявністю цільово-ре-
зультативних відносин ( Рис. 1 ).

У цьому аспекті, рекреація розглядається як
процес людської діяльності, спрямований на віднов-
лення, реституцію, регенерацію природних здібно-
стей людини, витрачених у процесі трудової (на-
вчальної) діяльності, у вільний від головних
обов’язків час, а також і як процес задоволення на-
туральних потреб людини у психофізичній актив-
ності, у зміцненні та відтворенні здоров’я, отриманні
задоволення від психофізичної активності під час
дозвілля та вдосконаленні психічних, духовних і
тілесних (фізичних, соматичних) складових особи-
стості людини.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є аналіз теоретичних ас-

пектів рекреації, як соціально-культурного явища,
різновиду та результату діяльності людини.

Результати дослідження.
Всі різновиди людської діяльності, а одним

із них є рекреаційна активність людини характери-
зуються необхідністю визначення кінцевої мети і
способів її досягнення. Кінцевий результат рекреа-
ційної діяльності виступає як специфічний продукт,
який , у залежності від мети може конкретизуватись
, по-перше, у вдосконаленні психічних та фізичних
якостей, по-друге, у задоволенні біологічної потре-
би людини у фізичній (руховій) активності, по-третє,
у відновленні (реституції) потенціалу організму, по-
четверте, у зміцненні, збереженні та відтворенні здо-

Рис.1. Структура рекреаційної активності в діяльнісному аспекті.
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ров’я, по-п’яте, у отриманні задоволення від реалі-
зованої психофізичної активності під час дозвілля.

 Рекреаційна діяльність людини передба-
чає у своїй структурі наявність суб’єкт-об’єктних
та суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин, зв’язків та
кореляцій.

 Сутність суб’єкт-об’єктних взаємовідносин
полягає у тому, що суб’єкт – конкретна людина, у
процесі рекреаційної діяльності оволодіває надбан-
нями цивілізації у галузі рекреації (засобами, мето-
дами, формами рекреації, системою знань тощо), тоб-
то споживаючи (присвоюючи) їх, своєю активністю
спричиняється до певних соціальних, психічних, біо-
логічних змін свого індивідуального статусу.

 Сутність суб’єкт – суб’єктних взаємовідно-
син слід розглядати, по-перше, як включення (соц-
іалізацію) конкретного суб’єкта в інформаційну,
опосередковану, або безпосередню, механічну взає-
модію з іншими суб’єктами рекреаційної діяльності.
І, по-друге, як вдосконалення конкретним суб’єктом
власних психічних, духовних та фізичних якостей у
результаті реалізації рекреаційної активності.

 Таким чином, рекреація у діяльнісному ас-
пекті розглядається як процес або спосіб раціональ-
но організованої психофізичної активності людини,
спрямованої на досягнення системи цілей, обумов-
лених істотою рекреації, у вільний від основних про-
фесійних, родинних та громадських обов’язків час.

 Іншим аспектом розгляду рекреації, як соц-
іального явища, є аспект предметно-ціннісний. Рек-
реація, як сукупність предметних цінностей, охоп-
лює цілий ряд матеріальних та духовних досягнень,
створених у суспільстві з метою задоволення рек-
реаційних потреб сучасної людини. Кожний етап
розвитку рекреації характеризується своєрідним
ціннісним змістом, і у цьому аспекті, цей зміст є для
кожної людини, яка проявляє рекреаційну ак-
тивність, предметом засвоєння. використання, своє-
рідною формою споживання рекреаційних послуг

 Мова йде, у першу чергу, про багаточи-
сельні популярні у сучасному суспільстві системи
атлетичної гімнастики, боді-білдінґу, шейпінґ, аеро-
біку, стречінґ, дансінґ , джоґґінґ тощо, а також сис-
теми здорового способу життя, засадами яких вис-
тупають різноманітні чинники психотренінгу,
релаксу, комплекси дієтичних рекомендацій, загар-
тування організму, а також рекомендації із застосу-
вання традиційних фізичних факторів у сучасній
рекреаційній практиці.

 Поряд із адекватними досягненнями люд-
ства у використанні різноманітних систем психо-
фізичної рекреаційної активності, які складають
специфічний зміст рекреації, значну вартість мають
і наукові знання, які узагальнюють сутність цієї га-
лузі фізичної культури, принципи, форми, методи та
методики використання фізичних вправ у рекре-
аційній діяльності; організаційні , матеріально-
технічні та інші умови, які спеціально створюються
для ефективного функціонування рекреаційної сфе-
ри (медико-біологічне, інформаційне забезпечення,

якість і доступність спортивних споруд, інвентаря
та обладнання тощо).

 Таким чином, предметно-ціннісний аспект
рекреації полягає у сукупності науково-методично-
го, організаційного та матеріально-технічного забез-
печення рекреаційної діяльності людини.

 І, нарешті, рекреацію слід розглядати в ас-
пекті персоніфікованого результату діяльності, який
може характеризуватися сукупністю корисних змін,
досягнень, ефектів, які відбулися у сфері психічної,
духовної та фізичної життєдіяльності людини.

До таких у першу чергу необхідно зараху-
вати формування основ здорового способу життя,
зміцнення здоров’я, оптимізацію антропометричних
параметрів тіла людини, покращення фізичної підго-
товленості, оптимізацію психічного стану тощо.

 Наступним аспектом розгляду рекреації є
її ототожнення із відпочинком після трудової діяль-
ності. У цьому аспекті рекреація розглядається як
форма відпочинку, або як процес усунення наслідків
втоми, спричиненої професійною діяльністю люди-
ни, або як процес регенерації сил.

 Зазначена характеристика терміну рекреа-
ція випливає із докладного тлумачення слів loisir (
франц ) та leisure ( англ.), які означають час вільний
від професійної праці, призначений для відпочинку
чи довільної аматорської діяльності ( 30, 27, 22).

 Експерт ЮНЕСКО, французький соціолог
Думазейдер (Joffre Dumazejder, 1962) окреслив заз-
начений термін як систему занять, в яких людина
бере участь добровільно з метою відпочинку, розва-
ги, або для розвитку своїх знань, творчих здібнос-
тей протягом вільного часу після виконання профес-
ійних, родинних та громадських обов’язків ( 24 ).

 Спеціалісти відзначають ще декілька ас-
пектів рекреації, а серед них ототожнення рекреації,
як динамічного суспільно-культурного явища,
підстави розвитку якого становить тенденція суттє-
вого зростання параметрів вільного часу в структурі
життєдіяльності сучасної людини ( 22, 23, 1, 2 , 8 ).

 Розвиток постіндустріального суспільства,
глобалізаційні зміни економіки, культури та науки,
спричинилися у значній мірі до інформатизації жит-
тєдіяльності сучасної людини, яка, у свою чергу,
суттєво обмежила параметри натуральної фізичної
активності .

 Саме рекреаційна активність може стати
ефективним профілактичним засобом , який проти-
діятиме негативним наслідкам розвитку сучасної
цивілізації – урбанізації, підвищенню стресорних
впливів, гіподинамії, індустріалізації тощо.

 З другого боку, збільшення тривалості жит-
тя людей у високорозвинених державах, спричини-
лося до появи великих груп людей , які диспонують
вільним часом – пенсіонери, рентисти, а також
збільшення відсотків студіюючої молоді. З погляду
істоти рекреаційної активності , зазначені групи є
найбільш реальними потенційними споживачами
рекреаційних послуг.

 Зважаючи на вищенаведені факти, пробле-
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ма визначення дефініції „рекреація” є надзвичайно
складною, з погляду на те ,що зміст рекреації скла-
дають добровільні заняття, які реалізуються у
вільний від головних професійних, родинних та гро-
мадських обов’язків час, а спектр тих занять може
бути таким різнобічним та широким , як і сама
кількість людських потреб та зацікавлень ( 30, 27).

 Польський теоретик рекреації Волянська (
29 ) дає наступне визначення „... рекреація – це різно-
манітні заняття , які добровільно реалізуються у
вільний час з метою отримання задоволення, авто-
експресії, формування власної особистості, віднов-
лення і збільшення психофізичних сил”. Автор
стверджує, що не різновид цих занять має вирішаль-
не значення у класифікації зазначених форм психо-
фізичної активності в аспекті, чи відносяться вони
до рекреаційної діяльності, а власне психосоціаль-
ний контекст, а саме – чи є ці заняття добровільни-
ми, чи отримує від них людина задоволення, чи
відповідають ці заняття інтересам людини, яка мо-
тивація конкретної особи до даного різновиду ак-
тивності, а також чи мають ці заняття позитивний
вплив на розвиток особистості людини.

 Цікавим є визначення терміну рекреація
G.D. Butlera, який трактує її як „певну форму актив-
ності (діяльності), яка реалізується не з погляду до-
сягнення визначеної мети чи певних ефектів, але для
самої діяльності, яка створює людині можливості
для прояву її фізичних, розумових та творчих сил (
Цит. за 23 ).

 Зазначена автотелічність рекреаційних за-
нять у сучасному суспільстві стає все менш акту-
альною, адже сьогодні небагато осіб можуть собі
дозволити займатися яким –небудь різновидом рек-
реації , трактуючи його як мету саму в собі. Адже
окрім фактичного задоволення, не менш значущи-
ми видаються ефекти рекреаційних занять, які про-
являються у зміцненні здоров’я, протидії та проф-
ілактиці цивілізаційним хворобам, оптимізації маси
тіла , або іншим інструментальним ефектам. У та-
кому випадку рекреаційні заняття стають цінністю
–засобом, а не цінністю-метою.

 Надзвичайно важливо, щоб рекреаційна
активність становила певні цінності в наступних
вимірах: - культурному –як суспільна вартість, яка є

повсюдно бажаною та важливою для суспільства; -
суспільному – як діяльність, що має встановлені
інституції та структури серед різноманітних груп
суспільства; - індивідуально-психологічному – як
цінності, отримані особистістю в результаті рекреа-
ційної активності, які є орієнтиром здорового спо-
собу життя.

 Підсумовуючи сказане, необхідно стверди-
ти, що рекреація повинна стати загальною ціннісною
вартістю якнайширших верств людей у сучасному
суспільстві.

 Доволі часто для практичних потреб розр-
ізняють дві категорії рекреації : -рекреацію пасивну
та – рекреацію активну. До пасивної рекреації відно-
сяться наприклад такі її форми, як слухання музи-
ки, перегляд телепередач, загоряння тощо. До актив-
ної  рекреації  зараховують форми ,  у яких
переважають розумово-психічні навантаження та
форми, у яких домінують елементи фізичного на-
вантаження (Рис.2)

Слід зазначити, що запропонований поділ
форм рекреації є відносним, адже у реальній рекре-
аційній практиці виділення у чистому вигляді одно-
го із зазначених різновидів рекреації практично є
неможливим, швидше власне рекреаційна практика
свідчить про комплексність її форм. Наприклад, над-
звичайно поширені у сучасній цивілізації стилі жит-
тя, в яких людина проводить значний час біля екра-
ну телевізора, або комп’ютера аж ніяк не можна
віднести до пасивного різновиду діяльності люди-
ни. Адже відбір, переробка (аналіз-синтез) різнома-
нітної інформації відносяться до інтенсивних форм
людської активності, яка потребує значного напру-
ження , концентрації психічних процесів, а також і
значного видатку енергії. Саме такі, „пасивні” фор-
ми проведення вільного часу біля телевізора чи ком-
п’ютера, особливо у надмірних часових параметрах,
спричиняються до різноманітних розладів психіки,
а навіть і психічних узалежнень та захворювань.

 Як зазначають Пілявська, Пілявськи та
Петриньськи ( 26 ), критерієм поділу на рекреацію
активну та пасивну може бути рівень енергетично-
го обміну. Якщо цей рівень не перевершує пара-
метрів метаболізму в стані спокою, рекреацію мож-
на назвати пасивною. Коли рівень енергетичного
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Рис. 2. Різновиди рекреації ( За 31 , перероблено).
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обміну є вищим , тоді рекреаційну активність мож-
на віднести до активних форм рекреації (з доміну-
ванням фізичної чи психічної активності).

 У цьому аспекті необхідно звернути увагу
на зміст структури рекреації, опрацьований Дума-
зейдером ( 24 ), де він виділяє три великі сфери, а
саме:

пасивну регенерацію сил у процесі розслаб-
лення, релаксу; фізичний розвиток у процесі рекре-
аційних занять з домінацією фізичної активності, до
якої автор зараховує і спорт; розвагу у процесі пси-
хічної (розумової) активності , до яких зараховують-
ся також розваги та забави і хоббістичні різновиди
рекреації ( Рис. 3 ).

 Не піддаючи сумніву важливість всіх мож-
ливих різновидів рекреації, необхідно наголосити,
що сучасні умови життєдіяльності людини потре-
бують нагального збільшення співвідношення фізич-
них різновидів рекреації.

 Згідно новочесних наукових даних опти-
мальною формою рекреаційної діяльності вва-
жається комплексне застосування різноманітних
(і з домінацією психічного і з домінацією фізич-
ного компонентів) форм рекреаційної активності
( 30, 28 ).

 Підсумовуючи сказане, слід наголосити, що
рекреація повинна стати важливою потребою сучас-
ної людини, яка має бути органічною складовою
ціннісних і діяльнісних аспектів життєдіяльності.

 Одним із найважливіших чинників рекре-
ації виступає психофізична активність людини, яка
їй приносить задоволення, радість, приємність, дає
можливість до зменшення стресу .

 Рекреаційна активність в системі галузі

науки про фізичне виховання і спорт розглядається
як специфічна форма життєдіяльності людини, яка
реалізується на дозвіллі у вільний від основних про-
фесійних, громадських та родинних обов’язків час
(Рис. 4 )

Наступними важливими системоформую-
чими чинниками рекреації виступають:
- добровільність рекреаційної активності, яка за-
безпечується свободою вибору та можливостя-
ми задоволення рекреаційних потреб вільно, без
примусу, в залежності від особистих цінностей,
потреб, мотивів та інтересів;

- відмінність змісту та форм рекреаційної актив-
ності від професійної, побутової та громадсь-
кої активності, що зумовлено ієрархією цілей,
засобів та методів, які побутують в рекреації, а
також їх специфічністю;

- безінтересовність рекреаційної активності, що
зумовлюється, у першу чергу, відсутністю еко-
номічної мотивації під час проведення дозвіл-
ля;

- розважальність рекреаційної активності, яка дає
можливість створення атмосфери умовних
цінностей, в якій багато дій реалізуються з ме-
тою задоволення автотелічних потреб.

 В сучасній науковій літературі прийнято
розрізняти наступні форми рекреації:
- рухова (фізична) рекреація, головною метою якої
виступає оптимізація соматичної складової струк-
тури особистості людини, і яка об’єднує всі різно-
види рекреаційних занять, системоформуючим чин-
ником в яких, окрім категорії вільного часу виступає
рухова активність, реалізована у формі фізичних
вправ, а також використання низки чинників фізич-
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Рис. 3 Структура рекреації ( За J. Dumazejder (24)). Умовні позначення : Л –лікування, В – видовища; РР-
розумові розваги
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ного походження для цілеспрямованого впливу на
організм людини (використання ,наприклад, фізи-
кальних властивостей води, повітря тощо);
- творча (креативна) рекреація, головною метою якої
виступає вдосконалення особистості за посередниц-
твом впливу різноманітних форм культури ( музика,
театр, фотомистецтво, бальні танці тощо);
- культурно-розважальна рекреація, метою якої вис-
тупає інтелектуальне вдосконалення особистості у
процесі, наприклад, читання художньої літератури,
інтелектуальних розваг, інтелектуальних ігор, колек-
ціонування тощо;
- суспільно-громадська рекреація, метою якої є до-
помога у тій чи іншій сфері іншим людям, і, яка ре-
алізується у вільний від основних обов’язків час
(участь у різноманітних харитативних організаціях
тощо)(30, 23, 22);

 Бурхливий розвиток рукреаційної індустрії
протягом останніх десятиліть спричинився до ста-
новлення відносно нового різновиду – екстремаль-
них форм рекреації, до яких відносяться дельтапла-
неризм, гірський туризм (у тому числі альпінізм),
купання у льодовій воді, стрибки з парашутом тощо
( 32, 31, 27).

 Необхідно зазначити, що за всіма ознака-
ми до рекреаційної активності є всі підстави зара-
хувати також велику кількість хоббістичних різно-
видів діяльності людей, які реалізуються на дозвіллі,
у вільний від роботи, родинних та громадських обо-
в’язків час з метою як гедоністичною (отримання
задоволення від зазначеної діяльності), або ж оздо-
ровчою, едукаційною тощо. До таких різновидів
рекреаційно-хоббістичної активності відносяться –
рибальство, полювання, збирання грибів, колекціо-
нування тощо ( Рис. 5 ).

Фактично, всі зазначені різновиди рекреації
, відрізняючись структурними та змістовними еле-
ментами активності людини, мають одну спільну
характеристику, а саме – всі вони можуть розгляда-
тися як активний , цілеспрямований спосіб прове-
дення дозвілля.

 В сучасній науковій літературі , окрім заз-
начених , розрізняють наступні різновиди рекреації

: соціальну, біологічну, психологічну, кліматичну (
18, 19, 20).

 Дефініція фізичної рекреації полягає у пер-
шу чергу на визначенні цього явища (процесу) як
системи різноманітних занять, яка ґрунтується на
використанні спеціально-організованої рухової ак-
тивності у формі фізичних вправ із застосуванням
природних та ґіґієнічних факторів протягом вільно-
го часу людини добровільно, та з метою відпочин-
ку, відновлення власних сил, отримання задоволен-
ня, креації (вдосконалення) своїх психічних та
фізичних здібностей, відтворення та зміцнення здо-
ров’я.

 Фізичну рекреацію у цьому плані розгля-
дають як органічну складову сучасної фізичної куль-
тури, істотою якої (рекреації) є процес використан-
ня фізичних вправ, ігор, а також природних сил
середовища з метою активного відпочинку, розва-
ги, отримання задоволення, насолоди від занять
фізичними вправами ( 8 ).

 Слід зазначити, що рекреаційна активність
може бути спрямована як на задоволення власних
зацікавлень, з метою самореалізації (автотелічний
аспект рекреації), або ж може бути потрактована
інструментально, як спосіб досягнення визначених
цілей (зміцнення та відтворення здоров’я, підвищен-
ня та оптимізація фізичної підготовленості, форму-
вання естетичної постави тіла тощо).

 В галузі наук про фізичне виховання і спорт
фізичну рекреацію нерідко ототожнюють із таким
явищем, як спорт для всіх. Слід зазначити, що по-
чатки руху спорту для всіх , сягають 60 років мину-
лого століття, коли згідно рекомендації Ради Євро-
пи (1966 рік) зазначена дефініція була впроваджена
до наукового обігу з метою декларування права кож-
ної людини до занять спортом . Концептуальні заса-
ди „Спорту для всіх” ґрунтуються на визнанні пози-
тивної  ролі  різноманітних форм спеціально
організованої рухової активності , як важливого чин-
ника життєдіяльності сучасної людини.

 За багатьма ознаками в науковій літературі
терміни „Фізична рекреація” та „Спорт для всіх”
ототожнюються як синоніми, при чому спеціалісти
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не поглиблюючи термінологічних дискусій, погод-
жуються на практично однакове тлумачення зазна-
чених термінів.

 В сучасній англомовній літературі досить
часто , окрім терміну „спорт для всіх”(sport for all),
використовуються терміни „Healht-related fіtness”,
„Hеalht-related physical actiwity”, „ Hеalht-related
physical exercise”.

 Незважаючи на різні підходи до тлумачен-
ня зазначених термінів, всі вони ґрунтуються на ак-
сіоматичних засадах визначення позитивного впли-
ву спеціально організованих форм рухової(фізичної)
активності на фізичну підготовленість, фізичний
стан та здоров’я людини.

 Як зазначає Kieіbasiewicz-Drozdowska ( 30
), зміст рухової (фізичної) рекреації полягає на ви-
користанні всіх різновидів рухової активності про-
тягом вільного часу з метою відпочинку, для отри-
мання задоволення і особистого розвитку. Слід
зазначити, що до рекреаційних форм рухової актив-
ності не цілком обґрунтованим буде зарахування
саме всіх різновидів рухової активності, а лише тих,
які відповідають ознакам рекреації. Тут йдеться про
ті форми рухової активності, які використовуються
лише з метою вдосконалення психофізичних якос-
тей людини, задоволення людської потреби у русі, а
в науковій літературі зазначені форми найчастіше
окреслюються як фізичні вправи.

 Головними класифікаційними ознаками
фізичної рекреації виступають наступні ознаки, які
і складають її зміст:
- фізична рекреація ґрунтується на руховій (фізичній)
активності;
- головними засобами фізичної рекреації виступа-
ють фізичні вправи;
- фізична рекреація реалізується у вільний час;
- фізична рекреація включає у себе культурно-
ціннісні аспекти;
- фізична рекреація складається із інтелектуальних,
емоційних та фізичних компонентів;
- фізична рекреація здійснюється на добровільних,
самодіяльних засадах;

- фізична рекреація оптимально впливає на організм
людини;
- фізична рекреація у своєму змісті має виховні і
освітні аспекти;
- фізична рекреація носить переважно розважаль-
ний (гедоністичний) характер;
- фізична рекреація реалізується переважно в нату-
ральних ( природних) умовах ( 18 , 19 ).

Взаємозв’язки та взаємозалежності між
фізичною рекреацією та рекреацією, а також між
фізичною рекреацією та різновидами рухової (фізич-
ної) активності зображено на рис.6

 Висновки.
Слід зазначити, що бурхливий розвиток на-

укових досліджень рекреаційної проблематики ос-
танніми роками дає змогу окреслити вихідні посту-
лати теорії рекреації як науки:
- серед багатьох потреб людини та суспільства
окреслена група специфічних потреб, реаліза-
ція яких пов’язана з необхідністю відновлення
(реституції) та оптимізації розвитку людського
організму, що зумовлює необхідність забезпе-
чення певних умов їх задоволення – наявність
вільного часу, особливі властивості простору
життєдіяльності, матеріально-технічна база,
система психічних (мотивація, інтерес) соціаль-
них чинників;

- наявність зазначених потреб спонукає людину
до рекреаційної активності, яка має низку
відмінностей від повсякденної трудової, гро-
мадської, побутової діяльності, а суспільство
(його інституції) – до створення необхідних
умов;

- включаючи у сферу рекреаційної діяльності
природні об’єкти (сили природи, природні яви-
ща, предмети та комплекси), створюючи та ви-
користовуючи технологічні системи, а також
інших людей, людина таким чином віднаходить
та формує, а суспільство створює, підтримує та
розвиває особливі системи для задоволення рек-
реаційних потреб – рекреаційні системи;

- для опису рекреаційної системи необхідно оха-

Рис 5. Різновиди рекреаційної активності.
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рактеризувати : потреби, напрямки діяльності,
її елементи, внутрішні (між елементами) та
зовнішні (між рекреаційною системою та сусп-
ільством і природою) системоформуючі взає-
мозв’язки та їх ефективність;

- призначення рекреаційних систем та їх власти-
вості детермінуються функціями рекреації;

- за своїм характером рекреаційні системи відно-
сяться до соціо-демографічо-екологічних , про-
сторових та динамічних систем ( 12, 18 ).
Подальші дослідження передбачається

провести у напрямку вивчення інших проблем
рекреації.

Література:
1. Андрєєва О., Чернявський М. Оцінка перспективності

розвитку окремих видів фізичної рекреації в умовах мега-
полісу// Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. - Харків. - 2004.-№
15.- С. 4-9.

2. Андрєєва О., Благій О. Аспекти підготовки кадрів з рек-
реаційно-туристської діяльності // Матеріали 4 Всеукраї-
нської конференції ,,Проблеми активізації рекреаційно-
оздоровчої діяльності населення, ,.- Львів.-2004.- С.
244-245.

3. Анашкина Н.А. Социокультурные факторы и социально-
педагогические механизмы формирования рекреативно-
оздоровительной деятельности женщин//автореф. дисс.
канд.пед. наук.- Москва:РГАФК.-1996.-19с.

4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України:
Методологія та методика аналізу, термінологія, районуван-
ня.-К.: Видавничо-поліграфічний центр,,Київський універ-
ситет,,.-2001.-395 с.

5. Бердус М.Г., Чувилин В.В., Боген М..М., Бердус Г.И. Физ-
культурная рекреация и ,,спорт для всех,, // 6 Междуна-
родный научный конгресс ,,Современный олимпийский
спорт и спорт для всех,,.- Варшава.-2002.- С. 223-224.

6. Бердус М., Боген М., Бердус Г., Чувилин В. Физическая
рекреация и метатеоретические аспекты её теории//Меж-
дународный конгресс: ,,Человек в мире спорта: новые идеи
технологии , перспективы,,.-Москва.-1998.- С.521-522.

7. Виноградов П.А., Савин В.А. ,Спорт для всех на пороге
21 века //ТиПФК.- 1999.- №5. – С.34-39.

8. Выдрин В.М., Джумаев А.Д. Физическая рекреация – вид
физической культуры// ТиПФК.-1989.-№3.- С.2-3.

9. Евстафьев Б.В. Анализ основных понятий в теории физи-

ческой культуры.- Ленинград: ВИФК 1985.-118 с.
10. Жагин А.Е. Рекреация и некоторые её методы // Сборник

научно-методических трудов :,,Оздоровительные техноло-
гии по физической культуре и спорту в учебных заведени-
ях,,.-Белгород.-2004.- С.275-280.

11. Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В.
Організація та методика оздоровчої фізичної культури і
рекреаційного туризму.-Луцьк:Вежа.-2000.-240с.

12. Зорин И.В. Рекреационная сущность экологического ту-
ризма//ТиПФК.-2002.-№11.- С.9-13.

13. Калинкин Л.А., Матов В.В. Физкультурно-рекреационная
стратегия развития современного общества //ТиПФК.-
1990.-№ 1.- С. 8-11.

14. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.-
М: ФиС.- 1991.

15. Мосалев Б.Г. Досуг: методология и методика социологи-
ческих исследований: Учебное пособие.-М: МГУК.-1995.-
96 с.

16. Орлов А.С. Концепция социологии рекреации // Социоло-
гические исследования.-1990.-№9.- С. 102-106.

17. Орлов А.С. Социология рекреации.-М.: Наука.-1995.-118 с.
18. Рыжкин Ю.Е. К вопросу о понятии феномена ,,физичес-

кая рекреация,,//ТиПФК.-2001.-№4.- С. 55-57.
19. Рыжкин Ю.Е. Физическая рекреация в сфере досуга чело-

века //ТиПФК.-2002.-№ 5.- С.17-19
20. Рыжкин Ю.Е. Психолого-педагогические основы физичес-

кой рекреации: Учебное пособие.- Спб:РГПУ им. А.И.
Герцена.-1997.-36 с.

21. Теория и методика физического воспитания // Под ред Т.Ю.
Круцевич.- Киев: Олимпийская литература.- 2003.- Том ІІ.-

22. Хьюз Э. Работа и досуг //Американская социология.-М:
Прогресс.-1972.-С. 68-81.

23. Demel M., Humen W. Wprowadzenie do rekreacji fizycznej.-
Warszawa:SiT.-1970.- 120s.

24. Dumazejder J. Towards a society of leasure// Leisure.-1967.-
P.25.

25. Łabaj M., Mazurkiewicz A. Wybrane zagadnienia z teorii i
metodyki rekreacji ruchowej.- Kraków: AWF.-1984.- 232 s.

26. Pilawska A., Pilawski A., Petryński W. Zarys teorii i metodyki
rekreacji ruchowej.-Katowice: GWSH.-2003.-144 s.

27. Podstawy rekreacji i turystyki // Pod red. Sylwii Toczek-
Werner.- Wrocław:AWF.-2002.-150s.

28. Rekreacja ruchowa i turystyka //Pod red. Teresy Wolańskiej.-
Warszawa:AWF.-1984.-223s.

29. Sport dla wszystkich rekreacja dla każdego // pod red. Teresy
Wolańskiej.-Warszawa:TKKF.-1994.- 90 s.

30. Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) Pod.

Рис. 6 Взаємозв’язки між руховою активністю, фізичною рекреацією та рекреацією ( за A. Pilawska,
A.Pilawski,W. Petryсski, ( 26) , допрацьовано).

 
Рухова 
активність 
в трудовій 
діяльності 
 

Різновиди 
рухової 
активності 

Рухова 
активність у 
фізичному 
вихованні 

Побутова рухова 
активність 

Рекреація 

 

Фізична 
рекреація 



120

Red. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Wiesława
Siwińskiego.-Poznań:AWF.-2001.-305 s.

31. Winiarski R. Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym
uwzględnieniem rekreacji fizycznej).- Kraków:AWF.-1989.-
144 s.

32. Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej // Pod. Red. Teresy
Wolańskiej.- Warszawa:AWF.- 1991.- 276 s.

Надійшла до редакції 19.01.2007р.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ:
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В обзоре рассматривается важная пробле-
ма клинической медицины – синдром хронической ус-
талости, которому уделяется повышенное внимание в
течение последних лет. Предпринимались попытки вне-
дрения синдрома хронической усталости в клиничес-
кую практику, в связи с чем разрабатывались критерии
его диагностики. Постановка клинического диагноза
синдрома хронической усталости предполагает влияние
на факторы риска немедикаментозными (изменение об-
раза жизни) и медикаментозными средствами, которые
могут уменьшить суммарный риск у пациентов с синд-
ромом хронической усталости.
Ключевые слова: синдром хронической усталости, ди-
агностика, лечение.
Анотація. Прихода І.В. Синдром хронічної утоми: пи-
тання діагностики й лікування. У огляді розглядається
важлива проблема клінічної медицини – синдром хро-
нічної втоми, якому надається підвищена увага протя-
гом останніх років. Здійснювались спроби впроваджен-
ня синдрому хронічної втоми у клінічну практику, у
зв’язку з чим розроблялись критерії його діагностики.
Постановка клінічного діагнозу синдрому хронічної
втоми передбачає вплив на фактори ризику немедика-
ментозними (зміна стилю життя) та медикаментозними
засобами, які можуть зменшити сумарний ризик у
пацієнтів з синдромом хронічної втоми.
Ключові слова: синдром хронічної втоми, діагностика,
лікування.
Annotation. Prikhoda I.V. Syndrome of chronic weariness:
questions of diagnostics and treatment. The contemporary
problem of clinical medicine – the chronic fatigue syndrome
is reviewed in this article. In order to introduce chronic
fatigue syndrome into clinical practice, several
organizations formulated criteria for its diagnosis. A clinical
diagnosis of the chronic fatigue syndrome is important
because it affects life style modification, and therapeutic
approaches in patients with risk factors, which may reduce
the total risk in patients with chronic fatigue syndrome.
 Key words: chronic fatigue syndrome, diagnosis, treatment.

Введение.
Синдром хронической усталости (СХУ) яв-

ляется чрезвычайно актуальной и сложной пробле-
мой современной медицины в виду широкой рас-
пространённости в популяции, при этом прослежи-
вается четкая тенденция к неуклонному росту забо-
леваемости. В США зарегистрировано около 5 млн
больных СХУ, который относят к категории «панде-
мии неинфекционного заболевания» и «диванной
чумы XXI века» [8]. Точные данные относительно
распространённости СХУ в Украине отсутствуют,
поскольку данное патологическое состояние пока не
относится к категории болезни и не выделено в от-

дельную нозологическую форму [1, 2].
 Термин СХУ впервые возник в США в 1984

году и означает беспричинную сильную общую ус-
талость. Однако, сам феномен быстрой и длитель-
ной усталости известен довольно давно. Аналогич-
ные состояния под названиями «неврастенический
синдром», «астено-депрессивный синдром», «ней-
ромиастения» описаны врачами в XIX веке. При
этом следует отличать СХУ от просто усталости,
обусловленной не заболеванием, а природной реак-
цией организма на нагрузку, сигналом о том, что ему
очень нужен отдых. СХУ – это беспричинная силь-
ная общая усталость [2].

 СХУ наблюдается преимущественно у
взрослых лиц, независимо от возраста и професси-
ональной принадлежности. Установлено, что СХУ
в два раза чаще встречается у мужчин, имеющих
высшее образование и занимающихся умственным
трудом. Все вышеперечисленное дает основание
назвать СХУ «болезнью бизнесменов» [3, 7]. Сле-
дует отметить, что дети также страдают СХУ [3].
Точная статистика заболеваемости детей отсутству-
ет, однако установлен рост количества случаев СХУ
у детей на протяжении последних лет [6]. Подоб-
ную неблагоприятную тенденцию связывают с про-
грессивно возрастающими информационными, ней-
ропсихическими и физическими нагрузками, а также
с процессами всемирной глобализации и урбаниза-
ции [1, 2, 3].

Работа выполнена по плану НИР Луганско-
го национального педагогического университета
имени Тараса Шевченко.

Формулирование целей работы.
Вопрос об этиологии и патогенезе СХУ

нельзя считать окончательно решённым. Предпола-
гают, что он развивается в результате хронического
стресса, во время длительных умственных и/или
физических напряжений, приводящих к «истоще-
нию» организма. Всё это обусловлено быстрыми
темпами жизни, урбанизацией, социально-экономи-
ческой и политической нестабильностью. Также
развитие СХУ связывают с загрязнением окружаю-
щей среды (особенно токсическими продуктами),
несбалансированным питанием, гиподинамией, вли-
янием радиации. Существует гипотеза о генетичес-
кой детерминированности СХУ и присущей ему се-
мейной склонности. Высказываются мысли о
возможной роли инфекционного агента: «пенисто-
го» вируса, вирусов герпеса 6, 7, 8 типов, Эпштей-
на-Барр, цитомегаловируса. Не исключают значения
и нарушения нейроэндокринной регуляции в орга-
низме [1, 4].

Результаты исследований.
Японские исследователи называют СХУ

аутоиммунным синдромом усталости (Autoimmune
fatigue syndrome – AIFS). Они допускают важную
роль аутоиммунного механизма в патогенезе СХУ,
так как во время исследования пациентов с этим
патологическим состоянием более чем у половины
были выявлены антинуклеарные антитела. Также
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они установили, что аутоиммунный синдром уста-
лости связан с антигенами HLA-B61 и HLA-DR9,
что ещё раз подтверждает генетическую детерми-
нированность этого состояния [9].

 Cуществует мнение, что СХУ является про-
явлением психических расстройств. Неврологи счи-
тают СХУ проявлением вегетативной дисфункции,
потому что при всяких заболеваниях внутренних
органов и/или нарушениях опорно-двигательного
аппарата всегда в той или иной степени нарушается
функция вегетативной нервной системы [1].

 Всё вышеуказанное приводит к различным
спорам вокруг СХУ, поэтому это патологическое
состояние до сих пор не обрело статус отдельной
нозологической формы.

 Клиническая картина СХУ отличается
большим разнообразием. Заболевание может дебю-
тировать как постепенно – в результате действия
постоянного стресса и внезапно – после острого
стресса или перенесенной инфекции [2, 4, 5]. Па-
циенты предъявляют огромную массу самых раз-
нообразных жалоб, связанных с плохим самочув-
ствием и стремятся отыскать у себя какое-либо
соматическое заболевание. Подобное отношение к
заболеванию в конечном итоге приводит к ускоре-
нию прогрессирования СХУ и дальнейшему
субъективному ухудшению состояния, то есть к
формированию своеобразного “порочного круга”:
стресс (перенесенная инфекция) ! возникновение
разнообразных жалоб ! ухудшение самочувствия !
поиск соматической патологии ! отсутствие “нуж-
ной” болезни ! стресс.

 Диагностика СХУ достаточно сложна. Во
время объективного обследования у больных с СХУ
выявляют разнообразные функциональные рас-
стройства, в виду чего некоторые авторы рассмат-
ривают СХУ вариантом проявления вегетативной
дисфункции [1, 2, 4]. В связи с этим Американской
коллегией ревматологов выделены диагностичес-
кие критерии СХУ. Существует 2 основных и 11
дополнительных диагностических критериев СХУ
[10].

Основные диагностические критерии:
1.Внезапное возникновение слабости и ее

прогрессирование, отсутствие  эффекта после отды-
ха. Снижение трудоспособности на протяжении
последних 6 месяцев.

2.Отсутствие других заболеваний или при-
чин, способных вызвать такую  усталость.

Дополнительные диагностические крите-
рии:

1.Прогрессирующая или длительная уста-
лость, особенно после физических  нагрузок, кото-
рые раньше переносились легко.

2.Субфебрилитет.
3.Частая боль в горле.
4.Болезненные лимфоузлы.
5.Мышечная слабость.
6.Миалгии.
7.Нарушение формулы сна (бессонница но-

чью и сонливость днём).
8.Частая головная боль.
9.Мигрирующая боль в суставах.
10.Нейропсихические расстройства (повы-

шенная чувствительность к свету,  расстройства зре-
ния, ухудшение памяти, раздражительность,  нере-
шительность,  низкая самооценка,  снижение
концентрации внимания).

11.Депрессия или постоянные беспричин-
ные колебания настроения.

Во время объективного обследования у
больных выявляют разнообразные функциональные
расстройства, поэтому считают такое состояние про-
явлением вегетативной дисфункции.

Лечение СХУ должно быть строго индиви-
дуальным, системным, комплексным, патогенети-
чески обоснованным и длительным. Оно предусмат-
ривает адекватную немедикаментозную и
медикаментозную терапию [2, 3 ,4, 5, 6, 8].

Медикаментозное лечение включает раци-
ональную индивидуальную психотропную терапию
(седативные препараты, транквилизаторы, антидеп-
рессанты), ноотропную и адаптогенную терапию.

 Наибольшие проблемы у практического
врача возникают при выборе препаратов для лече-
ния больных с СХУ. Как правило, это больные мо-
лодого и среднего трудоспособного возраста, ве-
дущие активный способ жизни и зачастую
занимающие высокое общественное положение.
При этом, клиническая картина СХУ фактически
проявляется неврозоподобным синдромом, неред-
ко без четко очерченной неврологической симпто-
матики, обусловленным патологическими реакци-
ями высшей нервной деятельности на
развивающуюся профессиональную и социальную
дезадаптацию.

Выводы.
К проблемам терапии данного заболевания

принадлежит полипрагмазия (одновременное назна-
чение большого количества препаратов, нередко –
однонаправленного действия), трудности при выбо-
ре оптимального препарата из многих существую-
щих средств, назначение препарата без учёта его
системного действия и т. д. Об этом также свиде-
тельствует отсутствие “золотого стандарта” в лече-
нии данной патологии. Поэтому поиск новых эффек-
тивных препаратов и их комбинаций является одной
из приоритетных задач современной клинической
медицины.

 Вследствие наличия у многих больных
разнообразных психологических проблем, являю-
щихся не только причиной, но и поддерживающи-
ми факторами СХУ, эти больные требуют обяза-
тельной  консультации  психолога  или
психотерапевта. Наилучший эффект даёт семейная
психотерапия [2].

Таким образом, СХУ остаётся довольно
интересной и одновременно серьёзной медицинс-
кой проблемой. Несмотря на определённые дости-
жения в изучении данной патологии, много в генезе
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заболевания остаётся непонятным и требует даль-
нейших научных исследований.
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ТРЕНАЖИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
РЕГУЛЯРНОСТИ ЗАНЯТИЙ

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
КУРСАНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВВУЗов

Романчук В.Н.
Житомирский военный институт
радиоэлектроники им. С.П.Королева

Аннотация. Недостаточная эффективность системы
физической подготовки в ВВУЗах обуславливает необ-
ходимость поиска путей ее совершенствования. Раци-
ональным решением проблем организации и проведе-
ния физической подготовки является введение новых
форм.
Ключевые слова: курсанты, физическая подготовка,
систематичность, планирование, тренажи по физичес-
кой подготовке.
Анотація. Романчук В.М. Тренажі як спосіб підвіщен-
ня регулярності занять фізичними вправами курсанта-
ми технічних ВВНЗ. Недостатня ефективність системи
фізичної підготовки у ВВНЗ обумовлює необхідність
пошуку шляхів її вдосконалювання. Раціональним
рішенням проблем організації й проведення фізичної
підготовки є введення нових форм.
Ключові слова: курсанти, фізична підготовка, система-
тичність, планування, тренажі з фізичної підготовки.
Annotation. Romanchuk V.N. Drills as the way to raise the
regulatity of physical training of military students of
technical higher military educational establishments.
Insufficient effectiveness of the system of calisthenics at
higher military educational establishments calls out the
necessity of searching the ways of its perfection. The rational
decision of the problem of organization and realization of

calisthenics is the introduction of new forms.
Keywords: military students, calisthenics, systematic
character, planning, calisthenics drills.

Введение.
Содержание учебно-воспитательного про-

цесса предусматривает два двухчасовых занятия по
дисциплине «Физическое воспитание, подготовка и
спорт» в сетке расписания учебных занятий. Прове-
денные нами исследования определили определен-
ные недостатки в планировании занятий  физичес-
кой подготовки в ВВНЗ [1, 5, 6]:
– большой промежуток между занятиями (от 4 до

9 дней), это не позволяет предоставить курсан-
там соответствующей физической нагрузки,
достаточной для развития физических качеств.
В среднем на весь период обучения, количество
нарушений планирования в данном направле-
нии составляет 25,2% занятий;

– проведение занятий первой или второй парами
(в среднем 23,9% всех занятий), такое плани-
рование приводит к тому, что курсанты после
высокой физической нагрузки, полученной на
занятии с ФП, не в полной мере возобновляют-
ся, что снижает качество восприятия материа-
ла на следующих занятиях.
Помимо недостаточно эффективного плани-

рования существует не менее важное направление
исследований в данной области – систематичность
посещения занятий по физической подготовке.

Посещение курсантами занятий, которые
запланированные до обеда имеют незначительный
процент пропусков занятий (рис. 1). Это обусловле-
но тем, что на данное время не планируются вне-
учебные мероприятия.

Необходимо более детально исследовать
посещение курсантами занятий, которые заплани-
рованы после обеда. Согласно распорядка дня, пос-
ле обеда планируются такие мероприятия, как: ин-
структаж суточного наряда, посещение врача,
помывка в бане, проведение строевых смотров,
смотров строевой песни и т.д. В большинстве слу-
чаев это общеинститутские мероприятия, на кото-
рые привлекаются 100% личного состава, учитывая
преподавателей.

Укажем, что на 1-м и 2-м курсах обучения,
когда происходит развитие общих физических ка-
честв, на основе которых в дальнейшем развивают-
ся профессионально-прикладные навыки, курсанты
пропускают 16,8% и 28,2% занятий соответствен-
но. Также отмечаем, что на 3- м и 4- м курсах обуче-
ния, когда формируются навыки индивидуального
физического совершенствования и методические
навыки проведении занятий по физической подго-
товки курсанты пропускают 35,7% и 40% занятий
соответственно.

В среднему 30% группы отсутствуют на за-
нятиях, при этом, некоторые курсанты могут быть
отсутствовать на нескольких занятиях подряд (табл.
1). Более детальный анализ выявил, что 35,6% кур-
сантов пропускают более трети занятий по физичес-
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кой подготовки.
Таким образом, не выполняется один из

принципов планирования физической подготовки –
систематичность процесса физического совершен-
ствования.

Исследование выполнялось согласно плану
НИР Генерального штаба Вооруженных Сил Укра-
ины по теме «Физическая подготовка военнослужа-
щих с гиподинамическим режимом профессиональ-
ной деятельности», шифр «Оператор».

Формулирование целей работы.
Проведенные нами исследования определи-

ли, что низкий процент посещения занятий по фи-
зической подготовке, особенно послеобеденных за-
нятий,  а  также трудности в  равномерном
планировании всех форм физической подготовки на
протяжении недели, не позволяют достаточно эф-
фективно использовать средства и методы физичес-
кой тренировки.

Большой интерес ученых в области физи-
ческой подготовки был выявлен к изучению харак-
тера обучения курсантов технических ВВНЗ, а так-
же к определению возможности применения
упражнений для поддержки трудоспособности во
время обучения [2, 4, 5]. Как показали наблюдение,
трудоспособность курсантов-операторов снижается
в процессе обучения и изменяется в зависимости от
времени. Применение физических упражнений  в
процессе и после обучения влияет на восстановле-
ние  трудоспособности.

Исследователи рекомендуют проводить уп-
ражнения перед обучением на протяжении 15 мин и
заканчивать их за 5-10 мин до начала. Содержание
комплексов представляют обычные общеразвиваю-

щие упражнения, а в некоторых комплексах - игры
и эстафеты. Из методических особенностей можно
отметить то, что занятия рекомендовалось проводить
с высокой плотностью и заканчивать их упражне-
ниями на внимание [4, 5].

Упражнения в перерывах между занятиями
должны выполняться на протяжении 5 мин, а при
проведении на открытом  воздухе - на протяжении
10 минут. Содержание комплексов также представ-
ляют обычные общеразвивающие упражнения [6].

Б.К. Замаренов провел тщательное изучение
условий обучения курсантов, которые учатся на тех-
нические специальности, которое позволило дать
научное обоснование некоторым особенностям при-
менения средств физической подготовки. В частно-
сти, автор отмечает, что учеба курсантов-операторов
значительно отличается от другой деятельности. Зна-
чительные физические нагрузки могут превысить
необходимый оптимальный уровень возбуждаемос-
ти нервной системы. В этом случае лучшие средние,
незначительные за интенсивностью нагрузки [3].

Т. Т. Джамгаров в опытах с 10- суточной
изоляцией отмечал меньшую интенсивность влия-
ний из стороны нервно-психических и вегетативных
функций в период применения физических упраж-
нений [1].

И.И. Петрушевський экспериментально
показал, что выполнение физических упражнений в
условиях адинамии и изоляции в тесных помеще-
ниях оказывает содействие поддержке стойкости
психики человека. Благотворное влияние упражне-
ний на функциональное состояние центральной не-
рвной системы, высшей нервной деятельности и
анализаторов у человека в условиях изоляции отме-
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Рис 1.  Посещение курсантами занятий по физической подготовки запланированных до обеда (в %)
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чали и много других исследователей [2].
Одним из возможных путей устранения этих

недостатков является оптимизация действующей
системы физической подготовки с целью повыше-
ния эффективности ее целевой и этапной направ-
ленности.

Результаты исследования.
С целью совершенствования организации

занятий физическими упражнениями нами предло-
жено новую форму физической подготовки – ежед-
невные тренажи, которые проводятся после аудитор-
ных занятий на протяжении 30 минут. Организация
тренажей предусматривает подготовительную (5
мин), основную (22 мин) и заключительную части
(3 мин).

Содержание тренажей формировалось со-
гласно соответствующему этапу обучению курсан-
тов в высшем военном учебном заведении. Опира-
ясь на выводы работ Ю.А. Бородина, мы определили
следующие этапы обучения курсантам [1, 5]:
1) адаптация к условиям военно-профессиональ-
ного обучения (ПВПП-1 курс);

2) первичное военно-профессионального обуче-
ния (2 курс);

3) закрепление профессиональных навыков и уме-
ний (3 курс);

4) совершенствование профессиональных навы-
ков и умений (4-5 курсы).
Таким образом, предложенная нами форма

физической подготовки - тренажи - должна оказы-
вать содействие: систематичности занятий физичес-
кими упражнениями курсантами на протяжении обу-
чения в ВУЗе, постепенному переходу от общей
физической подготовки к профессионально-приклад-
ной физической подготовке, улучшению функцио-
нального и психологического состояния курсантов.

С 2001 года на базе Житомирского военно-
го института радиоэлектроники имени С.П.Королё-
ва проводится эксперимент по внедрению тренажей
– як новой формы физической подготовки курсан-
тов. В исследованиях принимают участие 131 кур-
сант (ЕГ – 66 чел., КГ – 65 чел.)

 Для каждой из групп спланировано одина-
ковое количество часов физической подготовки на
учебную неделю (12 часов). В КГ физическая под-
готовка планировалась согласно НФП-97, а в ЕГ,
вместо занятий после обеда и одного часа СМР в
воскресенье, проводились ежедневные тренажи по
физической подготовке.

Исследование планирования занятий по
физической подготовке в КГ определило, что на
протяжении обучения в ВВУЗе процент занятий,
между которыми промежуток достигает больше, чем
четверо суток, составляет от 18,7% до 33,3%. Дан-
ные показатели говорят о том, что каждое четвер-
тое занятие в КГ проводилась с перерывом больше
чем 4 дня.

Проведение же ежедневных тренажей по
физической подготовке с курсантами ЕГ позволило
избежать данной проблемы планирования. Также

проведение тренажей каждый день по 30 минут по-
зволяет усовершенствовать определенные физичес-
кие качества, а также за счет изменения темы заня-
тий не перегружать одни и те мышцы.  А также
укажем, что регулярные ежедневные занятия физи-
ческими упражнениями формируют у курсантов
стойкую потребность к систематических физичес-
ких нагрузках.

Такой недостаток в планировании в КГ как
проведение занятий по ФП первой или второй пара-
ми отрицательно влияет на умственную деятель-
ность курсантов. Высокая физическая нагрузка зна-
чительно снижает процесс восприятия учебной
информации на последующих занятиях (вторая или
третья пара). Особое значение это имеет на стар-
ших курсах, когда большинство занятий проводят-
ся на аппаратуре, где необходимо выполнять точные
координационные движения на достаточно высокой
умственной скорости. Исследование выявили, что
именно в это период обучения 26,7% занятий по ФП
проводятся накануне занятий по техническим дис-
циплинам.

Тренажи по ФП, которые проводились в
ЕГ, наоборот, имеют восстановительный характер,
так как ежедневные занятия физическими упраж-
нениями рекомендуются для военнослужащих, ко-
торые занимаются деятельностью гиподинамично-
го характера. На старших курсах тренажи под
руководством преподавателя вообще проводились
только для курсантов с недостаточным уровнем
развития физических качеств, остальные курсан-
ты занимались в группах составленных по интере-
сам (спортивные игры, общая физическая подго-
товка, ускоренное передвижение).

Проведение занятий по физической подго-
товке на протяжении двух дней подряд также явля-
ется значительным недостатком планирования заня-
тий. Для среднестатистического курсанта такая
физическая нагрузка не только не стимулирует, а
приводить к негативному отношению курсантов к
занятиям физическими упражнениями. А на стар-
ших курсах, когда курсанты прошли изучение всех
физических упражнений, занятие в большинстве
организовываются комплексным методом или как
контрольные, это приводит к значительной перегруз-
ке организма курсантов, которая приводит усталос-
ти в последующие дни и, соответственно, к ухудше-
нию восприятия информации по учебным
дисциплинам, которые излагаются в данные дни.
Исследование в КГ выявили, что на 5-м курсе обу-
чения занятию по ФП планировались два дня под-
ряд от 18,6% до 22,3%, что, по нашему мнению, есть
достаточно высоким процентом данного недостат-
ка планирования физической нагрузки.

Тренажи по физической подготовке, кото-
рые проводились с курсантами ЕГ, разрешают на
протяжении времени, которое определено распоря-
док дня, получить достаточную физическую нагруз-
ку для развития физических качества, но не приво-
дят к перенагрузке организма курсантов.
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Нами было определено, что в отличие от
одинакового количества запланированных часов ФП,
в ЕГ и КГ проводится разное общее количество ме-
роприятий физической подготовки на протяжении
каждой учебной недели и учебного года.

Статистические расчеты, проведенные по
качественным оценкам, показали, что эти показате-
ли в ЕГ и КГ достоверно отличаются (табл. 2).

Итак, имея одинаковое количество заплани-
рованных занятий физической подготовкой для ЕГ
и КГ (Р>0,05), количество проведенных занятий в
ЕГ было достоверно больше чем в КГ. Так, на вто-
ром году обучения количество пропущенных кур-
сантами КГ занятий по физической подготовке боль-
ше чем в ЕГ на 16,4%. На старших (5-их) курсах
такая разности составляла уже 18,6%-19,7% соот-
ветственно.

Важно отметить, что значительного рас-
хождения в посещении занятий запланированных
до обеда у курсантов КГ и ЕГ нет (Р>0,05). Про-
цент пропусков занятий колеблется от 6,8% до
14,2% в зависимости от года обучения. Данный
процесс происходит вследствие того, что невозмож-
но предусмотреть все возможные варианты пропус-
ков занятий.

В контрольной группе процент пропусков
занятий, которые запланированы на послеобеденное
время, в большинстве, определяет общее количество
пропущенных занятий по физической подготовке.
Так, на первом курсе занятия по физической подго-
товке пропускали до 15,4% курсантов, на третьем
курсе уже 26,8%, а на пятому - 29,5%. Такое количе-
ство пропущенных занятий характеризуется тем, что
именно в послеобеденное время планируются об-
щеинститутские мероприятия, инструктаж суточно-
го наряда, мытье в бане, встречи курсантов с коман-
дованием института, депутатами и т.п.

В ЕГ процент пропусков тренажей прибли-
зительно равный к проценту пропусков занятий до
обеда и составляет 8,5% – 11,5% занятий.

Добавим, что за весь период обучения в
ВВУЗе курсанты КГ пропускали в среднему 35,5%
занятий по физической подготовке, при чем нами
не исследовалось посещение утренней физической
зарядки и спортивно-массовой работы. Курсанты же
ЕГ пропускали всего 20,8% занятий, но при этом они
занимались систематически, перерыв между сосед-
ними занятиями не более одного дня.

Выводы.
Таким образом, введение тренажей по фи-

зической подготовке для курсантов ВВУЗов техни-
ческого профиля позволяет избежать таких недостат-
ков в планировании занятий по ФП, как проведение
занятий два дня подряд, с большим промежутком
между двумя занятиями, первой или второй парами
учебных занятий. Данные положительные измене-
ния позволяют улучшить регулярность занятий фи-
зическими упражнениями, корректирование нагруз-
ки на организм курсанта и последовательность
изменения тем занятий.

Как вывод исследования систематичности
занятий по физической подготовке в ВВУЗе техни-
ческого профиля укажем, что внедрение новой фор-
мы физической подготовки - тренажей, позволило
уменьшить процент пропусков занятий физически-
ми упражнениями на 14,7%, что составляет 89,4
часов учебных занятий.

Обращая внимание на то, что курсанты тех-
нических ВВУЗов в основном находятся в замкну-
тых учебных аудиториях, лабораториях, выполняя
учебные задачи за пультами управления, т.е. под
влиянием гиподинамии и гипокинезии, то ежеднев-
ные занятия физическими упражнениями на протя-
жении 30 минут на свежем воздухе имеют двойное
положительное влияние.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
повышения регулярности занятий физическими уп-
ражнениями курсантами.
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Контрольная группа Экспериментальная группа Год обучения 
До обеда После обеда Общее До обеда Тренажи  Общее 

1 год 6,8 15,4 22,2 7,1 11,5 18,6 
2 год 10,1 24,8 34,9 9,6 8,9 18,5 
3 год 14,2 26,8 41,0 12,6 9,8 22,4 
4 год 12,4 24,6 37,0 12,6 8,5 22,1 
5 год 12,8 29,5 42,3 11,4 10,2 22,6 

 

Таблица 2.
Показатели пропусков занятий с ФП для курсантами ЕГ и КГ (в %)
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КУРСАНТОВ ВНЗ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ И

СПОРТОМ
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Аннотация. Несмотря на значительные положительные
воздействия физических нагрузок, включающие повы-
шение самооценки, снижение напряжения и депрессии,
снижение риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, лишь половина курсантов, начавших занимать-
ся, продолжают занятия.
Ключевые слова: курсанты, физическая активность,
занятия физическими упражнениями, рекомендации,
касающиеся повышения физической активности.
Анотація. Романчук С.В. Недоліки програми формуван-
ня мотивації курсантів ВНЗ до занять фізичною підго-
товкою й спортом. Незважаючи на значні позитивні
впливи фізичних навантажень, що включають підви-
щення самооцінки, зниження напруги й депресії, зни-
ження ризику розвитку серцево-судинних захворювань,
лише половина курсантів, що почали займатися, про-
довжують заняття.
Ключові слова: курсанти, фізична активність, заняття
фізичними вправами, рекомендації, що стосуються
підвищення фізичної активності.
Annotation. Romanchuk S.V. Internal need of military
students to physical training, its influence on self-
improvement of physical training. In spite of considerable
positive influence of physical loading, which include rise
of self-evaluation, reduction of effort and depression,
reduction of risk of development cardio-vascular diseases,
only half of military students who start training continue
their training.
Keywords: military students, physical activity, physical
training, recommendations, which concern the rise of
physical activity.

Введение.
На базе Житомирского военного института

радиоэлектроники в период с 2003 по 2005 года про-
водился эксперимент по внедрению программы фор-
мирования мотивации курсантов к занятиям физи-
ческой подготовкой и спортом. По результатам
исследований количество курсантов ЭГ, которые
самостоятельно занимались физическими упражне-
ниями, составляло 95% [3, 4].

Эффект внедрения программы по форми-
рованию мотивации был достаточно высок, но че-
рез год после окончания эксперимента количество
курсантов, которые самостоятельно занимаются
физическими упражнениями, снизился до 57%.

Актуальным стал вопрос: «Какие же при-
чины стимулируют курсантов к систематическим
занятиям, а какие мешают заниматься физически-
ми упражнениями?», а также поиск наиболее эффек-
тивных средств и методов активизации курсантов к
занятиям физической подготовкой и спортом.

В настоящее время отпала необходимость
доказывать огромное значение регулярных занятий
физическими упражнениями для укрепления здоро-
вья, предупреждения заболеваний, повышения ус-

тойчивости и сопротивляемости организма [1, 2, 3].
Многочисленные научные данные свиде-

тельствуют о том, что двигательная активность еще
не стала насущной потребностью каждого члена
общества. Так, дополнительные занятия по физичес-
кой подготовке посещают не более 8,2% курсантов,
в спортивных секциях — 12,7% и только 8,5% явля-
ются активными участниками одноразовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий. При этом,
лишь половина курсантов, начавших заниматься в
секциях, продолжают занятия на протяжении всего
периода обучения [5].

Исследование выполнено согласно плану
НИР Генерального штаба Вооруженных Сил Укра-
ины по теме «Физическая подготовка военнослужа-
щих с гиподинамическим режимом профессиональ-
ной деятельности», шифр «Оператор».

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Определить причины,

которые мотивируют курсантов самостоятельно за-
ниматься физическими упражнениями, и причини,
которые отталкивают от занятий. Выработать реко-
мендации по повышению мотивации к занятиям
физическою подготовкою и спортом.

Результаты исследования.
С курсантами ЭГ (n=80), которые участво-

вали в эксперименте, было проведено анкетирова-
ние. По результатам мы выявили причины, которые
мотивируют курсантов к физическими упражнени-
ями и причины, которые мешают заниматься физи-
ческой подготовкой и спортом, а также обосновано
выделение именно этих причин.

Причины, побуждающие курсантов зани-
маться физической подготовкой и спортом.

1.Контроль массы тела (эту причину, как
стимулирующую к занятиям, определило 17% кур-
сантов). Многих курсантов волнует проблема, как
поддерживать свою форму и оставаться сильным,
ловким и подтянутым. Большинство курсантов
старших курсов, столкнувшись с проблемой избы-
точной массы тела, в первую очередь думают о ка-
ких-то эффективных диетах. Несомненно, диета
способствует снижению массы тела, однако физи-
ческие нагрузки также очень эффективны. Сниже-
ние массы имеет значительные положительные по-
следствия для здоровья человека. Избыточная мас-
са тела и малоподвижный образ жизни — основ-
ные факторы риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Следовательно, регулярные физичес-
кие нагрузки не только обеспечивают контроль
массы тела, но и «устраняют» физическую мало-
подвижность как фактор риска.

2.Сниженный риск развития гипертензии
(12% курсантов). Регулярное выполнение физичес-
ких нагрузок приводит к снижению как систоличес-
кого, так и диастолического артериального давле-
ния. Как и избыточная масса тела, гипертензия
является одним из основных факторов развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

3.Снижение стресса и депрессии (21%).
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Регулярное выполнение физических нагрузок свя-
зано с улучшением самочувствия. В военных орга-
низациях наблюдается значительное увеличение
числа людей, страдающих депрессией и повышен-
ным состоянием тревоги. Физические нагрузки —
один из способов обеспечения более рационально-
го отношения к различным стрессовым ситуациям.

4. Удовольствие (25% курсантов). Хотя
многие курсанты начинают заниматься физической
культурой с целью укрепить здоровье или снизить
массу тела, если человек не получает удовольствия
от занятий, он может перестать заниматься. Глав-
ная причина участия подростков в организованной
спортивной деятельности — получение удоволь-
ствия. По мере взросления на первый план выходит
необходимость эффективно тренироваться и дости-
гать успеха.

5. Развитие самооценки (10% курсантов).
Физические нагрузки тесно связаны с повышением
чувства самооценки и уверенности в своих силах.
Многие курсанты испытывают удовлетворение от
выполнения того, что раньше они не могли выпол-
нить. Курсанты, которые регулярно занимаются
физической культурой, более уверены в том, что они
хорошо выглядят.

6. Общение (15% курсантов). Очень часто
курсанты начинают заниматься из-за возможности
пообщаться с другими курсантами. Они встречают-
ся с другими занимающимися, избавляются от оди-
ночества и находят себе друзей. Как показывают ре-
зультаты обследований, 90% участников различных
программ физической подготовки предпочитают за-
ниматься с партнером или группой, чем в одиночку.

Причины, отталкивающие курсантов от
занятий физическими упражнениями.

1. Нехватка времени (40% курсантов). Чаще
всего ссылаются на нехватку времени. Однако в по-
давляющем большинстве случаев проблема заклю-
чается том, чему курсанты отдают приоритет. Ведь
находят время посмотреть телевизор или читать га-
зету. Если разрабатываемые специалистами про-
граммы занятий будут интересными и удобными,
приносящими радость и удовольствие занимающим-
ся, то занятия физическими упражнениями смогут
посоперничать с другим способами проведения сво-
бодного времени. Кроме того, необходимо объяс-
нять, какие преимущества дают занятия физической
подготовкой и спортом.

2. Отсутствие знаний (12% курсантов).
Многие курсанты просто не знают, как начать зани-
маться. Они не имеют понятия, сколько времени не-
обходимо заниматься, какие упражнения выполнять,
какой интенсивностью. В этом им должны помочь
специалисты в области физической подготовки.

3. Отсутствие тренировочных средств
(22% курсантов). Очень часто ссылаются на отсут-
ствие необходимых тренировочных средств. Одна-
ко курсантам, по сути, не нужны шикарные велоэр-
гометры, тредбаны, плавательный бассейн и т.д.
Достаточно пары шорт и кроссовок.

4. Утомление (26% курсантов). У курсан-
тов учебный день очень насыщен, и они ссылают-
ся на утомление как на причину, которая не позво-
ляет заниматься физической подготовкой. Однако
утомление как правило, бывает больше психоло-
гическим, чем физическим, и часто связано с раз-
личными стрессами. Специалисты в области фи-
зической подготовки должны объяснять,  что
быстрая ходьба, прогулка на велосипеде или игра
в теннис помогут снять напряжение, стресс и «за-
рядить» человека запасом энергии.

После того как курсанты, преодолеют
инертность и начнут заниматься физической под-
готовкой спортом, важно добиться, чтобы они не
бросили занятия спустя какое-то время. Что же оп-
ределяет их физическую активности и любовь к фи-
зическим нагрузкам?

По результатам исследований мы определи-
ли, что в поведении курсантов можно выделить сле-
дующие детерминанты: личностные; ситуационные;
поведенческие; организационные (табл. 1.).

По результатам проведения исследований
нами были выработаны рекомендации руководите-
лям и организаторам физической подготовки и
спорта в ВВУЗа, касающиеся повышения степени
активности курсантов к занятиям физическими уп-
ражнениями нагрузкам.

1. Обеспечьте, чтобы занимающиеся полу-
чали удовольствие от занятий. Курсанту, который вел
малоподвижный образ жизни, не легко начать регу-
лярно заниматься, особенно если он не получает от
занятий удовольствия. Необходимо предложить кур-
сантам широкий выбор видов физической активно-
сти. Бег не является идеальным для всех, поэтому
можно использовать плавание, спортивные игры,
теннис и т.д. Использование различных видов фи-
зической активности не только обеспечивает разно-
стороннюю тренировку, но и делают занятия более
разнообразными, а также снижает вероятность по-
лучения травмы вследствие постоянной нагрузки на
одни и те же группы мышц или суставов.

2. Подбирайте адекватную интенсивно про-
должительность и частоту физических нагрузок.
Американский колледж разработал рекомендации,
позволяю обеспечить положительное влияние заня-
тий на здоровье (3–4 раза в неделю, 20—30 мин с
интенсивностью равной 50–80 % ЧСС, которая рав-
на 220 минус ваш возраст). Однако могут следовать
не все занимающиеся. Так, курсанты с низкой фи-
зической подготовленностью могут начать занятия
с ходьбы, а затем переходить к более интенсивные
видам физической активности. Возможно, обстоя-
тельства вынудят некоторых людей заниматься толь-
ко два раза в неделю. Помните, лучше что-то, чем
ничего, и что со временем можно будет воспользо-
ваться рекомендации приведенными выше.

3. Поощряйте занятия в группе. Результаты
исследований показывают, что занятия совместно с
другими курсантами повышают мотивацию к физи-
ческим нагрузкам. Здесь играют роль фактора: во-
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первых, вы не хотите подвести товарища, а во-вто-
рых, многим курсантам нравится сочетать физичес-
кие нагрузки с общением.

4. Поощряйте ведение дневника физичес-
ких занятий. Ведение дневника занятий — стандар-
тный способ изменения привычки. В дневнике от-
мечайте вид физической деятельности, частоту и
продолжительность занятий, а также интенсивность
нагрузок.

5. Подкрепление успехов. Ежедневные за-
нятия требуют значительных усилий, поэтому очень
важно подкреплять приверженность курсантов про-
грамме занятий. Вербальное поощрение ничего не
стоит, однако существенно повышает уровень мо-
тивации занимающихся. Материальное поощрение
также стимулирует посещение занятий.

6. Использование музыкального сопровож-
дения. Использование музыки стало весьма популяр-
ным методом повышения мотивации. Слушая музы-
ку, курсанты легче воспринимают физическую
нагрузку. Кроме того, музыка отвлекает человека от
не совсем приятных физических ощущений. Особен-
но целесообразно использовать музыкальное сопро-
вождение для тех, кто только начал заниматься.

Выводы.
В последнее время были разработаны ме-

тоды, направленные на повышение степени актив-
ности к физическим нагрузкам. Это метод создания
соответствующей среды, метод подкрепления, ме-

тод принятия решения, метод определения целей,
когнитивный метод и метод социальной поддерж-
ки. Несмотря на обнадеживающие результаты ис-
пользования этих методов, необходимо проведение
более контролируемых мероприятий, чтобы повы-
сить их эффективность.

Важную роль в поддержании высокой ак-
тивности к занятиям физическими упражнениями
является робота командира и преподавателя кафед-
ры физической подготовки и спорта. Они должны
систематически проводить беседы о пользе физи-
ческих нагрузок на организм, консультировать кур-
сантов о правильном планировании занятий, жест-
ко подходить к посещению тренировок курсантами
на младших курсах и контролировать посещение
на старших курсах. Только заинтересованность
всех сторон в повышении физической активности
курсантов может привести к положительному ре-
зультате на выходе из ВВУЗа и дальнейшей воен-
ной службе.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования мотивации курсантов ВУЗ к заняти-
ям физической подготовкой и спортом.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ НАВЧАННІ В
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

СИЛОВИХ СТРУКТУР
Сергієнко Ю.П., Андріанов А.М.

Національний університет державної податкової
служби України

Військовий інститут Київського національного
університету імені Т. Шевченка

Анотація. В статті розкривається питання про не-
обхідність розвитку психологічних здібностей у кур-
сантів вищих навчальних закладів силових структур на
заняттях з фізичного виховання, які створять умови для
якісного виконання службових обов’язків в професійній
діяльності.
Ключові слова: психологічна підготовка, фізичне вихо-
вання, курсант, нестандартні (екстремальні) ситуації,
учбово-бойова підготовка.
Аннотация. Сергиенко Ю.П., Андрианов А.М. Форми-
рование психологических качеств курсантов на заня-
тиях по физической подготовке при обучении в высших
учебных заведениях силовых структур. В статье рас-
крывается вопрос о необходимости развития психоло-
гических качеств у курсантов высших учебных заведе-
ний  силовых структур на занятиях с физической
культуры, что улучшит качество выполнения служеб-
ных обязанностей в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: психологическая подготовка, физичес-
кое воспитание, курсант, нестандартные (экстремаль-
ные) ситуации, учебно-боевая подготовка.
Annotation. Sergienko Y.P., Andrianov A.M. Formation of
psychological qualities of cadets on employment on physical
preparation at training in higher educational institutions of
power structures. In article  is opened the question on
necessity of development of psychological qualities at cadets
of higher educational institutions of power structures on
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Вступ.
Сучасний етап розвитку Збройних сил Ук-

раїни характеризується значними зусиллями і ува-
гою до проблеми надійного і ефективного функціо-
нування людини в умовах військової діяльності.
Необхідність укріплення фізичних, функціональних
і  морально-вольових якостей,  психологічної
стійкості військовослужбовців, підвищення їх готов-

ності і здатності до виконання завдань в службових
умовах зумовлюють проведення сьогоденної рефор-
ми всієї системи виховання і навчання майбутніх
фахівців Збройних сил України.

Службові обставини, зумовлені здебільшо-
го нестандартними (екстремальними) ситуаціями,
вимагають від військовослужбовців витримки,
швидкості дії, адекватної реакції на ситуації які ви-
никають, розвитку фізичних якостей і психологіч-
ної готовності.

В сучасних умовах роль психологічної
підготовки, ще більше зросла. Важність проблеми і
всю гостроту, яку показали локальні військові кон-
флікти останніх років і миротворчих місій, доводять
необхідність розробки методик психологічного за-
безпечення військ.

Процес учбово-бойової підготовки являє
собою систему заходів по навчанню і військовому
вихованню майбутніх фахівців Збройних сил Украї-
ни. Учбово-бойова підготовка, її зміст і спрямо-
ваність обумовлені військовою доктриною, внутрі-
шньою і зовнішньою політикою держави, рівнем
розвитку військової справи.

В сучасних умовах головним завданням на-
вчання і виховання майбутніх офіцерів є процес
формування в майбутньому офіцерові спеціальних
якостей бойової, морально-психологічної і фізич-
ної підготовленості і на цій основі необхідно вихо-
вувати високу бойову майстерність,  духовну
стійкість в поєднанні з психічними якостями, що
створюють умови для успішного виконання служ-
бово-бойових завдань.

Учбово-бойова підготовка, як процес харак-
теризується значною динамічністю. Це пов’язано з
появою нових видів зброї і бойової техніки, що тяг-
не зміни тактичних нормативів, а також появи но-
вих військових спеціальностей. При цьому зміст
учбово-бойової підготовки вступає в протиріччя з
часом, що відводиться на навчання, тому що об’єм
знань, які повинен засвоїти курсант, зростає, а час
для їх засвоєння залишається незмінним.

Найбільш перспективним напрямком вирі-
шення даного протиріччя є розуміння психологіч-
ної сутності процесу бойової підготовки, викорис-
тання психологічних факторів підвищення його
ефективності, врахування закономірностей проце-
су передачі і засвоєння знань, формування навичок
і вмінь, задіювання скритих резервів людини.

Дослідження психологічного змісту проце-
су учбово-бойової підготовки курсантів передбачає
розгляд суті процесу формування професійної май-
стерності, тобто придбання цілого комплексу знань,
навичок, вмінь і професійно важливих якостей, які
забезпечують високоефективну військово-професій-
ну діяльність.

З психологічної точки зору сутність учбо-
во-бойової підготовки полягає в забезпеченні актив-
ного, свідомого і міцного засвоєння курсантами
знань, навичок і вмінь.

Основними складовими цього процесу є:
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- позитивне (негативне) відношення до на-
вчання;

- процес пізнання учбового матеріалу при
використанні важливих психічних процесів (сприй-
няття, уваги, пам’яті, волі та інших);

- процес усвідомлення матеріалу, його ро-
зуміння, переробки за допомогою мислення, мовних
процесів, уяви;

- процес запам’ятовування, зберігання і
відтворення інформації;

- процес практичної дії, реалізації знань,
формування навичок і вмінь;

- процес емоційного і вольового супровод-
ження.

До складу учбово-бойової підготовки входить
предмет фізичне виховання.

Фізичне виховання є предметом в навчаль-
ному військовому закладі, як один із основних пред-
метів з якого в кінці навчання складається держав-
ний іспит. Його, ще визначають, як загальновійсь-
кову дисципліну, що тісно пов’язана з процесом про-
фесійного становлення військового фахівця. Фізич-
не виховання сприяє виконанню специфічних
завдань бойової підготовки і це має братись до ува-
ги під час навчання майбутніх спеціалістів.

 В нинішній час фізичне виховання в закла-
дах силових структур в своїй основі спрямоване на
розвиток основних фізичних якостей сили, витрива-
лості, координаційних здібностей, швидкості і гнуч-
кості, а також придбанням необхідних рухових нави-
чок. Майже не приділяється увага на заняттях роз-
витку психологічних якостей військовослужбовців.

 В процесі фізичного виховання курсант
повинен вчитись регулювати своїми діями на основі
сенсорних систем (зорових, дотикових, м’язово-ве-
стибулярних відчуттів і сприйняттів), когнітивні
здібності (рухова пам’ять, мислення, увага), психічні
якості (вольові якості, здатність до саморегуляції
емоційними станами та іншими).

Робота виконана за планом НДР Націо-
нального університету державної податкової служ-
би України.

Формулювання цілей роботи.
Для виховання психологічних здібностей

курсантів на заняттях з фізичного виховання нам
необхідно вирішити наступні завдання:

1. Формування психологічної стабільності
в стандартних і нестандартних

 (екстремальних) ситуаціях.
2. Формування психічної надійності в стан-

дартних і нестандартних
 (екстремальних) ситуаціях.
Результати дослідження.
1.Формування психологічної стабільності в

стандартних і нестандартних (екстремальних)
ситуаціях.

Формуючи психологічну стабільність, ми
перш за все, вирішуємо проблему формування впев-
неності, від якої в найбільшому ступені залежить
успішність вирішення будь-якої стандартної і не-

стандартної ситуації.
По-перше, необхідно добиватись від курсан-

та виконання завдання на заняттях на визначеному
рівні в стандартних і нестандартних ситуаціях;

Друге – виконання цих завдань при засто-
суванні збиваючих факторів також на визначеному
рівні.

В процесі навчання курсант обмежується
можливістю вибору в ситуації, йому дається обме-
жена кількість спроб, які повинні бути виконані пра-
вильно і на рівні визначеному викладачем. Умови
виконання максимально наближені до реальних, які
можуть виникнути в процесі професійної діяльності.
І розраховувати, що курсант, який не може викона-
ти ці вимоги під час навчання, зможе їх виконати в
відповідальний момент – неправомірно.

На зміну планування виконання технічних
елементів по часу і кількості повинно прийти пла-
нування і облік ефективності виконання завдання за
обмежену кількість спроб, які повинні постійно
зменшуватись, досягнувши мінімальної кількості,
відповідно до ситуації.

Таке тренування (навчання), при успішному
його вирішенні вказаних завдань, формує у курсан-
та почуття впевненості.

Курсант перестає думати про можливість не-
вдачі під час вирішення завдання, яке поставлене, у
нього починає переважати установка на сам процес
виконання поставленого завдання в наявній ситуації.
Це в свою чергу, створює оптимальний рівень пси-
хологічного збудження, забезпечивши погоджуваль-
ну роботу функціональних систем організму (фізич-
ної, сенсорної, когнітивної і т. і.) і переводить
свідомість із сфери психологічного переживання в
сферу пошуку оптимального вирішення ситуації на
професійному рівні.

 2. Формування психічної надійності в
стандартних і нестандартних (екстремальних)
ситуаціях.

В психології спорту помилки на відповідаль-
них змаганнях пояснюються недостатньою психіч-
ною надійністю спортсмена. Зарубіжні психологи
визначають так: “Психічна надійність характери-
зується, перш за все, малою ситуаційною варіатив-
ністю спортивних результатів (ефективним виконан-
ням  технічних прийомів) в  психологічно
несприятливому середовищі (відповідальність, ви-
рішальна спроба)”.

 Таким чином, психічна надійність курсанта –
це здатність в самий відповідальний момент викона-
ти завдання з тією або навіть більшою ефективністю,
порівняно з тим, що виконувались на тренуванні.

Найбільший вплив на психічну надійність
курсанта мають психологічні фактори.

Курсант може показати високий рівень ре-
зультативності в ситуаціях, коли спостерігається
поєднання: оптимальної мотивації досягнення,
підвищеної емоціональної стійкості, високі здібності
до вольового контролю. Серед показників психіч-
ної стійкості дуже важливим показником є і здатність
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до тривалої концентрації уваги.
 Серед психологічних показників, які вплива-

ють на формування психічної стійкості, виділяють:
рівень самоконтролю, здатність керувати увагою і
емоціями, а також ідеомоторний настрій і впев-
неність в правильності виконання своїх дій.

 Дані фактори несуть на собі тривале наван-
таження, тобто вони можуть сприяти або не сприя-
ти формуванню психічної надійності.

 Тому для формування психічної надійності
являються фактори, які мають ситуативну коротко-
часну дію на психічну надійність курсанта.

До них відносяться наступні фактори, ті що
сприяють виникненню психічної надійності.

По-перше, загальна фізична підготовленість
- її відсутність призводить до швидкої втоми. Це
потребує збільшення вольових зусиль для збережен-
ня рухової діяльності на необхідному рівні, що змо-
же призвести до перенапруження функціональних
систем організму, які підтримують необхідний
рівень працездатності. В результаті додаткове псих-
ічне навантаження, яке виникає в екстремальній си-
туації, призводить до зриву роботи функціональних
систем організму і, як результат, до погіршення всієї
діяльності курсанта.

 Другим фактором, який також безпосередньо
впливає на психічну надійність, є рівень технічної
готовності курсанта.

Третій фактор – накопичений досвід знаход-
ження в подібних ситуаціях. Зазвичай курсант про-
ектує минулий досвід на даний (реальний) час. І
якщо такий досвід був негативний, то у курсанта
може виникнути відчуття невпевненості в кінцево-
му результаті.

 На практиці, ці завдання вирішуються шля-
хом створення більш високого рівня працездатності,
автоматизації техніки. Все це створює той необхід-
ний фундамент, який сприяє створенню психічної
надійності, але тільки в певних ситуаціях, перш за
все, де вимагаються великі зусилля фізичних і пси-
хологічних якостей. Але там, де успіх залежить від
точності, концентрації уваги, самоконтролю, тобто,
коли результат визначається в першу чергу рівнем
впевненості, самоконтролю, навіть висока функціо-
нальна і технічна готовність може бути недостат-
ньою. Ключ до вирішення цієї проблеми лежить в
використанні психологічних методів, спрямованих
на процес формування впевненості і самоконтролю
у курсанта.

 Впевненість в успіху, перш за все, базується
на реальній оцінці курсантом своїх можливостей в
ситуації, яка виникла і яке стоїть завдання. Це сприяє
виникненню оптимального психічного стану, який
є важливим фактором, забезпечення ефективного
виконання поставлених завдань.

Наступним фактором, який сприяє формуван-
ню психічної надійності, являється рівень розвитку
самоконтролю курсанта, який виражається в здат-
ності до максимальної і тривалої концентрації ува-
ги при виконанні рухових дій. Роль цього фактору

не менш важлива, чим впевненість.
 Для вирішення завдання формування психі-

чної надійності використовують достатньо велику
кількість методів переконання і само переконання
впевненості в процесі занять психорегуляцією уск-
ладнення завдань при виконанні вправ в процесі
тренування, робота на фоні втоми і т.п.

Але, поки що важко рахувати, що ці методи
можуть дати повне вирішення даної проблеми.

Існує цілий ряд психологічних факторів, які
виникають і заважають курсантові виконати ті чи
інші дії в ситуаціях, які неодноразово виконувались
на тренуваннях:

1. Відповідальність за результат своїх дій.
Особиста відповідальність за свої дії і не-
можливість їх виправлення, створює у кур-
санта страх помилитись, а це додаткове пси-
хічне напруження, якого не виникає на
тренуванні;

2. Спробу, яку приходиться виконати в найві-
дповідальніший момент в ситуації, зазвичай
єдина. Таким чином, курсант обмежений в
діях;

3. Кожне виконання поставленого завдання в
ситуації відбувається на межі можливостей,
тобто виникає певна доля ризику, а кожен
ризик – це більш висока вірогідність помил-
ки, ніж коли курсант не ризикує. До того ж,
ризик – це додаткове психічне напруження.
Висновки.

1. Для професійного виконання службово-бойових
завдань в професійній діяльності майбутній
фахівець повинен володіти цілим комплексом
знань, вмінь і професійними якостями в яких
психологічні здібності займають одне з про-
відних місць.

2. В процесі навчання в вищих навчальних закла-
дах приділяється недостатньо уваги розвитку
психологічних якостей.

3. Для підготовки психологічно підготовленого
фахівця необхідно застосовувати цілий комп-
лекс спеціальних вправ, які спрямовані на роз-
виток фізичних, функціональних, когнітивних,
сенсорних систем організму.

4. В процесі службової діяльності молодий фахі-
вець зустрічається з такими психологічними фак-
торами, які практично не виникають в процесі
навчання і, як свідчить практика, багато з них не
витримують цього психологічного напруження,
тобто робляться психологічно ненадійними.
Подальший пошук буде спрямовано на роз-

робку методики психологічної підготовки курсантів
ВНЗ ЗСУ на заняттях з фізичного виховання з ура-
хуванням майбутнього фаху.
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ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ НА
СПЕЦИАЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВКУ АКРОБАТОВ

Серебрянская Э.А.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. В статье рассмотрено влияние эксперимен-
тальной методики с использованием целенаправленных
комплексов по хореографии на специальную физичес-
кую подготовку акробатов-прыгунов. Применение хо-
реографических комплексов целевой направленности
обеспечило более высокий прирост показателей гибко-
сти, силы и координационных способностей, чем при
традиционной методике организации хореографической
подготовки акробатов-прыгунов.
Ключевые слова: спортивная акробатика, акробаты-
прыгуны, хореографическая подготовка.
Анотація. Серебрянская Е.О. Вплив хореографії на
спеціальну фізичну підготовку акробатів. У статті роз-
глянуто вплив експериментальної методики з викорис-
танням цілеспрямованих комплексів з хореографії на
спеціальну фізичну підготовку акробатів-стрибунів.
Застосування хореографічних комплексів цільової спря-
мованості забезпечило більше високий приріст показ-
ників гнучкості, сили й координаційних здатностей, чим
при традиційній методиці організації хореографічної
підготовки акробатів-стрибунів.
Ключові слова: спортивна акробатика, акробати-стри-
буни, хореографічна підготовка.
Annotation. Serebryanskaya E.A. Influence of the
choreography on special physical preparation of acrobats.
The article deals with the influence of experimental method
with the usage of purposive complexes in choreography on
special physical preparation of acrobats-jumpers.
Application of choreographic complexes of a target
orientation has provided higher accretion of parameters of
flexibility, force and coordination abilities, than at
traditional procedure of the organization of choreographic
preparation of acrobats - jumpers.
Key words: sports acrobatic, acrobats-jumpers,
choreographic preparation.

Введение.
Усложнение соревновательной программы

в спортивной акробатике предъявляет высокие тре-
бования к техническому мастерству спортсменов.
Данный факт обуславливает поиск новых путей ин-
тенсификации тренировочного процесса акробатов,
которые могут быть достигнуты при высоком уров-
не всех видов спортивной подготовки. Хореографи-
ческая подготовка в спортивных видах гимнастики
входит в раздел технической подготовки [6, 8].

Значительное внимание в исследованиях
разных авторов уделено содержанию, направленно-
сти, особенностям хореографической подготовки в
спорте. В настоящее время имеются многочислен-
ные методические рекомендации с примерами хо-
реографических уроков для различных этапов мно-
голетнего тренировочного процесса гимнастов [3,
4, 7, 9]. Ж.А. Белокопытовой и А.А. Тимошенко под-
робно рассмотрена хореографическая подготовка на
этапе начальной подготовки в художественной гим-
настике [7]. Физическая подготовка на уроках хоре-
ографии, направленность в годичном цикле, клас-
сификация и структура хореографического урока в
спортивной и художественной гимнастике изучены
Т.С. Лисицкой [3].

Методика и организация подготовки акро-
батов базируется на большом практическом опыте,
общих принципах современной системы спортив-
ной тренировки [1, 2, 5]. В тоже время методичес-
кие положения подготовки акробатов по хореогра-
фии сформулированы на эмпирической основе и
требуют экспериментального обоснования.

Работа выполнена по плану НИР Харьковс-
кой государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить влияние хоре-

ографии на специальную физическую подготовку
акробатов.

Объект исследования. Тренировочный про-
цесс на этапе специализированной базовой подготов-
ки акробатов, прыгунов на акробатической дорожке.

Предмет исследования. Специальная физи-
ческая подготовка акробатов – прыгунов.

Результаты исследований.
Был проведен педагогический эксперимент

с использованием целенаправленных комплексов
хореографических упражнений на улучшение спе-
циальной двигательной и физической подготовки
спортсменов и был выполнен сравнительный ана-
лиз динамики показателей специальной физической
подготовки акробатов до эксперимента (сентябрь –
декабрь 2005г.) и в период применения эксперимен-
тальной методики по хореографии (декабрь 2005 –
ноябрь 2006).

Экспериментальная методика основыва-
лась на «переносе» тренированности, где с помо-
щью средств хореографии происходило воздей-
ствие на специальную физическую подготовку и
непосредственно на техническое мастерство спорт-
сменов [3, 4].

Для выбора последовательности воспитания
физических способностей акробатов-прыгунов на
этапе базовой подготовки служили показатели, ха-
рактеризующие активность и темп естественного
развития физической способности, сенситивные
периоды [2].

Руководством к содержанию уроков по хо-
реографии были результаты текущего контроля ак-
робатов по физической и технической подготовке.

Нами были составлены и успешно приме-
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нялись комплексы по специальной двигательной и
специальной физической подготовке: на развитие
силы, гибкости, координации и комплексы, состоя-
щие из упражнений на вращение и прыжков.

Среднестатистические показатели тестиро-
вания акробатов экспериментальной группы отобра-
жены в таблице 1.

В экспериментальной группе акробатов
проводился анализ специальной подготовленности
по четырем акробатическим связкам: три фляка,
сальто в группировке; три фляка, сальто прогнув-
шись; три фляка, темповое сальто; три фляка, саль-
то прогнувшись с поворотом на 360°. По всем конт-
ролируемым параметрам за тренировочный период
с сентября по ноябрь 2006 года произошли статис-
тически достоверные улучшения, так как получены

следующие критерии Стьюдента по специальной
двигательной подготовке акробатов: 1)три фляка,
сальто в группировке (t- 2,99); 2)три фляка, сальто
прогнувшись (t- 2,78); 3)три фляка, темповое саль-
то (t-2,95); 4)три фляка, сальто прогнувшись с пово-
ротом на 360° (t-6,44), (tграничн.-2,71; P<0,05).

Применение в педагогическом эксперимен-
те целенаправленных комплексов хореографических
упражнений на специальную двигательную и физи-
ческую подготовку значительно улучшило уровень
подготовленности акробатов в силе, гибкости, ко-
ординации, повысило качество выполнения ими
прыжковых элементов и вращений.

На рисунке 1 показаны изменения специ-
альной физической подготовки акробатов за пери-
од педагогических наблюдений (сентябрь-декабрь

 Таблица 1.
Результаты тестирования акробатов по хореографической подготовке за два года

Тесты (баллы, макс. – 10 ) Время тестирования 
У опоры сентябрь 05 декабрь 05 июнь06 сентябрь 06 ноябрь 06 

1. Отведение, приведение ноги 5,58 5,91 7,23 7 9,33 
2. Полуприседы, приседы 7,6 7,95 8,65 8,33 9,5 
3. Отведение, приведение ноги броском 
на 45? 

4,55 5,06 6,55 6,08 7,98 

4. Круг ногой по полу и в воздухе 4,3 4,81 5,53 5,16 6,56 
5. Мягкое отведение, приведение ноги 
через полуприсед 

5,35 6,08 7,51 6,93 8,95 

6. Отведение, приведение ноги с ударом 
и около щиколотки 

4,43 5,03 5,75 5,16 6,65 

7. Удержание ноги выше 90? 5,23 6,45 7,5 6,91 8,95 
8. Мах ногой выше 90? 7,7 8,31 9,06 8,43 9,43 
9. Растяжки для ног, наклоны, прогибы 
туловища с помощью рук и без помощи 
рук 

5,53 6,6 7,91 7,36 9,18 

На середине      
10. Полуприседы, приседы, 
разнообразные движения рук, наклоны и 
прогибы туловища 

7,61 8,01 8,98 8,75 9,55 

11. Отведение, приведение ноги по полу 
и на 45? 

5,53 6,63 8,51 7,98 9,35 

12. Отведение, приведение ноги с 
ударом и круговые движения ногой 

6,61 6,81 7,13 6,81 7,5 

Прыжки       
13. Трамплинные прыжки 8,95 9,15 9,41 8,85 9,8 
14. Прыжки на двух 6,63 6,81 8,55 8,3 9,51 
15. Комбинация из маленьких и средних 
прыжков 

7,91 8,13 9,03 8,8 9,48 

16. Комбинация из средних прыжков во 
вращении 

5,55 6,05 6,7 6,5 7,7 

17. Комбинация из больших прыжков 6,08 6,05 6,63 6,41 7,81 
18. Большие прыжки во вращении 5,95 6,23 6,51 6,38 7,3 

Упражнения на вращение      
19. Вращения на месте 6,01 6,3 7,13 6,45 8,23 
20. Вращения с продвижением 6,51 6,26 6,86 6,51 8,45 

Упражнения в партере      
21. Гибкость в подводящих движениях 
по хореографии 

8,48 8,66 8,98 8,6 9,45 

22. Силовая выносливость к 
упражнениям в партере 

7,43 7,8 9,21 8,65 9,75 
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2005 года) и педагогического эксперимента (декабрь
2005 года – ноябрь 2006 года).

По всем показателям специальной физичес-
кой подготовки в период применения целенаправ-
ленных хореографических комплексов произошел
значительный прирост результатов. Так за два года
тренировок у акробатов произошло улучшение гиб-
кости: от 11% до 20%. Причем в тестах, определяю-
щих активную гибкость в тазобедренном и голенос-
топном суставе, последние результаты составляют
от 8,95 баллов до 9,5 баллов (табл. 1, тесты № 2,7).
Показатели силы на последнем этапе педагогичес-
кого эксперимента, за три месяца улучшились в два
раза больше, чем за аналогичные четыре месяца в
2005 (10% и 22% соответственно).

Наименьший прирост за два года произо-
шел по координационным способностям, у спорт-
сменов имеется потенциал роста дифференциации
пространственных и ритмических параметров дви-
жений, последние результаты составляют 6,65 бал-
ла и 7,5 балла (табл. 1, тесты № 6,12).

У акробатов улучшилось качество выпол-
нения фаз отталкивания, полета и приземления в
трамплинных и обычных прыжках на двух ногах,
среднестатистическая оценка в группе за трамплин-
ные прыжки – 9,8 балла, за прыжки на двух – 9,51
балла (табл. 1).

Самые наибольшие сдвиги в процентном
отношении за два года тренировок у спортсменов
произошли по показателям выполнения упражнений
во вращении. Причем исходные оценки по этой груп-
пе упражнений были наименьшими и составляли от
5,55 балла до 6,51 балла. Наибольшее внимание в
педагогическом эксперименте было уделено воспи-
танию функции равновесия, конечные оценки в со-
ответствующем тестировании составили: 8,23 бал-
ла и 8,45 баллов (табл. 1, тесты 19, 20). Полученные
результаты за прыжки во вращении и за большие
прыжки во вращении соответствуют 7,7 баллам и
7,3 балла, что указывают на перспективу роста ак-
робатов по данной группе сложных упражнений,

требующих продолжительное время для обучения и
совершенствования (табл. 1, тесты № 16,18).

Выводы.
1. Применение хореографических комплексов

целевой направленности обеспечило более высокий
прирост показателей гибкости, силы и координаци-
онных способностей, чем при традиционной мето-
дике организации хореографической подготовки ак-
робатов-прыгунов. Так, по гибкости средняя величина
прироста больше в 1,8 раза, по силе в 2,2 раза, по
координационным способностям в 2,4 раза, по вы-
полнению прыжковых упражнений и упражнений во
вращении в 7,5 раза и в 7,6 раза соответственно.

2. Применение хореографических комплексов
целевой направленности позволило повысить эф-
фективность специальной физической подготовлен-
ности за счет рационального использования хоре-
ографических средств, без увеличения объема
тренировочной нагрузки и привлечения высокоин-
тенсивных средств и методов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести по особенностям хореографической под-
готовки в других видах спортивной акробатике.
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Рис. 1. Изменение специальной физической подготовки акробатов за два года
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СТУДЕНТОВ
Стешенко П.А., Наден Н.Д., Назин Д.В.,

Беспорочный Д.А.
Международный славянский
университет, г.Харьков

Аннотация. Повышение уровня действительности внут-
ренних мотивов физического самосовершенствования
остается весьма острой и еще малоразработанной об-
ластью психолого-педагогических и социальных зна-
ний. Вопросы мотивов физического самосовершенство-
вания студентов из разряда физкультурно-спортивной
направленности стали исследоваться как важный аспект
общечеловеческой культуры, понимания национальной
ценности здоровья и профессионального долголетия.
Ключевые слова: мотивы физического самосовершен-
ствования, самовоспитание, физическое самовоспита-
ние, здоровье личности студента.
Анотація. Стешенко П.О., Надьон М.Д., Назін Д.В.,
Беспорочний Д.О. Проблема мотивації фізичного само-
вдосконалення студентів. Підвищення рівня дієздат-
ності внутрішніх мотивів фізичного самовдосконален-
ня  залишається  дуже гострою  і ще
маловідпрацьованною галузью психолого-педагогічних
та соціальних знань. Питання мотивів фізичного само-
вдосконалення студентів з розряду фізкультурно-
спортивної спрямованості стали досліджуватися як важ-
ливий аспект загальнолюдської культури, розуміння
цінності здоров’я, національного професіонального
довголіття.
Ключові слова: мотиви фізичного самовдосконалення,
самовиховання, мотиви фізичної працездатності та здо-
рового способу життя.
Annotation. Steshenko P.A., Nadyon N.D., Nazin D.V.,
Besporochnyi D.A. Motivation problem students phisical
self-improvement. Up-levelling of inner motivation of
physical self-improvement is still quite aqute and low-
developed sphere of psyco-pedagogic and social knowledge.
The metter of motivation of  students‘ physical training
self-improvemrnt in physical training and sports is being
studied as one of the main aspects of human culture, of
unerstanding of health value and professional longevity.
Keywords: motives of physical self-improvement, physical
self-development, healthy way of life.

Введение.
Высшая школа Украины стремительно ин-

тегрируется в европейское образовательно-культур-
ное пространство, где существуют иные взгляды и
методы на физическое самосовершенствование, са-
мовоспитание и его организацию в ВУЗах.

Исследование действенности и реализации
внутренних мотивов в работе над собой в процессе
физического  воспитания студентов долгое время
оставалось как бы на втором плане или представля-
ло только литературно-гуманитарный интерес. Ряд

исследований в этом направлении ни имели не фун-
даментальных постулатов, ни ясно очерченного в
целом предмета психолого-педагогического иссле-
дования, ни специфики  научно-методических ос-
нов перехода процесса физического воспитания в
самовоспитании личности.

Вопросы действенности мотивов учения, вос-
питания, саморазвития. а также внушаемые приемы
воздействия педагогов, наставников серьезно стави-
лись еще пять тысяч лет назад китайскими воспита-
телями, а затем греческими мудрецами. Они с горе-
чью и болью отмечали в своих монускриптах на
нежелание молодежи познавать самих себя, следо-
вать рекомендациям старших по изучению секретов
здоровья, долголетия, физического самосовершен-
ствования, самопознания; издавались и в то время
трактаты-указания для повышения действенности
мотивов в работе над собой средствами физических
упражнений. Эта проблема остается актуальной и в
наше время. Ее необходимо решать совместно пе-
дагогам и студентам. Еще в глубокой древности
Аристотель писал: «Ничто так не истощает и не раз-
рушает организм человека как продолжительное
физическое бездействие».

В работах отечественных и зарубежных ав-
торов имеют место ряд попыток исследования дей-
ственности мотивов в работе над собой, но они не в
полной мере отвечают запросам украинской высшей
школы. Если учесть, что здоровье – это и физичес-
кое самосовершенствование, в основе которого ле-
жат процессы обучения, развития и самосовершен-
ствования в молодом возрасте, то становится
очевидным важность проблемы мотивации физичес-
кого самосовершенствования и здоровья студентов-
выпускников [1-3, 5, 6].

В разработке проблемы действенности мо-
тивов физического самосовершенствования студен-
тов можно выделить несколько важных граней:

- процесс самопознания, самоутверждения
личности студента;

- процесс применения самостоятельных фи-
зических упражнений на грамотном мето-
дическом и медицинском уровне;

- процесс саморегуляции и самоконтроля
физического здоровья, творческого долго-
летия;

- процесс самоубеждения, самопринуждения
в работе над собой;

- процесс самоотчета, гласности реально сде-
ланного в коллективе и социуме.
Работа выполнена по плану НИР Междуна-

родного славянского университета.
Формулирование целей работы.
Исследования показывают, что главная сущ-

ность проблемы физического самосовершенствова-
ния студентов состоит в  необоснованном завыше-
нии самооценки уровня здоровья, физического
развития, физической работоспособности, неумения
регулярно поддерживать здоровье на требуемом
уровне. Нами было выявлено:
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- слабое знание методических основ физи-
ческого воспитания и самовоспитания;

- неблагоприятная социально-экономическая
ситуация жизни студентов, которая снижа-
ет мотивацию в работе над собой;

- общее состояние организованных и само-
стоятельных форм учебных занятий, что не
способствует повышению уровня здоровья
студентов;

- слабая научно-педагогическая разработан-
ность действенности мотивов физического
самосовершенствования студентов;

- недостаточная гласность в работе над со-
бой, отсутствие личных дневников(тетра-
дей) по физическому здоровью.
Следует учитывать, что в целостном воспи-

тательном процессе можно выделить (с долей ус-
ловности) следующие познавательно-мотивацион-
ные  действия:

- ВОСПРИЯТИЕ должного внимания и ин-
тереса к системе специальных психолого-
педагогических знаний, умений, навыков,
осмысление их значимости для личности
студента;

- ЗАПОМИНАНИЕ, повторение и использо-
вание этих знаний в практической работе
над собой;

- УПРАЖНЕНИЕ  и закрепление успехов,
устранение неудач в мотивированной дея-
тельности, волевое усилие в преодолении
негативных явлений, самоодобрение и по-
ощрение в работе над собой.
Рабочей гипотезой данного исследования яв-

ляется предложение о том, что в основе мотивиро-
ванных теоретических, методических и практичес-
ких действий,  полученных в  результате
педагогических экспериментов, систематической
работы над собой, возможно улучшение мотивиро-

ванной направленности психофизического тренин-
га студента (количества учебной группы) с закреп-
лением результативности над собой в личных  днев-
никах (тетрадях).

Результаты исследования.
Решение задач научной проблемы потребо-

вало усовершенствования системы специальных
психолого-педагогических знаний процесса само-
воспитания, мотивированной деятельности, волевых
усилий на базе интеллектуальных педагогических
технологий с учетом моделей профессиональных
воздействий в области физического воспитания и
самовоспитания. Модели таких знаний преподава-
телей должны строиться на основе учебно-методи-
ческой и научно-исследовательской деятельности их
умения мотивированного влияния на самосознание
личности студента.

Более наглядно для решения отдельных задач
научной проблемы можно привести данные экспе-
римента в прилагаемой таблице.

Для повышения точности и действенности
мотивов физического самосовершенствования ис-
пользовалась экспериментальная методика исследо-
ваний [4] в основе которой оценивалась система
физического и психологического самовоспитания и
результатов (по силе - подтягивание, отжимание,
быстроте - бег 100м-сек.; по выносливости – кросс
на 500 и 1000м и др.) до и после исследования, а
также с использованием моделей профессиональных
по физическому воспитанию. Результаты оценива-
ния послужили мерилом и моделью подведения ито-
гов самовоспитательных средств и их эффективно-
сти в  целостном  обучении,  воспитании и
самовоспитании.

Выводы.
Таким образом, педагогический экспери-

мент, проведенный в условиях Международного
Славянского университета(МСУ), подтверждает, что

№ 
п\п 

Мотивированные 
самовоспитательные  
действия 

Самооценка 
в баллах 
(1,2,3,4,5) 

Результаты мотивированной 
самовоспитательной 
деятельности студентов 

самооценка в 
баллах 
(1,2,3,4,5) 

1 2 3 4 5 

1 Восприятие изученного 
материала(раздела) 

 Представления о признаках 
изучаемого материала и предмета в 
целом 

 

2 Осмысление изучаемого 
материала по разделам 

 Понимание причин и следствий 
мотивированных явлений и действий 

 

3 Запоминание и применение 
изучаемого материала в целом 

 Овладение правилами, методами в 
практической работе над собой 

 

4 Упражнение в мотивированном 
применении изучаемого материала в 
целом 

 Применение умений и навыков 
мотивированных средств в работе над 
собой 

 

5 Итого  Итого  
 

Таблица
Результаты эксперимента

Примечание: студент (с помощью преподавателя) сам определяет свою оценку изучаемого материала в бал-
лах(1,2,3,4,5) и адекватно регулирует свою мотивированную самодеятельность в баллах.
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система рейтинговых(бальных) оценок в процессе
специализированных воздействий позволяет поло-
жительно влиять на действенность мотивов физи-
ческого самосовершенствования, сводит к миниму-
му отрицательные воздействия в работе над собой,
помогает учитывать самому студенту рейтинговую
оценку и корректировать уровень физического са-
мовоспитания и здоровья.

Разработанная нами система контрольных
физических норм и методических требований  с
учетом освоения мотивированных самовоспита-
тельных действий способствует улучшению пока-
зателей(результатов) физической работоспособно-
сти и здоровья.

 Улучшение в экспериментальной группе со-
ставило в среднем от 1,5% до 12%  по сравнению с
показателем контрольной группы(от 0,3% до 5,5%).

Выяснилось, что многие рекомендации были
приняты студентами на вооружение, при этом: чис-
ло отличных оценок составило от 10 до 19%; число
хороших оценок составило от 20 до 29%; число удов-
летворительных оценок составило от 38 до 53%;
число неудовлетворительных оценок составило от
3 до 7%.

Многие студенты стали выявлять интерес к
данным исследованиям и просили преподавателей
продолжить систему действенности мотивов физи-
ческого самосовершенствования.

Перспективы дальнейших исследований. Раз-
работанная система мотивационного влияния на
процесс физического самосовершенствования сту-
дентов нуждается в дальнейших разносторонних
исследованиях с учетом различных учебных групп,
а так же с учетом здоровья и физической  подготов-
ленности. Это важно в дальнейшем учитывать и при
региональных вузовских исследованиях в различных
климатических условиях и экономических возмож-
ностях физического воспитания.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
КОМПЕТЕНЦІЯ ФОРМУВАННЯ

ІСТОРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ
Тютюнник Л.І.

Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. У дослідженні доведено, що у середньому
дошкільному віці є всі психологічні передумови для
формування історичних уявлень. Проблема полягає в
розробці ефективної методики ознайомлення дітей з
історією України.
Ключові слова: поняття та уявлення дошкільника, істо-
ричні уявлення: краєзнавчі, культурологічні, етнічні.
Аннотация. Тютюнник Л.И. Психолого-педагогическая
компетенция формирования исторических представле-
ний у дошкольников. В исследовании доказано, что в
среднем дошкольном возрасте имеются все психологи-
ческие предпосылки для формирования исторических
представлений. Проблема состоит в разработке эффек-
тивной методики ознакомления дошкольников с исто-
рией Украины.
Ключевые слова: понятия и представления дошкольни-
ков, исторические представления: краеведческие, куль-
турологические, этнические.
Annotation. Tyutyunnik L.I. Psychologic pedagogical
competence of shaping of historical representations at
preschool children. The investigation proves that the
children of 5 years old have all psychological preconditions
for historical ideas forming. The problem consists in the
effective methods of the children acquaintance with
Ukrainian history elaborating.
Keywords: ideas of under the children under school age,
historical ideas: study of local lore, cultural, ethnic.

Вступ.
Вивчення процесу формування історичних

уявлень вимагало розгляду сутності і змісту його
понятійного апарату, у визначенні таких понять як:
історична обізнаність, історичні, краєзнавчі, етнічні,
культурологічні уявлення.

У психологічному словнику під редакцією
В.П.Зінченка феномен уявлення  трактується в та-
кий спосіб: “чуттєво-наочний образ предметів чи
явищ дійсності, що зберігається в свідомості і без
безпосереднього впливу самих предметів на органи
чуття” [1, с.200]. У словнику-довіднику з психології
Конюхова М.І.  уявлення пояснюється як “психіч-
ний пізнавальний процес відтворення образів пред-
метів, подій на основі їхнього пригадування чи ж
продуктивної уяви” [2,с.76]. У філософському ен-
циклопедичному словнику уявлення визначається як
“…образ, що з’являється у свідомості, раніше сприй-
нятого  предмета чи процесу зовнішнього світу, після
того як, уявлюване об’єктивно вже не є присутнім”
[3]. Відомий енциклопедист І.А.Ефрон під уявлен-
ням розуміє “відтворене пам’яттю і викликане у
свідомості відчуття” [4, с.28]. У більш ширшому
значенні уявлення позначається як “усяке відтворен-
ня пам’яттю стану: наприклад, почуття, яке зникло
може бути відтворене пам’яттю як уявлення”. Та-
ким чином, “уявлення – вторинний, відтворений стан
свідомості, слід від первинного (відчуття, почуття
тощо)” [4, с.28]. При цьому “у так названому загаль-
ному уявленні помітні вже робота думки, тому що
воно відповідає цілому ряду подібних предметів” [4,
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с.28].
Уявлення формуються у людини на основі

якихось конкретних знань, вражень, які вона колись
сприймала, або  якими зіштовхувалася якимось чи-
ном у своїй діяльності. Тому психологи одностайні
у визначенні поняття “уявлення”. Вчені (Б.Г.А-
наньєв, П.П.Блонський, Л.А.Венгер, Л.С.Виготсь-
кий, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та
ін. розглядають уявлення як “наочний образ  пред-
мета чи явища (події), який виникає на основі ми-
нулого досвіду (даних відчуттів і сприймань, шля-
хом відтворення в  пам’яті чи в уяві (Г.С.Костюк),
як відтворений образ предмета, який ґрунтується на
нашому минулому досвіді (С.Л.Рубінштейн). Уяв-
лення – це завжди образ предмета, який, на основі
“попереднього сенсорного впливу відтворюється у
разі відсутності предмета”.

Робота виконана за планом НДР Глухівсь-
кого державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – аналіз проблем психолого-

педагогічної компетенції формування історичних
уявлень у дошкільників та розробка ефективної ме-
тодики ознайомлення дітей з історією України.

Результати досліджень.
Особливістю сучасних досліджень по цій про-

блемі є те, що психологічний образ уявлень розгля-
дається як активне явище, вивчається його регулю-
юча роль у діяльності людини, його переробка
мисленням, трансформація.

Так, згідно О.М.Леонтьєву, теорія відображен-
ня розглядає чуттєві образи людини як відбитки,
знімки незалежно існуючої реальності Разом з тим
він зауважує, що це складає лише одну сторону ха-
рактеристики психічного відображення. Інша сторо-
на полягає в тому, що психічне відображення, на
відміну від інших форм пасивного відображення, є
суб’єктивним. Це вказує на активний характер відоб-
раження, куди входить людське життя, практика, по-
стійне “перемішування суб’єктивного в об’єктивне”.

О.М.Леонтьєв визначає уявлення як “узагаль-
нений образ, що “записаний” у пам’яті”. Він підкрес-
лює, що уявлення  є не просто “застиглими відбит-
ками”, а  містять у собі  рух,  протиріччя,
відображають об’єкт у різноманітних зв’язках; вклю-
чають не тільки подібне в об’єктах, а і різні його
грані, які не знаходяться у відносинах структурної
чи функціональної подоби. Як психічні образи уяв-
лення існують невіддільно від нашої перцептивної
діяльності, що насичують “акумульованим у них
багатством, роблять її живою і творчою”.

Значний внесок у розробку проблеми вніс
С.Л.Рубінштейн. Він розумів уявлення як відтворе-
ний образ предмета, що ґрунтується на нашому ми-
нулому досвіді. Автор показує, що уявлення можуть
функціонувати в системі пам’яті, відтворюючи ко-
лись сприйняте у своєму відношенні до нього. А
також вони можуть функціонувати в системі мис-
лення й у системі уяви, у тому випадку, коли уявлен-
ня формуються безвідносно до колись сприйнято-

го. Вони різні через різні сенсорні апарати людини,
внаслідок індивідуальної різниці в організації сен-
сорних областей у різних людей. С.Л.Рубінштейн
звертає увагу на величезне значення уявлень, без
яких неможливе внутрішнє життя людини, його
творчість, процес утворення понять.

Указуючи на тісний зв’язок уявлень і понять
він відзначав, що “вони не рівнозначні, але між ними
існує єдність; … уявлення образно-наочне, а понят-
тя не наочне; уявлення зв’язане більш-менш безпо-
середньою одиничністю, відбиває явище в його без-
посередній даності, тоді як в понятті розкриваються
істотні сторони явища”.

Образ у процесі мислення звичайно усе більш
узагальнюється і схематизується. Ця схематизація не
зводиться до збідніння уявлення ознаками, до про-
стої втрати деяких рис, - вона звичайно перетво-
рюється у своєрідну реконструкцію образа, у резуль-
таті якої в самому образі виступають на передній
план ті наочні риси предмета, що об’єктивно
найбільш характерні для нього. “У результаті цієї
обробки і перетворення, якій неминуче піддається
образний зміст уявлень, утвориться ціла східчаста
ієрархія усе більш узагальнених і схематизованих
уявлень, що, з одного боку, відтворюють сприйнят-
тя, з іншого боку – переходять у поняття”

На унікальну властивість уявлень як психіч-
ного образа звертав увагу І.М.Сечєнов, визначаючи
уявлення як “середній підсумок” попередніх сприй-
мань, як “синтетичну форму”, у якій поєднується все
що людина знає про предмет .

Б.Г.Ананьєв дає визначення уявлень як обра-
за, похідного з відчуттів і сприймань, предметно й
узагальнено відображають світ, що є сумарним знан-
ням про предмет: “Уявлення є новим якісно-своєрі-
дним суб’єктивним образом об’єктивної дійсності;
формою найбільш узагальненого, але разом з тим
наочного, чуттєвого відображення речей” [3].

Б.М.Теплов розуміє уявлення як образи пред-
метів чи процесів, у даний момент нами не сприй-
маних До характерних рис уявлень він відносить:
наочність, фрагментарність, нестійкість, узагаль-
неність, мінливість. Б.М.Теплов указував, що уяв-
лення не виникають самі собою, вони розвиваються
тільки в процесі деякої діяльності, і притому такої,
яка з необхідністю вимагає цих якостей від уявлен-
ня. Для розвитку таких уявлень необхідна наявність
достатньо великої кількості сприймань. Психолог
відзначає, що багатство, точність і повнота уявлень
досягається тільки в процесі цілеспрямованого
сприймання.

На зв’язок уявлень і сприймань звертає увагу
А.П.Усова. Вона дає визначення уявлень як відтворе-
них наочних образів предметів і явищ, що  сприйма-
лися раніше,  які не діють у даний момент на органи
відчуттів. Відзначаючи, що сприймання і уявлення
пов’язані між собою, вона підкреслює, що сприйман-
ня як процес зв’язане безпосередньо з предметно-
просторовим оточенням; тоді як уявлення відбивають
“сліди”, результат процесу сприймання, не зв’язані з



139

видимою реальністю безпосереднім образом. Ці вис-
новки дуже важливі для нашого дослідження.

Таким чином, уявлення є перехідною ланкою
від відчуття до думки. Уявлення збагачують основні
риси об’єкта, продовжуючи адекватно відбивати
його. У уявленні немає чіткого, безпосереднього
зв’язку з об’єктом, як у сприйманні і відчутті, отже,
є можливість виділення в уявленні деяких загаль-
них рис предмета чи явища. Це обумовлює велику
пізнавальну роль уявлення. Отже, уявлення – резуль-
тат переробки минулих сприймань на основі розу-
мового узагальнення суми вражень і відчуттів.

І.П.Павлов установив, що основою наочних
уявлень є тимчасові нервові зв’язки, які формують-
ся в корі головного мозку в процесі пізнавальної
діяльності. В інтересах удосконалювання і закріп-
лення нервових зв’язків, які реагують на кожну оз-
наку предмета, необхідно забезпечити кількаразове
його сприймання в процесі діяльності, змінюючи
при цьому умови сприймання. Цей висновок нема-
ловажний для педагогічного процесу.

Є.І.Ігнатьєв указував, що при роботі з уявлен-
ням чи уявою важлива наявність на корі мозку слідів
вивчення предмета в процесі сприймання. Звідси
стає ясна важлива роль уявлень для формування
понятійного мислення дошкільника і його розумо-
вого розвитку в цілому.

Ґрунтуючись на даних психологічного слов-
ника, енциклопедії, аналізі літературних джерел
(П.К.Анохін, Є.І.Ігнатьєв, О.М.Леонтьєв, І.П.Пав-
лов, Л.С.Рубінштейн, І.М.Сечєнов, А.Н.Якимансь-
ка), уявлення можна класифікувати за наступними
ознаками:
· У залежності від переважної чуттєвої модаль-
ності уявлення можна розділити на зорові, слу-
хові, тактильні, нюхові, смакові, кінетичні.

· У залежності від місця як структурних компо-
нентів інших психологічних процесів уявлення
підрозділяють на два види: уявлення пам’яті й
уяви.

· У залежності від ступеня узагальнення: оди-
ничні і загальні. У цьому випадку вони відбива-
ють специфіку конкретних  об’єктів чи загальні
риси об’єктів окремих класів.

· За участю вольового зусилля у виникненні уяв-
лень, прийнято розрізняти умовні і безумовні
уявлення.
Виділяються наступні особливості уявлень:

1) пусковим механізмом для виникнення у свідо-
мості процесу складного образа  предмета чи
явища найчастіше є словесний сигнал.

2) узагальненість – форма відображення загаль-
них ознак, якостей, властивостей і характерис-
тик різних явищ дійсності.

3) зниження виразності у відношенні розмірів,
форми, величини, кольору, структури з часом.

4) рухливість – здатність уявлень зміщатися від за-
гальної характеристики до конкретного об’єкта.
Джером С.Брунер висловив припущення про

те, що “уявлення чи система уявлень є сукупністю

правил, за допомогою яких людина зберігає свої
“зустрічі” із зовнішніми явищами”. Є три види сис-
тем уявлення, які функціонують у процесі розвитку
людського інтелекту. Це: рухові, наочні і символічні,
за допомогою яких здійснюється пізнання: через
дію, образ і таку символіку, як мова”

На початкових етапах становлення пізнаваль-
них інтересів уявлення мають безумовний характер.
Предметом їх стає те, що найбільшим образом зац-
ікавило дитину. Умовні уявлення виявляють себе в
старшому дошкільному віці. Вони формуються в
процесі продуктивних форм діяльності, коли дошк-
ільник опановує умінням реалізовувати у виробі
власний задум.

Уявлення, у якому більш-менш точно відтво-
рюється образ чого-небудь раніше сприйнятого, є
уявленням пам’яті. Уявлення, у яких минулі сприй-
няття настільки перероблені, що змісту цих уявлень
немає відповідності ні в минулому особистому
досвіді, ні в навколишньому житті, є уявленнями
уяви. Крім наукового терміна “уявлення” має повсяк-
денне значення неповного, приблизного, поперед-
нього знання.

Оскільки наше дослідження присвячене
творчій діяльності, розглянемо більш докладно уяв-
лення пам’яті й уяви:

Уявлення пам’яті з визначеною точністю
відтворюють специфіку предметів і явищ, які впли-
вають на органи відчуттів. Ці уявлення накопичу-
ються в складній по своїй структурі системі довгов-
ічної пам’яті, у якій зберігається величезна кількість
інформації. Досліджуючи пам’ять людини, Р.Клацкі
запропонувала модель, що гіпотетично пояснює спо-
соби переробки інформації, яка надходить.

Інформація може надходити в систему пам’-
яті на так званий “сенсорний регістр” через один чи
кілька органів відчуттів. Поки інформація збері-
гається в регістрі, протікає складний процес розпіз-
навання образа, у якому синтезується інформація,
що надійшла з регістрів, і інформація, накопичена в
довгостроковій пам’яті. Розпізнавання образа відбу-
вається за допомогою визначеного значення. Весь
цей процес детермінується увагою, виборчою сто-
совно вхідних сигналів. На цьому етапі інформація
зберігається в короткочасній пам’яті, але тут вона
втрачає свою чуттєву модальність, тому що інфор-
мація, яка надійшла з регістрів, синтезується. Ця
інформація може зберігатися протягом більш три-
валого часу завдяки повторенню. З короткочасної
пам’яті інформація може надходити на більш гли-
бокі рівні пам’яті, тобто в довгострокову пам’ять,
де вона практично накопичується.

Р.Траковська висловила думку про те, що емо-
ційна напруга приводить до підвищення здібності
сприймання сигналів із внутрішнього середовища і
розширює діапазон добування гіпотез з пам’яті .

На користь цього твердження свідчать і ре-
зультати досліджень Л.С.Вороніна, який висловив
припущення, що на тлі емоційного фактора вища
нервова діяльність активізується максимально, а це,
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у свою чергу, приведе до швидкого добування і фор-
мування нових зв’язків у процесі пам’яті. Як бачи-
мо, емоційний фактор варто активно використову-
вати як каталізатор розумових процесів  при
вирішенні різноманітних творчих завдань, які вима-
гають активізації фонду уявлень.

Уявлення уяви.
На відміну від пам’яті, що створює образи,

максимально наближені до еталона, діяльність уяви
спрямована на створення таких моделей об’єктів і
ситуацій, які до того моменту не існували у свідо-
мості людини.

Так, А.В.Петровський пропонує розрізняти
уяву по активному і пасивному типу.

Для нашого дослідження найбільш актуаль-
ний 1-й тип – активна уява, яка поділяється на твор-
чу і відтворюючу. Тоді як відтворююча уява припус-
кає створення образів, які відповідають певному
опису, творча уява – це самостійне створення нових
образів. З цим типом уяви пов’язана методична час-
тина нашого експерименту.

Синтез уявлень у процесі уяви здійснюється
за допомогою аглютинації, гіперболізації, підкрес-
лення, схематизації, типізації.

На думку Л.С.Коршунова та Б.П.Пружніна
елементи уяви виявляються тоді, коли людина
відкриває для себе функціональну значимість
об’єктів, які сприймаються нею і робить цю зна-
чимість предметом особливого розгляду. У цьому
смислі людина насправді стає суб’єктом, який свідо-
мо продукує образи за допомогою своєї уяви. Це
означає, що діяльність уяви свідомо включає в себе
людину як суб’єкта. Як відзначив Є.Я.Басін “ство-
рення нової уявлюваної ситуації завжди є одночас-
но і створення нового уявлюваного “я” – суб’єкта
нової ситуації”.

Суб’єкт включається в процес уяви і, через
свої установки, мотиви, бажання визначає свою ак-
тивну позицію в чуттєво-раціональному синтезі. Для
уявлень уяви характерний високий ступінь волі, ос-
кільки вони не обмежуються безпосередньою взає-
модією “об’єкт-суб’єкт”. Але ця особливість відно-
ситься тільки до зміни предметних характеристик
об’єкта. Оскільки уява не виходить за рамки пара-
метрів суб’єктивно-діяльнісної зміни, вона обумов-
люється об’єктом і залежить від нього.

Уявлення уяви не співвідносяться з визначе-
ним об’єктом матеріального світу, але їхні елементи
детерміновані елементами реально існуючих об’єктів.
Потім елементи уявлень пластично комбінуюся в нові
структури й у такий спосіб формують тканину худож-
нього образа. Фізіологічно виникнення уявлень по-
яснюється тим, що після дії визначеного подразника,
зафіксованого в акті сприймання, у корі головного
мозку залишаються нервові сліди (нервові зв’язки),
які у наступному актуалізуються, оживляються,
відновлюються. У результаті в людини виникає об-
раз раніше сприйнятого об’єкта – уявлення.

Оскільки уявлення виникають у разі відсут-
ності об’єктів, вони зазвичай менш яскраві і менш

детальні, чим сприймання, але в той же час більш
систематизовані й узагальнені: у них відбиваються
найбільш характерні наочні особливості, властиві
цілому ряду подібних об’єктів. Однак, на думку
В.В.Давидова, ступінь узагальненості в уявленні
може бути різним. У зв’язку з цим виділяються оди-
ничні і загальні уявлення. Одиничні уявлення більш
індивідуальні і конкретні по своїй наочності, чим
загальні, але в одиничних уявленнях міститься відо-
ме узагальнення, оскільки вони є підсумковими об-
разами багатьох сприймань окремих об’єктів. У цьо-
му полягає важлива пізнавальна роль уявлень як
перехідної ступені від сприймання до абстрактного
мислення.

Добір особливостей об’єктів, які закріплю-
ються в уявленні, не випадковий, а залежить від спря-
мованості особистості і характеру діяльності люди-
ни. Тому в кожної людини утворяться характерні для
неї уявлення.

Виняткова роль уявлень у процесі пізнання
полягає в тому, що з їхньою допомогою мислено
відтворюється дійсність тоді, коли її безпосереднє
сприймання неможливе. Разом з поняттями уявлен-
ня складають одну з умов, яка забезпечує орієнту-
вання в дійсності, дають основу для вирішення тео-
ретичних і практичних задач. Однак будучи формою
чуттєвого пізнання, уявлення не може проникнути в
сутність речі .

Для формування і функціонування уявлень
необхідна складна взаємодія першої і другої сигналь-
них систем, без чого уявлення не можуть бути вира-
жені в мовленні. Слово дозволяє поглибити уявлен-
ня про дійсність.

Уявлення поділяють на зорові, слухові, рухові,
наукові, життєві тощо. У різних людей переважають
різні види уявлень, що пов’язано з характером прак-
тичного досвіду й особливостями психічного скла-
ду людини.

Л.С.Виготський охарактеризував життєві і
наукові уявлення і чітко виділив розходження між
ними, яке полягає “не в напрямках їхнього форму-
вання, а в істотному розходженні тих абстракцій і
узагальнень, що лежать в основі обох типів понять”.
Для життєвих уявлень характерне формальне уза-
гальнення, яке знаходить у предметах за допомогою
порівняння однакові, подібні ознаки, а також фор-
мальна абстракція, яка виділяє ці ознаки в якості
загальних для порівняння предметів. Науковим уяв-
ленням притаманні інші розумові дії: “змістовне
узагальнення і змістовна абстракція, які дозволяють
людині знайти і виділити деякі генетично вихідні
відносини досліджуваної системи як загальне дже-
рело її часткових і одиничних властивостей”. За до-
помогою цих уявлень, людина вивчає походження
речей як складних цілісних систем. Природно, що в
дошкільному віці в дітей спочатку складаються
життєві уявлення.

Проблему розвитку уявлень у дітей дослід-
жували психологи Б.Г.Ананьєв, П.П.Блонський,
Л.О.Венгер, Л.С.Виготський, О.В.Запорожець, Г.О.-
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Люблінська та ін. Вивчалося формування уявлень і
педагогами (Н.А.Ветлугіна, Н.П.Сакуліна, Є.І.Тихеє-
ва та ін.)..Відомі різні психологічні трактування про-
цесу розвитку уявлень у дітей дошкільного віку. Зок-
рема, В.В.Давидов, О.В.Запорожець розглядають
його в руслі пізнавальної діяльності. Виходячи з
цього, з одного боку, “протягом дошкільного дитин-
ства розширюється коло уявлень і формуються інте-
лектуальні операції, необхідні для наступного зас-
воєння шкільних предметів, з іншого боку –
розвиваються нові мотиви пізнавальної діяльності,
що уможливлюють систематичне і свідоме засвоєн-
ня нових знань”.

На думку психологів (Л.О.Венгер, Л.С.Ви-
готський, П.П.Блонський, О.В.Запорожець, Г.О.-
Люблінська та ін.) уявлення складають основний
зміст знань дитини дошкільного віку. Уявлення є
“основним будівельним матеріалом уяви, широко
використовуються в мисленні”.

У системі традиційного дошкільного навчан-
ня в дітей виникають по черзі різні емпіричні уяв-
лення, характерні для відповідних періодів тієї чи
іншої науки (математики, природи…), у тому числі
й історії. Тому розумова діяльність дітей дошкіль-
ного віку не виходить скільки-небудь за межі тих
можливостей, які формуються ще в молодшому дош-
кільному віці при оволодінні ними життєвими уяв-
леннями. Відомі психологи (Б.Г.Ананьєв, Л.В.Зан-
ков, Д.Б.Ельконін) у свій час чітко визначили, що
оволодіння дітьми дошкільного віку уявленнями, а
на їхній основі поняттями, встановленими програ-
мами виховання та навчання дітей дошкільного віку,
дуже слабо впливає на їхній розумовий розвиток. Це
і сьогодні цілком закономірне явище, оскільки так
названі наукові поняття, які вводяться в дитячому
садку, залишаються на емпіричному рівні – на тому
рівні, який характерний для життєвих уявлень. Уяв-
лення зазвичай виступає в ролі чуттєвої опори при
формуванні понять, варто мати на увазі, що як та-
кою опорою виступають не тільки уявлення, які
спеціально формуються в процесі навчання, але і
уявлення, які стихійно склалися на власному досвіді
дитини. Ці повсякденні уявлення є звичайно недо-
статньо узагальненими і міцно пов’язані з однією
ситуацією, вони ситуативні. Тому вони не можуть
бути повноцінною опорою для понять. З огляду на
це, варто виправляти їх, насичуючи новим, справді
науковим змістом .

Розкриваючи умови формування уявлень у
дітей дошкільного віку, Л.С.Виготський висуває два
основних положення: уявлення повинні формувати-
ся з врахуванням інтересів дітей і на правдивому
відображенні дійсності, “психіка без поведінки не
існує, і якщо ми вводимо в психіку неправильні уяв-
лення, які не відповідають правді і дійсності, то тим
самим виховуємо і помилкову поведінку. Звідси не-
обхідно зробити висновок, що правда повинна ста-
ти основою виховання з самого раннього дитинства,
тому що неправильні уявлення формують непра-
вильні вчинки”. Ця наукова сентенція Л.С.Виготсь-

кого особливо актуальна сьогодні, адже в процесі
ознайомлення дітей з історією, народними традиці-
ями вихователі дають перекручений, неперевірений
матеріал, змішують традиції одного народу з іншим
і тим самим вже з дитинства формуються помилкові
історичні уявлення.

На думку О.В.Запорожця діти опановують
уявленнями не самостійно, а за допомогою дорос-
лих, у процесі спілкування з оточуючими людьми.
Тому “розвиток спілкування, ускладнення і збага-
чення його форм відкривають перед дитиною все
нові можливості засвоєння від навколишніх різно-
го роду знань і умінь, що має першорядне значен-
ня для всього ходу психічного розвитку”. Таким
чином, дошкільний вік – період первісного станов-
лення особистості. До семи років уже досить чітко
прослідковується через уявлення спрямованість
особистості дитини як показник рівня її духовно-
національного розвитку. У становленні і розвитку
особистості дітей дошкільного віку істотне значен-
ня має оволодіння елементарними історичними уяв-
леннями (О.Астряб, О.Дорошкевич, Т.Лубенець,
Ф.Сушицький, Я.Чепига, І.Ющишин), які сформу-
валися в процесі спільного життя людей і переда-
ються з покоління в покоління, розвиваючись, по-
повнюючись в народних традиціях, обрядах,
святах, знаннях народного календаря, фольклорі,
народній мудрості.

Під історичними уявленнями ми розуміємо
образи предметів і явищ з історичного і соціокуль-
турного життя конкретного етносу, сформовані і
відтворені в процесі народознавчої діяльності. Істо-
ричні уявлення ми розглядаємо, дотримуючись Г.О.-
Люблінської, як зміст (наявність) історичних знань
у дітей середнього дошкільного віку [5, с.192].

У дітей середнього дошкільного віку істо-
ричні уявлення формуються в першу чергу на за-
няттях, у процесі яких у дитини виявляється інтерес
і прагнення до надбання нових знань. На цьому
шляху відбувається психологічна підготовка дити-
ни до засвоєння основ духовної і матеріальної куль-
тури свого народу, коли “дитина прилучається до
духовної і матеріальної культури, створюваної сус-
пільством, не пасивно, а активно, у процесі діяль-
ності, від характеру якої і від особливостей взаємин,
що складаються в неї з оточуючими людьми, багато
в чому залежить процес формування її особистості”
. Отже, формування історичних уявлень, можна роз-
глядати як первісний процес оволодіння досвідом
попередніх поколінь, здатністю до усвідомлення
культурних цінностей свого народу.

У психологічних дослідженнях (Б.Г.Ананьєв,
О.В.Брушлінський, Л.С.Виготський, О.Г.Дробниць-
кий, П.В.Копилін та ін.) виділяються чотири групи
соціальних знань про дійсність: історичні знання,
зв’язані з історією країни, народу; природоохоронні
знання (географія, біологія, екологія, астрономія
тощо).

Ґрунтуючись на цих теоретичних позиціях,
нами були умовно виділені три групи історичних
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уявлень: краєзнавчі, етнічні та культурологічні.
Виходячи з аналізу психолого-педагогічної

літератури, ми думали можливим дати наступні виз-
начення цим видам історичних уявлень.

Краєзнавчі уявлення – це чуттєво-наочні об-
рази, які виникають на основі обізнаності дітей про
історію свого рідного краю, міста (села), вулиці, за-
повідників, пам’ятників; символіку (герб, прапор)
рідного краю.

Культурологічні уявлення – чуттєво-наочні
образи, що виникають на основі обізнаності про
культуру, побут, фольклор, літературу, мистецтво
свого народу, нації.

Етнічні уявлення – чуттєво-наочні образи,
що виникають на основі обізнаності дітей щодо
своєї нації, родоводу; знань і дотримування тра-
дицій, обрядів, ритуалів, народної етнічної симво-
ліки свого народу.

Таким чином, узагальнюючи дане визначен-
ня, під історичними уявленнями, ми розуміємо чут-
тєво-наочні образи історичних подій, рідної приро-
ди, побутових предметів (меблі, традиційний одяг,
взуття, посуд, іграшки), об’єктів (хата, подвір’я),
явищ, пов’язаних з народними традиціями, обряда-
ми, звичаями, усталені етнічні норми поведінки,
культури спілкування, що формуються на основі
минулого досвіду (відчуття і сприймання історич-
ного матеріалу) шляхом відтворення їх у різних ви-
дах діяльності.

Нарешті, історична обізнаність про
народні традиції  виступає як сукупність мінімаль-
но-необхідних і одночасно достатніх історичних
знань, якими опановують на основі синтезу ведучих
принципів народознавчої роботи в ситуації взаємодії
етнічної культур і традицій.

Формування історичних уявлень починаєть-
ся вже в молодшому дошкільному віці. У цей період
інтенсивно розвиваються почуття, формується ха-
рактер, починають складатися визначені відносини
з дітьми і дорослими; вони засвоюють елементарні
уявлення про свою родину, побут, звичаї своєї роди-
ни, традиції і обряди; ознайомлюються з малими
фольклорними жанрами, окремими видами народ-
ного декоративно-прикладного мистецтва. Діти дош-
кільного віку відрізняються високою сприйнятливі-
стю. Вона обумовлена пластичністю нервової
системи, її здатністю легко сприймати і точно реа-
гувати на подразники, які надходять з навколишнь-
ого середовища. Тому все, що дитина сприймає з
зовнішнього світу – почута легенда, виставка народ-
ного костюма, зустріч з народними умільцями – стає
предметом її уваги, міцно запам’ятовується, стає ос-
новою майбутніх уявлень.

Винятково важливе значення у формуванні
історичних уявлень у дітей має і їхня незвичайна
чутливість до різноманітних емоційних впливів.
Позитивні емоції, що виникають у процесі ознай-
омлення дітей з історичним змістом підвищують
інтерес до побуту, звичаїв, традицій, усної народної
творчості, є основою шановного, доброзичливого

ставлення до людей незалежно від їхньої національ-
но-релігійної приналежності, сприяють спілкуван-
ню, формуванню навичок культурної поведінки, на-
ціонального характеру. І навпаки, пригнічений стан
дитини гасить інтерес до пізнання духовної і матер-
іальної культури, сприяє формуванню замкнутості,
негативних рис характеру .

Слід зазначити, що в дітей дошкільного віку
яскраво виявляється схильність до наслідування.
Наслідування робить як позитивний, так і негатив-
ний вплив на духовний розвиток особистості дити-
ни, тому що діти через незрілість свідомості легко
наслідують як позитивні, так і негативні приклади.
На думку В.Давидова, дуже важливо будувати ви-
ховний процес на позитивних прикладах поведінки
дорослих і дітей, по можливості крім негативного
впливу. Підвищена  чутливість,  емоційність,
схильність дитини до наслідування створюють спри-
ятливі умови для формування історичних уявлень.

При правильному вихованні дошкільники
здатні сприймати складні стосунки між людьми. У
цьому віці, за даними О.В.Запорожця, діти стають
більш спостережливими, більш об’єктивними і точ-
ними в оцінці поведінки навколишніх. Вони здатні
до диференціації й узагальнення історичних уяв-
лень. Тому робота з формування історичних уяв-
лень повинна бути систематичною і цілеспрямова-
ною, а знання з історії України, рідного краю, які
вихователь повідомляє дітям, повинні бути доступ-
ними їх розумінню.

На формування уявлень у дітей впливає не
тільки сприймання й усвідомлення вимог, постав-
лених до дитини, їхня оцінка, але, на думку О.М.-
Леонтьєва, і система домінуючих мотивів, що відпо-
відають моральним нормам суспільства і визначають
його стосунки з оточуючими людьми. Адже той са-
мий вчинок може бути викликаний різними мотива-
ми і свідчити про різні рівні засвоєння моральних
норм. Наприклад, розмовляючи з дітьми по змісту
легенди про запорізьких козаків, з’ясовується, що
одні діти вважають, що козаки допомогли звільнити
полонених з неволі тому, що вони добрі, їм шкода
своїх людей, вони і хоробрі; інші думають, що коза-
ки дали клятву і повинні її виконати; треті впевнені,
що всі герої легенд повинні так поводитись. Тому
потрібно учити дітей адекватно оцінювати свої вчин-
ки і вчинки навколишніх, вчинки героїв народного
епосу, порівнювати свою поведінку з їхньою повед-
інкою; мотивувати той чи інший вчинок.

У психолого-педагогічних джерелах виділя-
ються два основних способи формування історич-
них уявлень: рефлексивний, пов’язаний з вербаліза-
цією і свідомим прийняттям знань і норм поведінки,
і нерефлексивний, коли останні засвоюються шля-
хом безпосереднього наслідування зовнішньому
зразку або під впливом соціальної групи, що
здійснюється через механізм навіювання, “психіч-
ного зараження” (К.С.Сарингулян та ін.). Норми, не
усвідомлювані носіями даної культури (так, багато
мовних норм, звичаї тощо), можуть засвоюватися



143

тільки нерефлексивним способом. Для оволодіння
іншими нормами, в принципі, годяться обидва вище
згаданих способи, хоча їхнє співвідношення може
бути різним.

Висуваючи вимоги до організації процесу
засвоєння історичних уявлень навряд чи стоїть
(особливо на його ранніх етапах) наголошувати на
чіткому їхньому усвідомленні, домагатися їхньої
вербальної фіксації. Підкреслимо, підтверджену
багатьма дослідниками (Л.В.Артемова, А.М.Богуш,
О.Д.Барабаш, М.С.Качан, В.Л.Кононенко, Н.В.Ли-
сенко), першочергову необхідність усвідомлення
історичних уявлень на такому рівні, який забезпе-
чить практичне оволодіння визначеним способом
дій, що відповідають засвоюваному поняттю. При-
чому словесне визначення даного уявлення відіграє
підлеглу роль. Розглянутий підхід зафіксований у
парадоксальній на перший погляд тезі: “Теоретичні
знання насамперед виражаються в способах розу-
мової діяльності, а вже потім – за допомогою різних
символів – знакових засобів, зокрема, природних,
штучних мов”.

У прилученні дитини до вироблених суспіль-
ством, культурних цінностей вагоме значення має
стимулювання прояву відповідних емоцій і почуттів.
Якщо на початковому етапі формування індивіду-
альних (засвоюваних і, можливо, видозмінених осо-
бистістю) нормативних систем вимога чіткого усві-
домлення їхнього змісту відступає на задній план,
то стосовно наступних етапів, коли адекватні осно-
ви формованої системи вже закладені, воно набуває
особливого значення. Мається на увазі не тільки
знання дитиною змісту окремих норм, але і розумі-
ння їхнього взаємозв’язку, прагнення обґрунтувати
окремі положення більш загальними, проаналізува-
ти, конкретизувати ті чи інші ситуації. Йдучи таким
шляхом, дитина досягає справжнього оволодіння
сукупністю норм, здобуває здатність творчо вико-
ристовувати їх.

Істотним моментом у сприйманні і відобра-
женні дитиною навколишнього світу є емоційна на-
сиченість явищ, об’єктів, предметів, які пропонують-
ся у процесі пізнання культурної спадщини свого
народу. Чим яскравіший, емоційніший сприйманий
матеріал, тим більше можливостей дає він для зба-
гачення особистості. Світ для дитини на початко-
вих етапах його розвитку здається незбагненним.
Дошкільники з працею пізнають і засвоюють зв’яз-
ки предметів і явищ. І чим ширші ці зв’язки, чим
глибше розуміння світу як системи відносин, віднос-
ності всього існуючого, чим актуальніша дитяча
потреба в евристичному, експериментальному
пізнанні світу, тим бідніший ґрунт для формування
стереотипів, для встановлення шаблонів в оцінці
навколишнього .

Визначаючи особливості уявлень дошкіль-
ників, виходячи з аналізу перерахованих вище дже-
рел, ми зупинилися на наступних. Для дітей серед-
нього дошкільного віку уявлення є важливим
компонентом при побудові образів предметів чи

явищ. Діти 5-го року життя мають у своєму розпо-
рядженні досить багатий запас уявлень про реальні
предмети: їхні властивості, форму, призначення
тощо. Уявлення дошкільників мають полімодальний
характер, їх сутність визначається особливостями
психіки і фізіології дітей цього віку.

 Уявлення залежать від наявності у дітей
знань про предмети та явища і здатності маніпулю-
вати ними, розвиненості уяви, аналітико-синтетич-
ного мислення; почуття раціональності, доцільності,
оригінальності, схильності до творчої діяльності.

Багатство і повнота уявлень можуть змінюва-
тися, що підвищує їхню яскравість, чіткість, обсяг,
тощо, впливає на внутрішні мотиви творчої діяль-
ності. Раціональний педагогічний вплив припускає
створення ієрархічної системи формування уявлень.

Емоційний фактор впливає на функцію псих-
ічних процесів і, отже, на специфіку уявлень.

Висновки.
Отже, підводячи підсумок сказаному, ми

виділили наступне.
1. Уявлення є новим якісно-своєрідним суб’єктив-
ним образом об’єктивної дійсності; формою
більш узагальненого, але разом з тим наочно-
го об’єкта, шляху їхнього втілення, а також
форми функціонування предмета в системі
життєдіяльності.

2. У процесі ознайомлення з історією України ви-
никають історичні уявлення.
Таким чином, під історичними уявленнями,

ми розуміємо чуттєво-наочні образи історичних
подій, рідної природи, побутових предметів (меблі,
традиційний одяг, взуття, посуд, іграшки), об’єктів
(хата, подвір’я), явищ, пов’язаних з народними тра-
диціями, обрядами, звичаями, які формуються на
основі минулого досвіду (відчуття і сприймання істо-
ричного матеріалу) шляхом відтворення їх у різних
видах діяльності.
3. На визначеному віковому етапі успішне викори-
стання наочної системи уявлень сприяє найбільш
швидкому розумовому розвитку дитини.

4. Процес формування уявлень вивчався психоло-
гами Б.Г.Ананьєвим, Є.І.Ігнатьєвим, О.М.Ле-
онтьєвим, С.Л.Рубінштейном, М.Якиманською.
Ними було визначено, що створення уявлень
залежить не тільки від обсягу і якості сприйма-
них образів, але також від уміння переносити
наочні образи в план уявлень.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем психо-
лого-педагогічної компетенції формування історич-
них уявлень у дошкільників.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОГЕННОЙ
ТРЕНИРОВКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ АДАПТАЦИИ  СТУДЕНТОВ –

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА
Филенко И.А.

Украинская инженерно-педагогическая академия

Аннотация. Показано, что в ходе занятий аутогенной
тренировкой у студентов происходит нормализация по-
казателей физиологических подсистем, улучшаются
показатели теста САН. Отмечено, что успешность са-
морегуляции определяется типом темперамента.
Ключевые слова: здоровье студентов, стресс, адаптация,
аутогенная тренировка, биологически активные точки,
тип темперамента.
Анотація.  Філенко І.О. Застосування аутогенного тре-
нування з метою підвищення рівня адаптації  студентів
– майбутніх фахівців в галузі менеджменту. Показано,
що в ході занять аутогенним тренуванням у студентів
відбувається нормалізація показників фізіологічних
підсистем, поліпшуються показники тесту САН. Відзна-
чено, що успішність саморегуляції визначається типом
темпераменту.
Ключові слова: здоров’я студентів, стрес, адаптація,
аутогенне тренування, біологічно активні точки, тип
темпераменту.
Annotation. Filenko I.A. The application of autogenic
training with the purpose of rise of adaption level of the
students - future experts in the field of management. It is
revealed, that the students have normalization of parameters
of the physiological subsystems and the test SAN during
occupations of autogenic training. It is marked, that
successfulness of the selfregulation is determined by the
type of temperament.
Keywords: health of the students, stress, adaptation,
autogenic training, acupuncture points, type of
temperament.

Введение.
Студенческая деятельность является слож-

ным этапом жизненного пути, который связан  с
повышенным риском для физического и психичес-
кого здоровья молодого человека.  Информацион-
ная перегрузка головного мозга вследствие эмоцио-
нальных и интеллектуальных напряжений вызывает
у студентов информационные стрессы. Возникаю-
щие в процессе  информационного стресса  измене-
ния  физического и  психического состояния  могут
вести к  развитию разных патологических состоя-
ний. Характерные для студентов состояния  пере-
утомления и «синдрома хронической усталости»
способствуют возникновению неврозов и соматичес-
ких нарушений психогенного характера. По некото-
рым данным, при переутомлении возникают устой-
чивые изменения личности — эпизодическая
конфликтность, вялость, раздражительность, неже-
лание общаться, повышенная эмоциональная ла-
бильность.

Современные исследования показывают,
что такие неблагоприятные состояния студентов, как
стрессы, эмоциональная напряженность, переутом-

ление, хроническое утомление тесно связаны со сни-
жением уровня их здоровья [3, 7, 13, 14].

В свою очередь, плохое состояние здоровья
ведет к пропускам занятий, отражается на качестве
обучения, и ведет к формированию специалиста,
который не отвечает ни по уровню знаний, ни по
состоянию здоровья высоким требованиям, которые
жизнь предъявляет к выпускнику высшей школы.

Поэтому актуальной задачей является обу-
чение студентов технологиям, позволяющим сохра-
нять здоровье, повышать индивидуальный уровень
адаптации, компенсировать состояния стресса, пе-
реутомления, эмоциональной напряженности. В ча-
стности, такое обучение актуально для  студентов –
будущих специалистов в области менеджмента.

Это связано с тем, что профессиональная
деятельность менеджера характеризуется система-
тическими психологическими, физическими, интел-
лектуальными и эмоциональными нагрузками [12].
Периодически возникающие стрессовые ситуации,
10-14-часовой рабочий день, нерегулярное питание,
отсутствие систематических занятий спортом, не-
полноценный отдых стали приметой жизни абсолют-
ного большинства современных менеджеров, что
крайне негативно влияет на состояние  их здоровья
и уровень работоспособности.

В настоящее время предлагается использо-
вать следующие методы профилактики управленчес-
кого стресса, переутомления и  «синдрома хрони-
ческой усталости», ориентированные на менеджеров
разного уровня [12]:

• обучение навыкам самоконтроля и са-
морегуляции;

• освоение приемов и техник расслабле-
ния (релаксации);

• обучение навыкам управления конф-
ликтными ситуациями;

• овладение навыками эффективного
общения;

• формирование навыков позитивного
мышления.

Данные методики ориентированы на рабо-
тающих  специалистов-менеджеров. Однако, по на-
шему мнению, более эффективным  является обуче-
ние технологиям, направленным на сохранение
здоровья,  в студенческие годы.

Работа выполнена в соответствие с планом
научных работ УИПА “Исследование функциональ-
ного состояния студентов в процессе обучения в
ВУЗе, тема №2-3.

Формулирование целей работы.
Целью нашей работы являлось обучение

студентов – будущих специалистов в области менед-
жмента - методикам, направленным на повышение
адаптационного потенциала личности, на развитие
способностей к саморегуляции состояний.

В процессе занятий студенты изучали под-
ходы к саморегуляции состояния с использовани-
ем различных методик: точечного массажа биоло-
гически активных точек кожи (БАТК), дыхатель-
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ных упражнений, аутогенной тренировки, позитив-
ного мышления. Также  студенты исследовали и
анализировали свои психофизиологические и пси-
хологические качества, которые могут определять
стрессоустойчивость, особенности адаптации и ин-
дивидуальную подверженность неблагоприятным
состояниям.

Занятия были направлены на развитие  у
обучаемых способностей к самоанализу и самооцен-
ке индивидуальных состояний, а также на форми-
рование способностей саморегуляции и на выработ-
ку оптимальных индивидуальных стратегий
преодоления кризисных  ситуаций.

В ходе занятий исследовались показатели:
личностного стресса - с помощью теста Г. Андерсо-
на [4] и нервно-психической устойчивости – с по-
мощью методики «Прогноз» [8]. Кроме этого, при-
менялся тест на определение типа темперамента по
Г. Айзенку [11], а также методика опроса, в которой
студенты указывали характерные для них неблагоп-
риятные состояния, связанные с учебной деятель-
ностью, а также индивидуальные приемы преодо-
ления неблагоприятных состояний.

Результаты исследования.
При изучении неблагоприятных состояний

студентов  было опрошено 15 человек. Для 10 ис-
пытуемых (или 67%) было характерным состояние
хронического утомления, из них  3 (20%) отмечали
наличие переутомления; эмоциональную напря-
женность испытывали 20% опрошенных, вместе с
тем для отдельных студентов оказались также ха-
рактерными такие психофизиологические и психо-
логические проблемы, как:  недосыпание, неуме-
ние рационально распределять время, плохая
память, заниженная самооценка, неуверенность в
себе, депрессия, раздражительность, повышенная
конфликтность и др.

Результаты исследований личностного
стресса   и нервно-психической устойчивости ис-

пытуемых студентов приведены на рис.1 и в табл. 1.
Как видно из  рис.1, в целом для группы ис-

пытуемых студентов характерны: высокие уровни
личностного стресса – 512,1 условных единиц (при
среднем уровне – 200-299 единиц) и низкие уровни
нервно-психической устойчивости – 23,5 условных
единиц (при среднем уровне – 14-17 единиц).

Из таблицы 1 следует, что достаточно боль-
шое количество студентов (47,1% от всего количе-
ства испытуемых) имеют высокий показатель лич-
ностного стресса. Сочетание высоких уровней
личностного стресса с низкими и очень низкими
уровнями нервно-психической устойчивости (а
именно такие уровни обнаружены у 76,5 % испыту-
емых студентов) является неблагоприятной предпо-
сылкой для развития выраженных проявлений стрес-
совых реакций, как на психологическом, так и на
физиологическом уровне.

Как показывают результаты опроса, наибо-
лее часто студенты используют следующие приемы
для преодоления стрессовых и других неблагопри-
ятных состояний: переключение на другие виды де-
ятельности; анализ ситуаций и проблем с последу-
ющим поиском решения; уменьшение эмоциональ-
ного фактора в принятии решений; избегание конф-
ликтных ситуаций; нахождение компромисса; отвле-
чение от неблагоприятного раздражителя; общение
с друзьями, которые могут выслушать и помочь;
чтение духовной литературы; прослушивание музы-
ки; продолжительный отдых с полноценным сном;
прогулки в лесной зоне.

Вместе с тем в ходе опроса студентов отме-
чено, что они не владеют навыками саморегуляции,
не имеют о них ясного представления, хотя боль-
шинство из них хотело бы практически овладеть
этими приемами.

Одной из методик саморегуляции, осваи-
ваемых в процессе занятий студентами, явилась
аутогенная тренировка (АТ). Данная методика пред-

Рис. 1. Показатели личностного стресса и нервно-психической устойчивости у испытуемых студентов
(данные усреднены по всей группе).



146

ставляет собой эффективное средство повышения
индивидуальных адаптационных возможностей,
что позволяет преодолевать неблагоприятные со-
стояния в сложных условиях деятельности [9]. Ра-
нее описано использование методики АТ при под-
готовке  студентов-спортсменов ,  учителей
физического воспитания, тренеров, курсантов во-
енного института [1,2,6].

Для контроля состояния студентов во вре-
мя занятий АТ мы использовали модифицированный
опросник САН [11], а также определение уровня
активации физиологических подсистем организма
по данным измерения электропроводности БАТК
(методика Р. Фолля [5]). Измерения электропровод-
ности проводились до и после сеанса АТ с помо-
щью прибора «Диагноз» в БАТК, функционально
связанных с легкими, коронарными сосудами, кла-
панами сердца и эндокринной системой. При изме-
рениях учитывалось, что коридор нормы для пока-
зателей активации физиологических подсистем  по

данным измерения электропроводности составляет
50—66 условных единиц.

На рис.2 приведены показатели активации
функциональных подсистем организма  и показатель
теста САН у испытуемых студентов до и после се-
анса аутогенной тренировки (данные усреднены по
всей группе).

Как видно из рис.2 в процессе занятия АТ у
испытуемых студентов происходит нормализация
показателей дыхательной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, а  также наблюдается улучше-
ние показателей теста САН.

Следует отметить, что успешность овладе-
ния методикой АТ различна у различных студентов.
Это может быть связано с личностными особеннос-
тями. В частности обнаружено, что успешная под-
группа студентов, в которой наблюдалось наиболь-
шее повышение показателей САН, а также наиболее
эффективно происходила нормализация показателей
сердечно-сосудистой системы, отличалась по соста-

Таблица 1.
Распределение испытуемых студентов по степени выраженности исследуемых показателей (в  %  от

всего числа испытуемых).

Распределение  испытуемых  (в %  от всей группы ) по  
исследуемым  показателям  

Уровни исследуемых  
показателей 

По  показателю  
личностного  стресса 

По  показателю  нервно-
психической устойчивости 

Очень  низкий  уровень 5,9 23,5 
Низкий уровень  17,6 53,0 
Средний уровень  29,4 17,6 
Высокий уровень  47,1 5,9 
 

Рис. 2. Показатели активации функциональных подсистем организма  и показатель теста САН у испы-
туемых студентов до и после сеанса аутогенной тренировки (данные усреднены по всей группе): дых.,
кор., клап., энд. - показатели активации дыхательной системы, коронарных сосудов, клапанов сердца,
эндокринной системы (по данным измерения электропроводности БАТК); сан – показатели теста САН.
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ву от менее успешной подгруппы, в которой улуч-
шение указанных параметров проходило не так ин-
тенсивно  (Табл. 2).  В успешной подгруппе преоб-
ладали сангвиники и флегматики, а в неуспешной –
холерики и меланхолики.

Следовательно, с целью повышения эффек-
тивности индивидуального стиля  саморегуляции
для испытуемых из менее успешной подгруппы не-
обходимо применять либо модифицированные ме-
тодики АТ, адаптированные с учетом личностных
особенностей, либо использовать дополнительные
средства, направленные на коррекцию индивидуаль-
ного состояния.

Выводы.
1. Как показало проведенное исследование,

достаточно большое количество студентов (47,1%
от всего количества испытуемых) имеют высокий
показатель личностного стресса. Сочетание высо-
ких уровней личностного стресса с низкими и очень
низкими уровнями нервно-психической устойчиво-
сти (что обнаружено у 76,5 % испытуемых студен-
тов) является неблагоприятной предпосылкой для
развития выраженных проявлений стрессовых ре-
акций, как на психологическом, так и на физиоло-
гическом уровне.

2. Освоение студентами методики АТ позво-
ляет улучшить показатели функционального состо-
яния  физиологических подсистем организма, в ча-
стности – дыхательной, сердечно-сосудистой,
эндокринной (по данным измерения электропровод-
ности БАТК), а также показатели теста САН.

3. Успешность освоения студентами АТ оп-
ределяется психофизиологическими и психологи-
ческими особенностями, в частности – типом тем-
перамента. Сангвиники и флегматики показывают
большую эффективность в освоении методики АТ,
чем холерики и меланхолики.

4. С целью повышения эффективности ин-
дивидуального стиля  саморегуляции для испытуе-
мых из менее успешной подгруппы необходимо ис-
пользовать либо модифицированные методики АТ,
адаптированные с учетом личностных особеннос-
тей, либо использовать дополнительные средства,
направленные на коррекцию индивидуального со-
стояния.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
аутогенной тренировки с целью повышения уровня
адаптации  студентов – будущих специалистов в об-
ласти менеджмента.
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ГІСТОМОРФОЛОГІЯ ОРГАНІВ
ІМУНОГЕНЕЗУ ПРИ ГІПОДИНАМІЇ

Футорний C.М.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. Узагальнено дані сучасної наукової літерату-
ри про вплив стресових факторів (гіподинамії) на гісто-
морфологію органів імунної системи.
Ключові слова: стрес, гістоморфологія, імунітет, тимус,
лімфоцити.
Аннотация. Футорный С.М. Гистоморфология органов
иммуногенеза при гиподинамии. Обобщены данные
современной научной литературы о влиянии стрессо-
вых факторов (гиподинамии) на гистоморфологию ор-
ганов иммунной системы.
Ключевые слова: стресс, гистоморфология, иммунитет,
тимус, лимфоциты.
Annotation. Futorny S.M. Influence of the stressful factors
(hypodynamia) on histomorphology of the immunogenesis
organs. In clause are generalized given of modern scientific
literature on influence of the stressful factors (hypodynamia)
on histomorphology of organs of immune system.
Key words: stress, histomorphology, immunity, thymus,
lymphocytes.

Вступ.
Рух являє собою один з найважливіших

фізіологічних процесів. Рухова активність викликає
в організмі цілий комплекс фізіологічних і біохіміч-
них змін, серед яких ведучу роль грають зміни іму-
нологічної реактивності. Дослідження останніх 10-
15 років в області імунології показали, що імунна
система не тільки визначає стійкість до інфекцій-
них агентів, але і забезпечує імунологічний нагляд
для підтримки внутрішнього гомеостазу. При сис-
тематичному впливі фізичних факторів саме імунна
система бере участь у формуванні адаптаційних ре-
акцій у відповідь на дію цих факторів. Саме тому
важливим залишається питання про стан імунних
органів при гіподинамії.

Інтерес до цього виду екстремальних
впливів на організм зі сторони медиків і біологів
постійно зростає. Варто визнати, що в даний час
багато хто з нас виявляються в умовах, які створю-
ють передумови для відносної гіподинамії. Незва-
жаючи на пропаганду фізичної культури, виникають
диспропорції між розумовою і фізичною працею.
Багато людей ведуть «сидячий», малорухомий спосіб
життя. Украй низький ступінь фізичної активності
відзначається більш, ніж у 30% практично здорових

молодих людей, особливо у жінок [11].
З іншого боку, різні форми серцево-судин-

ної патології, травми й інші захворювання вимага-
ють тривалого постільного режиму, терміни якого
обчислюються нерідко тижнями, місяцями [1, 10].
У клініці зустрічаються випадки необхідності три-
валої іммобілізації окремих частин тіла [9].

Незважаючи на достатню кількість публі-
кацій за проблемою гіподинамії, її вплив на імунні
органи, надзвичайно чуттєві стосовно всіх екстре-
мальних факторів [13], досліджений недостатньо.

Роботу виконано згідно плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – аналіз сучасних даних науко-

вої літератури, що стосуються впливу такого стре-
сового фактору як гіподинамія на гістоморфологію
органів і тканин імунної системи.

Результати дослідження.
На думку деяких авторів [16, 12, 18, 15],

гіподинамія викликає атрофічні зміни з боку лим-
фоїдних органів. Така реакція розглядається як на-
слідок стресу, що виникає при позбавленні тварини
волі та обмеженні рухливості [18, 3]. В літературі
міститься інформація про неістотність впливу корот-
кострокової гіподинамії на структурно-функціо-
нальні характеристики імунних органів [14]. L.Opel
[19] провів морфологічне дослідження тимуса й се-
лезінки у 18 щурів у віці 1-2,5 місяця, що знаходи-
лися на протязі одного тижня в умовах повного об-
меження рухливості. Зіставляючи через 6 годин після
завершення експерименту отримані дані з конт-
рольними показниками (6 щурів), автор відзначив
лише незначне зниження площини тимічних часто-
чок на гістологічних зрізах. Товщина підкапсульної
зони тимуса, процентний вміст лімфоцитів і мито-
тичний індекс у корковій речовині, число тимічних
тілець на зрізі в експериментальній групі тварин
майже не відрізнялися від контролю. Відповідно до
представлених матеріалів, у тварин експерименталь-
ної групи товщина периферичної зони періартері-
альних лімфоїдних муфт селезінки (30-45 мкм) і
процентний вміст у них В-лімфоцитів відповідали
контрольним показникам. Зазначені експеримен-
тальні тварини, відповідно до умов експерименту,
знаходилися в стані гіподинамії в умовах космічно-
го польоту (на біоспутнику), де, окрім обмеження
рухливості, тварини випробували дію комплексу
різних факторів (невагомість, гравітаційні переван-
таження, стрес, тощо) [19].

У науковій літературі висвітлюється також
інформація про структурно-функціональні особли-
вості селезінки і брижових лімфатичних вузлів
щурів-самців лінії Вістар, які знаходилися на про-
тязі 2 місяців в умовах гіподинамії [8]. Автори гісто-
логічними методами вивчали імунні органи у щурів
(20 спостережень), які знаходилися у клітках, дов-
жина і ширина яких лише в 1,5 рази перевищувала
розміри тіла тварин. Було звернуто увагу на змен-
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шення загальної маси селезінки (на 7,6%), кількості
лімфоїдних вузликів на гістологічних зрізах цього
органа (на 12,2%), числа еліпсоїдів (на 6%). Було
також відзначено зменшення частки коркової речо-
вини у брижових лімфатичних вузлах щурів експе-
риментальної групи (на 15%), розширення капсули,
трабекул і лімфатичних синусів, зменшення числа
лімфоїдних вузликів, особливо з центрами розмно-
ження. Разом з цим було виявлено перетворення
ретикулярної строми в лімфатичних вузлах. За да-
ними Т.Б. Журавльової, О.Д. Ягмурова та співавт.
[8], у тварин експериментальної групи діаметр ре-
тикулярних волокон у брижових лімфовузлах зрос-
тає. Сітки, які сформовані цими волокнами, стають
дрібнопетлістими. Еластичні волокна також потов-
щені, на відміну від колагенових, розміри яких у
щурів експериментальної групи не змінюються.
Виявлені зміни в селезінці і лімфатичних вузлах Т.Б.
Журавльова, О.Д. Ягмурів та співавт. [8] розгляда-
ють як дезадаптацію, яка проявляється послаблен-
ням імунопоетичних реакцій у зазначених органах.
Розростання строми в лімфатичних вузлах трак-
тується як компенсаторне заміщення його паренхі-
ми, яка регресує в результаті гіпокінезії.

Великий інтерес викликають матеріали Л.В.
Волкової [2], яка досліджувала мікроструктуру се-
лезінки мишей в умовах 5-тижневої гіпокінезії. Для
одержання результату мишей-самок BALB/c (7 спо-
стережень) поміщали в пластикові трубки по 6 го-
дин на день, без обмежень у їжі й воді. У порівнянні
з контрольною групою спостережень у щурів, підда-
них гіпокінезії, автор виявила різке зниження числа
лімфоцитів (лімфоцитоліз), який особливо інтенсив-
но виявився в центральній частині лімфоїдного вуз-
лика. У цій зоні спостерігалося зменшення числа
малих лімфоцитів у 2 рази, зрілих плазмоцитів — у
9 разів. У порівнянні з контролем, відзначалося різке
підсилення деструктивних процесів.

Зміни структури лімфоїдних органів при
тривалій гіподинамії також представлені в матеріа-
лах Г.Н. Дурнової, А.С. Капланського [4, 5]. Автори
вивчали морфологію тимуса й селезінки в 61 щура-
самця лінії Вістар 70-денного віку і масою тіла 300
г (до початку експерименту). Щури експерименталь-
ної групи містилися в індивідуальні клітки, які різко
обмежували рухливість тварин, але дозволяли їм
повертатися навколо подовжньої осі тіла. Тривалість
експерименту склала 30, 60, 90, 120 і 165 діб. Відпо-
відно до виконаних гістологічних досліджень у
щурів експериментальної групи спостерігалися
більш виражені, чим у контролі, процеси атрофії
тимуса. За даними Г.Н. Дурнової, А.С. Каплансько-
го [4, 5] були зменшені розміри часточок тимуса,
коркова речовина стала більш тонкою, у субкапсу-
лярній зоні спостерігалися чисельні лімфоцити з
пікнотичними ядрами. Було також виявлено жирові
клітини і невеликі тяжі сполучної тканини, яка вро-
стала в часточки з боку капсули. Автори відзначи-
ли, що у щурів експериментальної групи більш істот-
но було виражено стирання межі між корковою і

мозковою речовиною тимуса, а також наявність ве-
ликих скупчень плазматичних клітин у корково-ме-
дулярній зоні цього органа. У щурів, що знаходили-
ся в умовах гіподинамії, спостерігалося збільшення
товщини міждолькових сполучнотканинних про-
шарків, в яких в значній кількості завжди були при-
сутні новоутворені судини, оточені «лімфоплазмо-
цитарними інфільтратами» і значним числом гладких
клітин. На жаль, відсутність адекватних цифрових
матеріалів не тільки не дозволяє оцінити динаміку
виявлених змін у відповідності з термінами експе-
риментальної гіподинамії, але і не дає можливості
зіставити їх з контрольними показниками [4].

Г.Н. Дурнова, А.С. Капланський [5] приво-
дять також дані про зміни мікроанатомічної будівлі
селезінки щурів, які знаходилися в умовах гіподи-
намії. За даними авторів на 30-у добу гіподинамії у
щурів відзначається зменшення розмірів лімфоїдних
вузликів у селезінці, їхніх центрів розмноження, а
також лімфоцитів у червоній пульпі органа. При
збільшенні тривалості гіподинамії у червоній пульпі
кількість зрілих і незрілих клітин плазмоцитарного
ряду збільшувалася. Було відзначено, що плазмоци-
ти утворювали крупно- та дрібноосередкові скуп-
чення в області В-зон лімфоїдних вузликів, у чер-
воній пульпі, особливо виражені на 90-у добу
експерименту.

Також авторами було простежено співвідно-
шення червоної і білої пульпи селезінки на протязі
всього періоду гіподинамії [5]. Для цього поперечні
зрізи органа фотографували, потім негативні зобра-
ження проектувалися на папір, де контури селезін-
ки і лімфоїдних вузликів обводилися олівцем. От-
римані зображення вирізувались, зважувалися і
виражалися в умовних одиницях. Відповідно до от-
риманих матеріалів, на 30-у добу експеримента спо-
стерігалося зменшення площі червоної пульпи се-
лезінки, яке зберігалося на протязі всього періоду
перебування в умовах гіподинамії. Статистично зна-
чиме зменшення площі білої пульпи автори вияви-
ли тільки у щурів, мортифікованих на 90-у й 165-у
добу обмеження рухливості. Аналізуючи отримані
дані, Г.Н. Дурнова, А.С. Капланський [5] відзначи-
ли, що виявлені ознаки свідчать про гальмування
еритропоезу при гіподинамії. На думку авторів, їх
можна розглядати як результат зниження потреби
організму в кисні через дефіцит м’язової діяльності,
а також у зв’язку зі стресом. Гіпоплазія білої пульпи
селезінки при гіподинамії є наслідком стресової ре-
акції, яка пов’язана з супресивним ефектом підви-
щеного рівня глюкокортикоїдів. Також було відзна-
чено,  що можливою причиною виявленої
плазмоклітинної гіперплазії селезінки є активація
аутоімунних процесів при гіподинамії. У цілому,
автори відзначили, що при тривалій гіподинамії у
щурів розвивається стресова реакція [4, 5]. Три-
валість 1-ї стадії стресу (стадія тривоги) триває
близько 1 місяця. Наступна стадія резистентності
триває до закінчення експерименту (165 діб) і співпа-
дає з адаптацією тварин до нових умов існування.
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Ця стадія характеризується стабілізацією ваги щурів,
їхньої селезінки, уповільненням швидкого темпу
інволюції тимуса.

Цікаві дані про стан пахових лімфатичних
вузлів при порушеннях рухової активності у мавп
надають Л.М. Єрофєєва, М.Р. Сапін та співавт. [7].
Автори досліджували поверхневі пахові лімфатичні
вузли, узяті в 5-літніх мавп-самців макака-резус, вага
яких варіювала від 3,5 до 5,4 кг. Лімфатичні вузли
бралися до і після дослідження у тварин, які були
обмежені у своїх рухах на протязі 30-и діб. Тварини
знаходилися у лежачому положенні (на ліжечках з
кутом нахилу «голова-ноги» у 5-6° («антиортоста-
тична гіпокінезія»).

Такий стан тварин позначається на будівлі
їхніх лімфатичних вузлів. При гіпокінезії коркова
речовина лімфовузлів приймає вид дифузної лімфої-
дної тканини, кількість лімфоїдних вузликів з цент-
рами розмноження зменшується у 2-3 рази. На гісто-
логічному зрізі виявляється, в середньому, 3-5
лімфоїдних вузликів з такими центрами (до експе-
римента - 8-26 лімфоїдних вузликів). Визначення
паракортикальної (тимусзалежної) зони у лімфовуз-
лах утруднено. М’якотні тяжі після гіпокінезії вира-
жені погано, розрихлені мозкові синуси нерівномі-
рно заповнені клітинними елементами. Після
експеримента у всіх структурах лімфатичних вузлів
істотно зменшена кількість малих лімфоцитів (у па-
ракортикальній зоні, у м’якотних тяжах і в мозко-
вих синусах), а також плазматичних клітин, Л.М.
Єрофєєва, М.Р. Сапін та співавт. [7] вважають, що
при гіпокінезії у лімфатичних синусах відбувається
місцеве дозрівання плазматичних клітин та їх вихід
у лімфатичне й кровоносне русло. В результаті цьо-
го забезпечується компенсаторна підтримка гумо-
рального імунітету у експериментальних тварин.
Також автори роблять висновок, що в результаті гіпо-
кінезії в мавп різко знижується морфофункціональ-
на активність пахових лімфатичних вузлів, в них
підсилюються деструктивні процеси. У даному ви-
падку гіпокінезія поєднується зі стресом. Тварини
не тільки позбавлені звичних рухів, але й тривалий
час знаходилися в зовсім незвичному для них поло-
женні. Не виключено, що стресова ситуація більш
впливає на стан лімфоїдної тканини, чим гіпокіне-
зія [7, 6].

Аналізуючи наукові публікації, слід зазна-
чити, що реабілітаційні процеси у лімфоїдній тка-
нині, а також структурно-функціональні зміни
органів імунної системи після усунення гіподинамії,
вивчені вкрай недостатньо. У дослідженнях, присвя-
чених вивченню органів імунної системи в умовах
постгіподинамії, розглядаються переважно якісні
зміни лімфоїдної тканини у реабілітаційному пері-
оді. Г.В. Харлова, С.Є. Лі [17] вивчали зміни ваги
тимуса і мітотичного індексу в його корковій речо-
вині у 30 щурів лінії Вістар у різний термін (від 6
годин до 10 діб) після припинення десятидобової
гіподинамії. Стан гіподинамії моделювався шляхом
вмісту тварин в індивідуальних клітках, що виклю-

чало всі рухи, крім рухів голови. Безпосередньо
після гіподинамії відзначається істотне зменшення
маси тимуса (2,48 разів у порівнянні з контролем) і
мітотичного індексу (у 1,59 разів). Після припинен-
ня гіподинамії відбудовні процеси в тимусі почина-
ються не відразу. Навіть через 12 годин реабілітац-
ійного періоду маса тимуса  продовжувала
знижуватися (у 6,06 разів). Зменшення маси цього
імунного органа автори розглядали як прояв гостро-
го вторинного стресу, який є наслідком порушення
адаптації тварини, що развилось в умовах обмеже-
них рухових можливостей. У ці строки мітотичний
індекс також зменшується (до 3,5%), що може
свідчити про триваюче ослаблення проліферативних
процесів у тимусі. Структурно-функціональне
відновлення тимуса починається тільки через 18
годин після усунення гіподинамії. Вага органа че-
рез 18 годин після закінчення експеримента склала
37,4% від контрольних значень, на 2 добу реабіліта-
ційного періоду - 50%, а до 10 доби досягає 93,1%
від даних контролю. Мітотичний індекс у корковій
речовині тимуса досягає рівня контролю лише на 8-
10 добу реабілітаційного періоду. За даними Г.Н.
Дурнової, А.С. Капланського [5], реабілітаційні про-
цеси в селезінці після усунення гіподинамії відбу-
ваються досить активно. Через 2 місяці реабілітац-
ійного періоду спостерігається майже повна
нормалізація маси цього органа. Відбувається також
збільшення розмірів лімфоїдних вузликів та їхніх
центрів розмноження. Через 3 місяці, на думку ав-
торів, гістологічна структура селезінки цілком
відновлюється.

Висновок.
Слід відмітити, що в умовах гіподинамії як

одного зі стресових факторів резистентність орган-
ізму досягається в результаті роботи безлічі органів
і функціональних систем, особлива роль серед який
належить органам імунної системи. Незважаючи на
загальні принципи організації, всі ці системи прин-
ципово відрізняються. Адже стрес-реакція, позна-
чена ще як загальний адаптаційний синдром, оці-
нюється як гомеостатична та морфологічна реакція
на рівні цілісного організму, спрямована на збере-
ження сталості внутрішнього середовища.

Cтрес є специфічною формою прояву жит-
тєдіяльності організму, основним змістом якої є
обмін речовин і енергії, що змінюються при стані
стресу; разом з цим однією з головних ланок, що
включаються у даний стан, є імунна система з її спе-
цифічними і неспецифічними відповідями.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
стресових факторів (гіподинамії) на гістоморфоло-
гію органів імунної системи.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ
НА КОРЕКЦІЮ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ

АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ
Хлєбцевич К.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. В статті розглянуто питання щодо впливу за-
нять спортивними іграми (футбол, баскетбол) на фор-
мування психологічних якостей дітей-сиріт 12-16 років.
Спортивні ігри, в яких присутні спільні колективні дії
під час тренувань і змагань позитивно впливають на
основні показники соціально-психологічної адаптації

дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування.
Ключові слова: діти-сироти, спортивні ігри, соціальна
адаптація.
Аннотация. Хлебцевич Е.В. Влияние занятий спортив-
ными играми на коррекцию процесса социальной адап-
тации детей-сирот. В статье рассмотрен вопрос, касаю-
щийся влияния занятий спортивными играми (футбол,
баскетбол) на формирование психологических качеств
детей-сирот 12-16 лет. Спортивные игры, в которых
присутствуют общие коллективные действия во время
тренировок и соревнований положительно влияют на
основные показатели социально-психологической адап-
тации детей-сирот, лишенных родительской заботы.
Ключевые слова: дети-сироты, спортивные игры, соци-
альная адаптация.
Annotation. Khlebcevich K.V. Influence of sporting games
studies on the improvement of process of social adaptation
of children-orphans. The question touching of influence of
sporting games studies (football, basket-ball) on formation
of psychological qualities of children-orphans 12-16 years
is considered in the article. Sports at which there are general
collective actions during tra inings and competitions
positively influence the basic parameters of social -
psychological adaptation of the children - orphans deprived
of parental care.
Keywords: children-orphans, sporting games, social
adaptation.

Вступ.
Протягом дня дитина-сирота знаходиться в

одному приміщенні (класі) і в одному оточенні (як
дорослих, так і дітей), що обмежує його фізичні і
психологічні можливості проявляти активність. У
зв’язку з цим дитині потрібно «виплеснути» свою
накопичену енергію, опинитися в новій атмосфері.
Тому, необхідна організація нестандартний рухових
навантажень ігрової спрямованості, що потребують
від дитини мобілізації її активності (як інтелектуаль-
ної, так і фізичної), як правило основаній на змагаль-
них установках. Заняття спортом, рухові ігри, рухові
методики є своєрідною розрядкою для дітей, вихо-
дом енергії що накопичилася, зняттям втоми, виплес-
ком негативних емоцій. В спортивній грі дитина про-
являє свої фізичні можливості, що вона значно рідше
проявляє в навчальній та трудовій діяльності. Крім
рухових якостей заняття спортом розвивають і такі
психологічні якості, як воля, витримка, сприяють ста-
новленню самооцінки, стійкої Я-концепції дитини,
підвищують впевненість в собі [4].

В той же час окрема спортивна діяльність
впливає, з одного боку, на утворення специфічних
якостей і структур особистості, з іншого – на досяг-
нення високих спортивних результатів в конкретно-
му виді спорту [2].

В спортивній грі дитина показує свої рухові
можливості, що вона рідше проявляє в своїй на-
вчальній і трудовій діяльності. Крім фізичних якос-
тей (сили, спритності, швидкості, та ін.) заняття
спортивними іграми розвивають і такі психологічні
якості особистості, як воля, витримка, організо-
ваність які сприяють становленню самооцінки,
стійкої Я-концепції дитини, підвищує впевненість в
собі, що дуже необхідно для дітей-сиріт [3].

У грі проявляються і знання, набуті учнем і
його вміння виконувати одні технічні елементи в
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поєднанні з іншими. Гра також вимагає швидкого,
своєчасного виконання усіх вивчених елементів та
прийомів, взаємодію з партнерами по команді, на-
лежного рівня розвитку фізичних якостей, вміння
діяти в нестандартних ситуаціях та їх швидкій зміні.

Ігрова діяльність вважається одним з найе-
фективніших методів і засобів виховання й навчан-
ня дітей,  особливо молодшого і  середнього
шкільного віку. В цей період саме гра становить
основу життя дитини, є провідним типом її діяль-
ності. Також ігрова діяльність є ефективним засо-
бом навчання і виховання дитини, коли інтелекту-
альний розвиток істотно поєднується з руховою
активністю, оскільки вона є початковою потребою
дитячого організму, а також важливим стимулюю-
чим фактом.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кої державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Ціллю нашого дослідження було виявити

вплив занять спортивними іграми на формування
психологічних якостей дітей-сиріт.

Для визначення впливу спортивних ігор на
формування особистісних якостей нами були про-
ведені дослідження з використанням методики соц-
іально-психологічної пристосованості.

Результати дослідження.
Проведені нами дослідження в дитячій

спортивній школі, яка функціонувала при загально-
освітній школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківської опіки, №4 виявили, що з
найбільш популярних видів спортивних ігор є бас-
кетбол та футбол.

Це обумовлено тим, ці спортивні ігри дають
різнобічне навантаження на організм, захоплюють
емоційно, розвивають не тільки фізичні можливості,
але й інтелектуальні і психологічні, що дуже важли-
во для дітей та підлітків сиріт, позбавлених батькі-
вського піклування, які особливо цього потребують.

Ігрова діяльність складається з великої
кількості ігрових показників в нападі і захисті. На
відміну від індивідуальних видів спорту з метрично
вимірюваним спортивним результатом (легка атле-
тика, плавання, лижний спорт та ін.), де оцінка зма-
гальної діяльності визначається часом реакції на
старті, часом досягнення результату і тривалості
утримання максимальної швидкості на окремих
ділянках дистанції, частоти кроків, у спортивних
іграх головним  визначається активність та резуль-
тативність техніко-тактичних дій окремих гравців,
ланок, команди в цілому.

Ігри великою мірою сприяють різнобічно-
му фізичному розвитку організму людини, але ра-
зом з цим пред’являють виключно високі вимоги до
різних фізіологічних систем «забезпечення» м’язо-
вої діяльності. В першу чергу це стосується стану
кардіореспіраторної системи, інтерес до вивчення
якої в останній час помітно виріс [1].

Дитячий і юнацький вік це період станов-
лення фізичних і психічних якостей на фоні тимча-

сової морфо-фізіологічної недосконалості фізично-
го розвитку, яка обумовлена суттєвою перебудовою
нейроендокринного апарату. В цьому віці формуван-
ня серцевого м’язу та його іннервація мають неза-
вершений характер, що є причиною виникнення
станів функціонального перенапруження, перетре-
нованості та інших передпаталогічних станів. В той
же час, досліджень, що стосуються вивчення фізич-
ної працездатності і рівня соматичного здоров’я
підлітків та юнаків, які займаються футболом та бас-
кетболом є досить обмеженою.

Одна із головних спеціальних функцій
спортивних ігор – підготовка майбутнього поколін-
ня до праці. В ігровій діяльності формуються якості
особистості, які визначають майбутній успіх у тру-
довій діяльності людини. Це пояснюється тим, що у
грі створюються такі умови, які відповідають реаль-
ним життєвим ситуаціям, формують здатність ди-
тини до спільної діяльності для досягнення колек-
тивної мети. На заняттях й особливо під час змагань
удосконалюються здібності до ініціативності, фор-
муються навички взаємодії, свідомої дисципліни,
виховується вміння підкоряти інтересам колективу
свої власні інтереси, почуття взаємодопомоги, по-
вага до партнерів і до суперника, відповідальності
перед товаришами [5].

В ігрових ситуаціях постійно чергуються
моменти високої, низької і помірної активності, а в
деяких ситуаціях і повного відпочинку. Учасникам
надається можливість самостійно регулювати вели-
чину навантаження. Це позитивно впливає на функ-
ціональний стан організму дитини, на удосконален-
ня функцій серцево-судинної і дихальної систем.

Заняття баскетболом та футболом, мають
вплив на формування соціально-психологічної при-
стосованості до життя.

За час річного тренувального процесу в
ДЮСШ у хлопців-сиріт 12-13 років, які займались
баскетболом достовірно покращилось сприйняття
інших (t=2,16; p<0,05), а також помітні зміни відбу-
лися в тестуваннях внутрішнього локусу контролю,
залежності та утікання від рішення проблем, однак
вірогідність не була виявлена (p>0,05).

В більшій мірі позитивно вплинули заняття
баскетболом на юнаків-сиріт 15-16 років за показ-
никами соціально-психологічної адаптації (табл. 1).

Так, покращились результати сприйняття
себе, сприйняття інших, емоційного комфорту та
залежності (p<0,05-0,01). Поряд з цим відповідно
зменшились показники не сприйняття себе, конф-
лікту з іншими, зовнішнього локусу контролю, емо-
ційного дискомфорту, утікання від рішення проблем
(p<0,05). В показниках внутрішнього локусу конт-
ролю і домінуванні вірогідність не була виявлена
(p>0,05).

Заняття футболом дітей-сиріт 12-13 років
також позитивно вплинули на деякі показники соц-
іально-психологічної пристосованості. Так, досто-
вірно покращилось сприйняття інших (t=2,23;
p<0,05), що обумовлено впливом колективних дій в
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футболі і необхідністю взаємного порозуміння. Цей
фактор також позитивно впливає на самостійне ви-
рішення проблем  (t=2,26;p<0,05), оскільки є
підтримка товаришів по команді.

На більш старших юнаків-сиріт заняття фут-
болом також позитивно вплинули на формування
соціально-психологічних показників (табл. 2).

Достовірно покращились результати сприй-
няття себе (t=2,35; p<0,05) та інших (t=3,06; p<0,01),
емоційного комфорту (t=2,25; p<0,05) та залежності
(t=2,30; p<0,05). В той же час зменшились показни-
ки не сприйняття себе (t=2,16; p<0,05), конфлікту з
іншими (t=2,21; p<0,05), емоційного дискомфорту
(t=2,37; p<0,05) та утікання від рішення проблем
(t=3,10; p<0,01).

Висновки.
1. Проведені нами дослідження показали,

що спортивні ігри, в яких присутні спільні колек-
тивні дії під час тренувань і змагань позитивно впли-
вають на основні показники соціально-психологіч-
ної  адаптації  дітей-сиріт,  та  позбавлених
батьківського піклування.

2. Спортивні ігри (футбол, баскетбол) фор-
мують у дітей 12-13 років переважно покращення
«сприйняття інших» і зменшення «утікання від
рішення проблем» (p<0,05); в 15-16 років, крім заз-
начених якостей, покращуються «емоційний ком-
форт», «сприйняття себе» та зменшується «конфлікт
з іншими» (p<0,05).

В перспективі подальших наших досліджень
планується виявити вплив інших видів спорту на
соціалізацію дітей-сиріт.
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Таблиця 1
Показники соціально-психологічної пристосованості юнаків-сиріт 15-16 років, які займаються баскетбо-

лом (n=14), бали
Д о   

е к с п ер и м е н т у  
П ісл я   

е к сп ер и м е н т у  
О ц ін к а   

ім о в ір н о с т і  Ш ка ли  
11 mx ±  22 mx ±  t  p  

С п ри й ня т тя  с е б е  1 2 ,4 ± 0 ,9 1  1 5 ,6 ± 1 ,0 8  2 ,2 8  p < 0 ,0 5  
Н е  с п р и й н я т т я  с еб е  5 ,1 ± 0 ,6 7  2 ,7 ± 0 ,7 1  2 ,4 0                                                                                                                                                                                                                                     p < 0 ,0 5  
С п ри й ня т тя  інш и х  5 ,6 ± 0 ,6 0  8 ,4 ± 0 ,6 7  3 ,0 3  p < 0 ,0 1  
К о нф л ік т  з  інш им и  1 3 ,5 ± 0 ,9 2  1 0 ,4 ± 1 ,0 8  2 ,1 7  p < 0 ,0 5  
В н утр іш н ій  л о к у с  к о н тр о лю  2 3 ,1 ± 0 ,7 8  2 0 ,9 2 ± 0 ,6 5  2 ,2 5  p < 0 ,0 5  
З о в н іш н ій  л о к ус  к о н т р о лю  1 2 ,2 ± 1 ,0 3  1 3 ,7 ± 0 ,8 2  1 ,1 4  p > 0 ,0 5  
Е м о ц ій н и й  к ом ф о р т  1 1 ,4 ± 0 ,8 3  1 4 ,2 ± 0 ,9 1  2 ,2 6                                                                                                      p < 0 ,0 5  
Е м о ц ій н и й  д и с к о м ф о р т  1 9 ,4 ± 0 ,9 2  1 6 ,7 ± 0 ,8 2  2 ,2 0  p < 0 ,0 5  
Д ом ін у ва н н я  9 ,5 ± 0 ,7 7  7 ,5 ± 1 ,0 0  1 ,5 9  p > 0 ,0 5  
З а л еж н іс т ь   3 ,4 ± 0 ,5 2  5 ,2 ± 0 ,6 0  2 ,2 4  p < 0 ,0 5  
У тік а н н я  в ід  р іш е нн я  п р о бл ем  1 1 ,6 ± 1 ,0 6  7 ,9 ± 1 ,0 3  2 ,5 1  p < 0 ,0 5  
 

Д о   
е к сп ер и м ен т у  

П ісл я   
е к сп ер им е н т у  

О ц ін к а   
ім о в ір н о с т і  Ш кали  

11 mx ±  22 mx ±  t  p  
С п ри й н ят тя  с еб е  1 2 ,3 ± 0 ,8 5  1 5 ,3 ± 0 ,9 5  2 ,3 5  p < 0 ,0 5  
Н е  сп р и й ня тт я  с еб е  5 ,1 ± 0 ,6 8  2 ,8 ± 0 ,8 0  2 ,1 6                                                                                         p < 0 ,0 5  
С п ри й н ят тя  інш их  5 ,7 ± 0 ,5 6  8 ,3 ± 0 ,6 6  3 ,0 6  p < 0 ,0 1  
К онф л ік т  з  інш им и  1 3 ,4 ± 0 ,9 7  1 0 ,3 ± 0 ,9 9  2 ,2 1  p < 0 ,0 5  
В н утр іш н ій  л о к ус  к о н т р о лю  2 3 ,2 ± 1 ,2 3  2 0 ,5 ± 1 ,1 8  1 ,5 7  p > 0 ,0 5  
З о вн іш н ій  л о к ус  к о н тр о лю  1 2 ,1 ± 1 ,1 8  1 4 ,3 ± 1 ,2 1  1 ,2 6  p > 0 ,0 5  
Е м оц ій н и й  к о м ф о р т  1 1 ,3 ± 0 ,8 5  1 3 ,9 ± 0 ,7 4  2 ,2 5                                                                                                                                                                                                                           p < 0 ,0 5  
Е м оц ій н и й  д и с к о м ф о р т  1 9 ,5 ± 0 ,9 6  1 6 ,5 ± 0 ,8 2  2 ,3 7  p < 0 ,0 5  
Д ом ін ува н н я  9 ,6 ± 0 ,9 4  8 ,6 ± 0 ,9 4  0 ,7 5  p > 0 ,0 5  
З ал еж н іс т ь   3 ,4 ± 0 ,5 1  5 ,3 ± 0 ,6 6  2 ,3 0  p < 0 ,0 5  
У т ік а н н я  в ід  р іш е нн я  п р о бл ем  1 1 ,6 ± 0 ,8 9  7 ,7 ± 0 ,8 8  3 ,1 0  p < 0 ,0 1  
 

Таблиця 2
Показники соціально-психологічної пристосованості юнаків-сиріт 15-16 років, які займаються футболом

(n=15), бали
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МЕТОД POWER-ЕРГОМЕТРІЇ У
ВИЗНАЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ ОПОРНО-
РУХОВОГО АПАРАТУ (ПОВІДОМЛЕННЯ

ДРУГЕ)
Хорошуха Михайло

Відкритий міжнародний університет розвитку
людини “Україна”, м. Київ

Анотація. Приводиться розроблений автором метод
power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності
спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. Його
можна використовувати як в практиці лікарського кон-
тролю в АФК з метою діагностики рівня силової підго-
товленості спортсменів з деяких видів спорту, так і в
якості одного із технічних засобів у проведенні навчаль-
ного процесу з дисциплін, що включають проблему
інваспорту: “Спорт інвалідів”, “Адаптивне фізичне ви-
ховання”, “Параолімпійський спорт”, “Лікарський кон-
троль в АФК” та ін. Метод не має аналогів у державах
близького і далекого зарубіжжя.
Ключові слова: фізична працездатність, вади опороло-
рухового апарату, спортсмени.
Аннотация. Хорошуха М.Ф. Метод power-эргометрии в
определении физической работоспособности спортсме-
нов с пороками опорно-двигательного аппарата. При-
водится разработанный автором метод power-эргомет-
рии в определении физической работоспособности
спортсменов с пороками опорно-двигательного аппара-
та. Его можно использовать как в практике врачебного
контроля в АФК с целью диагностики уровня силовой
подготовленности спортсменов в некоторых видах
спорта, так и в качестве одного из технических средств
в проведении учебного процесса по дисциплинам, ко-
торые включают проблемы инваспорта: “Спорт инва-
лидов”, “Адаптивное физическое воспитание”, “Пара-
олимпийский спорт”, “Врачебный контроль в АФК” и
др. Метод не имеет аналогов в странах близкого и дале-
кого зарубежья.
Ключевые слова: физическая работоспособность, поро-
ки опорно-двигательного аппарата, спортсмены.
Annotation. Khoroshukha M.F. Method of power-ergometry
in definition of physical efficiency of sportsmen suffering
from violation of the movement bearing apparatus.
Developed by the author method of power-ergometry in
defining the physical working capacity of sportsmen
suffering from violation of the movement bearing apparatus.
It can be used in practice of the medical control, over
diagnostics of a level of power readiness of sportsmen, as
one of means in carrying out of educational process on
disciplines of invalid sports: “Sports of invalids”, “Adaptive
physical training”, “Parolympic sports”, “the Medical
control in AFK”, etc. The Method has no analogues in the
countries of close and far foreign countries.
Key words: physical working capacity, defect of the
movement bearing apparatus, sportsmen.

Вступ.
Визначення фізичної працездатності, як

одного із показників, що характеризує фізичний стан
людини займає важливе місце як в спорті повносп-
равних, так і неповносправних (з фізичними вада-
ми чи з особливими потребами спортсменів). Особ-

ливого значення діагностиці фізичного стану даної
категорії людей приділяється в теперішній час. Це
пов’язано з тим, що Україна стала повноправним
членом Параолімпійського руху.

У законі України “Про фізичну культуру і
спорт” (від 3 лютого 2005 року №2416-IV) наголо-
шується, що “фізична культура – складова частина
загальної культури суспільства, яка спрямована на
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-
вольових та інтелектуальних здібностей людини з
метою гармонійного формування її особистості...” і
далі “   держава надає необхідну допомогу, пільги та
гарантії окремим категоріям громадян, в тому числі
інвалідам, для реалізації ними своїх прав у сфері
фізичної культури і спорту”. Цю проблему ще більше
активізували процеси демократизації і гуманізації
нинішнього українського суспільства.

Однак, якщо для повносправних спорт-
сменів існує великий арсенал функціональних проб
в оцінці їх працездатності як в лабораторних умо-
вах [1;8;10], так і в умовах спортивних тренувань
[2;5], то для осіб з фізичними вадами (порушення
функцій спинного мозку і опорно-рухового апара-
ту) існують лише поодинокі ергометричні тести, які
дозволяють досліджувати адаптацію організму
інвалідів до фізичних навантажень [7;6].

Нами пропонується для спортсменів-
інвалідів нова модифікація, раніше розробленого
методу power-ергометрії (силової ергометрії) для
повносправних індивідів [9], в оцінці їх фізичної
працездатності. Сам метод грунтується на кількісно-
му (в кГм) визначенні працездатності за показни-
ком PWC170 в умовах застосування фізичних наван-
тажень силового характеру (підтягування у висі на
турніку хватом долоні від себе) за допомогою пор-
тативного силового ергометра “СЕ-2” особистої кон-
струкції (галузева р.п. МОЗ УРСР, №980 від
12.10.1989 р.).

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Відкритого міжнародного університету розвит-
ку людини “Україна”.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було узагаль-

нення раніше відомих методів (в тому числі методу
power-ергометрії) у визначенні фізичної працездат-
ності спортсменів різної категорії та впровадження
в практику лікарського контролю в адаптивній
фізичній культурі (АФК) розробленого нами тесту
PWC170 з використанням навантажень силового ха-
рактеру, для оцінки працездатності спортсменів -
інвалідів.

Методи дослідження та їх організація:
· аналіз та узагальнення даних науково-методич-
ної літератури;

· функціональні дослідження: визначення фізич-
ної працездатності за тестом PWC170 з викорис-
танням методу power-ергометрії; визначення
максимальної відносної потужності роботи за
цим методом дослідження; оцінка сили м’язі—
згиначів кисті (кистьова динамометрія);



155

· лікарсько-педагогічні спостереження;
· методи математичної статистики [4].

Дослідження проводилися на базах Відкри-
того міжнародного університету розвитку людини
“Україна” та Броварського вищого училища фізич-
ної культури.

До дослідження було залучено 20 спорт-
сменів [з них 17 повносправних (боксери і борці) і
троє плавців з порушенням функції опорно-рухово-
го апарату] та 18 студентів (відповідно, 14 повносп-
равних і 4 з фізичними вадами, що пересувалися за
допомогою візка). Вік досліджуємих коливався у
межах 18-32 років.

Для статичної обробки матеріалу розрахо-
вували середньоарифметичні значення та їх помил-
ку (X±m). Вірогідність різниці (Р) оцінювали за t-
критерієм Стьюдента. Різницю вважали статистич-
но вірогідною на 5% рівні значимості (при Р0,05).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Як і запропонований раніше нами [9] ме-
тод силової ергометрії у визначенні фізичної пра-
цездатності повносправних спортсменів, так і ана-
логічний у визначенні  PWC170 у інвалідів  з
порушенням функції опорно-рухового апарату, ґрун-
тується на кількісному визначенні реально викона-
ної м’язової роботи при здійсненні підтягувань у висі
на перекладені.

Опис проведення ергометричного тесту-
вання.

Спортсмен, сидячи у візку (рис.1), виконує
м’язову роботу, яка складається із двох серій наван-
тажень тривалістю 4-5 хв. у кожній серії з 5-хвилин-
ним інтервалом відпочинку між ними. Перше наван-
таження включає 10 вправ, які виконуються в режимі
одне підтягування за 30 с (на підйом і спуск – 3-4 с,
на відпочинок, сидячи у візку, - 26-27 с); друге – із
15-20 вправ, які, відповідно, виконуються в режимі
одне підтягування за 15 с (на підйом і спуск – 3-4 с,
на відпочинок, сидячи у візку, - 11-12 с). Вправи
виконуються на турніку спеціальної конструкції,
який закріплюється на шведській стінці на різній
висоті від підлоги. В кінці кожного навантаження
(за останні 30 с його) підраховують частоту серце-
вих скорочень (ЧСС) аускультативним методом, або
за допомогою електрокардіографа. В останньому
випадку вимірюють тривалість 6 кардіоциклів
(інтервалів R1-R7 ЕКГ) і за допомогою спеціальної
таблиці [1] визначають величину ЧСС. Тахікардія в
кінці першого навантаження становила 100-120 уд./
хв., в кінці другого – 140-150 уд./хв. (різниця в се-
редньому складала 40 уд./хв.). Робота виконувалася
під звуковий метроном.

Як визначалося раніше, методика передба-
чає точне визначення реально виконаної обстежу-
ваним зовнішньої механічної роботи в кожній серії
навантажень за допомогою силового ергометра.

Механічна робота визначається за форму-
лою:

W = P·S·K, де:

W - робота, виконана за час t (кГм);
P – маса тіла (кг);
S – висота підйому (показники електронно-

го лічильника ергометра) (м);
K – поправочний коефіцієнт, який враховує

фізичні витрати (від’ємна робота), пов’язані зі спус-
ком із перекладини (K = 1,50).

Потужність роботи визначається за такою
формулою:

W&  = W/t, де:

W&  – потужність роботи (кГм/хв);
W - виконана робота (кГм);
t – час виконання роботи (хв).

Фізична працездатність (PWC170) розрахо-
вується за формулою В.Л. Карпмана з співавт. [3]:
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, де:

W& 1 і W& 2 – потужність першого і другого наванта-а-
жень (кГм/хв);
f1 і f2 – ЧСС під час першого і другого навантажень.

Дослідження проводилися у двох варіантах.
У першому варіанті група повносправних спорт-
сменів та студентів, які не займалися спортом, ви-
конували два види навантажень: перше навантажен-
ня проводилося як для осіб без фізичних вад, тобто
підтягування виконувалися з положення вису на пе-
рекладині [9]; друге (виконувалося через дві години
після першого) – як для осіб з особливими потреба-
ми, тобто робота виконувалася з положення сидячи
на візку. У другому варіанті визначення фізичної
працездатності проводилося серед інвалідів (спорт-
сменів і незаймающихся спортом) з обмеженими
фізичними можливостями за вище наведеною ме-
тодикою. Паралельно з ергометричним тестуванням
проводилася кистьова динамометрія (сильніша рука)
– показник, який дуже часто використовується у
практиці педагогічних спостережень за рівнем си-
лової підготовленості спортсменів, а також визна-
чення максимальної відносної потужності роботи за
методом power-ергометрії. Останній вид тестуван-
ня проводився в наступний день.

Дослідження показали (табл. 1), що між ве-
личинами PWC170 , які були зареєстровані при вико-
нанні підтягувань з положення вису на перекладині
з періодами відпочинку, стоячи на підлозі та з поло-
ження “сидячи у візку” статистично вірогідної
різниці не було (P>0,05) як у спортсменів, так і у
студентів.

За даними порівняльного аналізу результатів
дослідження фізичної працездатності спортсменів і
студентів виявляється, що найбільші величини
PWC170 , як і потрібно було б очікувати, мали спорт-
смени (від 11 до 13 кГм/хв·кг), а найменші - студен-
ти (від 7 до 10 кГм/хв·кг).

При виконанні кистьової динамометрії та-
кож відмічається одно направлений характер змін, а
саме: самий високий результат зафіксовано у спорт-
сменів обох груп (повносправних – 62,3 ± 3,78; не-
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повносправних – 59,7 ± 3,46), відповідно, самий
низький – у студентів (повносправних – 47,4 ± 5,37;
неповносправних – 46,8 ± 3,34).

При проведенні порівняльного аналізу ве-
личин максимальної відносної потужності (еквіва-
лентом якої є максимальна кількість підтягувань на
перекладині за 1 хв.) зареєстрованої у осіб з фізич-
ними вадами (спортсменів і студентів) з аналогіч-
ними, яка спостерігалася у повносправних індивідів,
виявляється, що у спортсменів (як повносправних,
так і з фізичними вадами) даний показник знаходився
у межах від 2,5 до 3,5 Вт·кг маси, відповідно, у не-
тренованих індивідів – від 1,5 до 2,0 Вт·кг маси, тоб-
то був практично однаковий в кожній групі.

Проведені повторні тестування з визначен-
ня стану силової підготовленості неповносправних
спортсменів свідчили, що показники фізичної пра-
цездатності за тестом PWC170, проведеного в умо-
вах power-ергометрії, повністю відповідали динаміці

показників кистьової динамометрії.
Висновки
Визначення рівня фізичної працездатності

неповносправних спортсменів є одним із визначаль-
них факторів як для досягнення позитивних резуль-
татів у змагальній діяльності, так і у лікарському
контролі за станом їх здоров’я. Запропонований
нами метод power-ергометрії у визначенні фізичної
працездатності осіб із порушенням функції опорно-
рухового апарату є відносно простим, інформатив-
ним і не обтяжливим для обстежуваного. Його мож-
на використовувати як в практиці лікарського
контролю в АФК з метою діагностики рівня силової
підготовленості спортсменів з деяких видів спорту,
так і в якості одного із технічних засобів у прове-
денні навчального процесу з дисциплін, що вклю-
чають проблему інваспорту: “Спорт інвалідів”,
“Адаптивне фізичне виховання”, “Параолімпійський
спорт”, “Лікарський контроль в АФК” та ін.

Таблиця 1
Показники фізичної працездатності повносправних та неповносправних індивідів 18-32 років при роботі

на power-ергометрі з використанням різних способів виконання навантажень ( m±Χ , кГм/хв. кг)
Повносправні Неповносправні Способи виконання навантажень 

Спортсмени 
(n=17) 

Студенти 
(n=14) 

Спортсмени 
(n=3) 

Студенти (n=4) 

В положенні вису на перекладині 
 
В положенні сидячи на стільці  
(чи на візку) 
 

12,2 ± 0,22 
 

 
12,0 ± 0,34 

8,9 ± 0,57 
 
 
8,8 ± 0,48 

- 
 
 
11,3 ± 0,25 

- 
 
 

8,7± 0,36 

Порівняння між способами:t;p 0,49; > 0,05 
 

0,13; > 0,05 - - 

Порівняння між спортсменами і  
студентами кожної групи:t;p 

 
5,44; < 0,001 

 
5,93; < 0,001 

 

Рис. 1. Дослідження фізичної працездатності спортсменів-інвалідів з використанням силового ергомет-
ра (робочий момент)
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Метод не має аналогів у державах близько-
го і далекого зарубіжжя.

Перспективою подальших досліджень є
впровадження методу power-ергометрії в практику
проведення масових обстежень та самооцінки рівня
фізичної працездатності в домашніх умовах.
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НОВАЦІЇ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ СТАРТІВ
ТА ПОВОРОТІВ У СПОРТИВНОМУ

ПЛАВАННІ
Чернов В.М.

Львівський державний університет
фізичної культури

Анотація. Сучасний рівень розвитку спортивного пла-
вання сприяє  революційним перетворенням у техніці
виконання стартів і поворотів. Поставлено цікаві про-
блемні питання перед науковцями, тренерами і спорт-
сменами з удосконалення системи спеціальної підготов-
ки. Прогнозується зміна правил змагань і стрибок
рекордних результатів у плаванні способом брас.
Ключові слова:  спортивне плавання , змагальна
діяльність, техніка стартів і поворотів, висококваліфі-
ковані спортсмени.
Аннотация. Чернов В.Н. Новая техника выполнения
стартов и поворотов в спортивном плавании. Современ-
ный уровень развития спортивного плавания способ-
ствует революционным преобразованиям в технике
выполнения стартов и поворотов. Поставлены проблем-
ные вопросы перед научными работниками, тренерами
и спортсменами по усовершенствованию специальной
подготовки. Прогнозируется изменение правил сорев-

нований и скачок рекордных результатов в плавании
способом брасс.
Ключевые слова: спортивное плавание, соревнователь-
ная деятельность, техника стартов и поворотов, высо-
коквалифицированные спортсмены.
Annotation. Chernov V.N. New technique of starts and turns
in swimming. The modern level of development of sports
swimming promotes revolutionary transformations in a
technique of starts and turns. Interesting problem questions
before the science officers, coaches and athletes on
improvement of special preparation are delivered. Change
of the rules of competitions and jump of record results in
swimming by a breaststroke.
Key words: swimming, competitive activity, technique of
starts and turns, qualifying athletes.

Вступ.
Техніка виконання стартів та поворотів у

спортивному плаванні регламентована правилами
змагань [1] і широко представлена у публікаціях
відомих фахівців [2,3,4,5,6]. Педагогічні спостере-
ження за змагальною діяльністю найкращих плавців
світу під час телетрансляцій змагань Олімпійських
ігор свідчать про те, що одним з базових елементів
техніки плавання дельфіном, кролем на грудях та
спині є дельфіноподібні рухи тулубом та ногами під
час ковзання спортсменів після старту й поворотів,
що не відображено у сучасній спеціальній літера-
турі [7, 8, 9,10].

Актуальність обраної теми, що виконувала-
ся за планом науково-дослідної роботи ЛДІФК, виз-
начається необхідністю доповнити теорію та мето-
дику тренування у плаванні, внести певну корекцію
в класифікацію та пріоритети застосування базових
рухових дій при навчанні плаванню під впливом
прогресивних сучасних тенденцій розвитку техні-
ки, що були продемонстровані провідними плавця-
ми світу під час Олімпійських ігор, звернути увагу
фахівців на неминучі зміни у правилах змагань і,
відповідно, техніці виконання стартів та поворотів
під час плавання взагалі та брасом зокрема. Можна
припустити, що своєчасно помічені нові тенденції
розвитку техніки плавання, яку демонструють
провідні спортсмени на найважливіших змаганнях,
є одним з прогресивних шляхів підвищення ефек-
тивності системи підготовки олімпійського резерву
в спортивному плаванні.

Формулювання цілей.
Мета роботи - досконалити систему техн-

ічної підготовки висококваліфікованих плавців.
Завдання: 1.Визначити особливості зма-

гальної діяльності та техніки подолання стартових і
поворотних відрізків у плаванні різними способами
на різні дистанції під час змагань XXVII Ігор Олім-
піади. 2.Встановити сучасні тенденції розвитку тех-
ніки виконання стартів та поворотів. 3.Пояснити
причини можливих змін міжнародних правил зма-
гань зі спортивного плавання. 4. Внести  корекцію в
класифікацію та пріоритети застосування базових
рухових дій при навчанні плаванню.

В роботі застосовані наступні методи та
методики дослідження: 1. Аналітичний огляд літе-
ратури (наукової, методичної, спеціальної), офіцій-
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них документів (протоколів змагань, звітів націо-
нальної федерації плавання, FINA, LEN), архівних
матеріалів, періодики. 2. Педагогічні спостережен-
ня із застосуванням відеометрії. Відеозаписи були
отримані під час телевізійних трансляцій змагань за
допомогою 6 синхронно працюючих відеокамер, 4
з яких, у відповідності до вимог FINA, були попар-
но розташовані під водою в зонах старту (15 м) і
повороту (7,5 м) і передавали зображення з 8 дорі-
жок над і під водою з двох взаємно перпендикуляр-
них ракурсів. 3. Теоретична інтерпретація та пояс-
нення причин та  наслідків,  структурних і
функціональних характеристик досліджуваних
явищ: методи діалектичної та формальної логіки. 4.
Методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Результати проведених педагогічних спос-

тережень техніки виконання стартових та поворот-
них відрізків в процесі аналізу відео матеріалів 144
кваліфікаційних, півфінальних та фінальних зап-
ливів найкращих плавців світу на XXVII Іграх Олі-
мпіади представлено в табл. 1.

Для оцінки вірогідності різниці середніх
показників, що були представлені у табл.1 їх необх-
ідно було привести до вигляду коректного до по-
рівняння.

У табл.2 представлені похідні показники
стартових та поворотних відрізків, що виконали
спортсмени різної статі на різних дистанціях за но-
вою технікою, у перерахунку на одне спостережен-
ня та на один старт або на один поворот.

Попарний аналіз характеристик варіаційних
рядів дає можливість стверджувати: - у першому
порівнянні різниця між середньогруповими показ-
никами не вірогідна (p > 0.05), це підтверджує, що
провідні спортсмени світу на всіх дистанціях різни-

ми способами плавання використовують нову техн-
іку подолання стартових відрізків з дельфіноподіб-
ними рухами тулуба та ніг; - у другому порівнянні
різниця вірогідна (p < 0.05), що свідчить про
повільніші темпи засвоєння нової техніки при вико-
нанні поворотів.

Але розподіл рівня засвоєння нової техніки
між спортсменами різної спеціалізації  настільки ва-
ріативний, що порушується однорідність вибірок оз-
начених показників: коефіцієнти варіації (V%) зміню-
ються відповідно з 3,1% на 52,5% та 3,2% на 79%.

Представлений матеріал містить певні еле-
менти новизни: акцентовано увагу фахівців на тен-
денції швидкого поширення техніки виконання
стартів і поворотів під час плавання дельфіном на
інші види спортивного плавання; встановлено особ-
ливості нової техніки подолання стартових і пово-
ротних відрізків (хвилеподібні рухи тулубом та но-
гами замість традиційного ковзання) спортсменами
різної статі та спеціалізації.

Шляхом педагогічних спостережень за тех-
нікою виконання 1487 стартових та 3986 поворот-
них відрізків встановлено, що 1067 стартових і 1441
поворотних відрізків виконано за новою технікою:
з хвилеподібними рухами тулубу та ніг, як це тради-
ційно робили плавці, що спеціалізувалися у плаванні
дельфіном. Переважна більшість спортсменів по-
вністю відійшли від класичної техніки ковзання,
успішно засвоїли нову, яка базується на застосуванні
дельфіноподібних рухів, які спортсмени починають
виконувати практично одразу після входження у воду
під час старту й після відштовхування від стінки
басейну під час повороту.

Майже всі провідні спортсмени світу під час
плавання на різні дистанції вільним стилем, на спині,
батерфляєм та брасом використовують нову техніку

Таблиця 1
Техніка виконання стартових і поворотних відрізків найкращими спортсменами світу при плаванні різни-

ми способами у 50-метровому басейні під час Ігор XXVII Олімпіади (Сеул, Австралія)
С Т А Р Т И  П   О  В  О    Р   О  Т   И 

Спосіб Спорт Спост Старт  Ст.хв.  Ст.хв-%  Спорт Спост Повор  Пов.хв.  Пв.хв-%  
Ж      І     Н     К      И 

В/с 23 183 183 115 62.8 16 127 704 63 9 
Н/с 11 87 87 87 100 11 87 165 165 100 
Дельф. 13 104 104 104 100 13 104 200 200 100 
Брас 10 80 80 3 4 10 80 176 3 2 
Компл. 9 72 72 72 100 9 72 280 115 41 
Естаф. 7 208 208 105 50 7 208 336 121 36 
Всього 73 734 734 486 66 66 678 1861 667 36 

Ч   О   Л   О   В   І   К   И 
В/с 24 190 190 165 87 18 142 1034 128 12 
Н/с 11 80 80 80 100 10 80 160 160 100 
Дельф. 13 103 103 103 100 13 103 215 215 100 
Брас 10 80 80 7 9 10 80 160 5 3 
Компл. 6 48 48 48 100 6 48 176 75 43 
Естаф. 8 252 252 178 71 8 252 380 191 50 
Всього 72 753 753 581 77 65 705 2125 774 37 
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подолання стартових та поворотних відрізків з дель-
фіноподібними рухами тулубом та ногами (для бра-
су - лише один рух). Тепер  мова вже йде не про
особливості виконання стартових та поворотних
відрізків для кожного способу плавання (брасу, дель-
фіну, на спині, вільному стилю, брасу), а про особ-
ливості техніки для всіх способів плавання.

На мал.1. представлені кількісні показники
стартів та поворотів, стартових та поворотних
відрізків, які виконали учасники олімпійських
стартів у Сіднеї при плаванні на дистанції різної
довжини (від 50 до 1500 метрів) вільним стилем. В
результаті відео огляду 47 запливів вільним стилем,
було встановлено, що найкращими спортсменами та
спортсменками світу було виконано: а) 373 старти,
з яких 280 із застосуванням нової техніки подолан-
ня стартового відрізку, тобто 75% всіх стартових
відрізків було виконано з застосуванням хвилеподі-
бних рухів тулубом та ногами; б) 1738 поворотів, з
яких 191 із застосуванням нової техніки подолання
поворотного відрізку, тобто 11% всіх поворотних
відрізків було виконано з застосуванням хвилеподі-
бних рухів тулубом та ногами.

За рівнем частості застосування нової техн-
іки проходження стартових та поворотних відрізків
дистанції вільного стиля можна розташувати таким
чином: а) при виконанні стартів у чоловіків: 400 м –
100%; 100 м - 96%; 50 м та 1500 м - 92%; 200 м -55%;
у жінок: 100 м - 90%; 50 м - 82%; 800 м - 70%; 400 м
-19%; 200 м - 17%. б) поворотів у чоловіків: 100 м -
75%; 200 м – 34%; 400 м - 7%; 1500 м - 5%; у жінок:
100 м - 46%; 200 м та 400 м - 13%; 800 м - 1%.

Чим коротша дистанція, тим раніше й з мен-
шою амплітудою плавці починають виконувати хви-
леподібні рухи тулубом і ногами для подолання стар-
тового відрізку. Пояснення цього факту, на нашу
думку, необхідно шукати у сфері специфіки забез-
печення різнотривалої працездатності спортсменів
у різних зонах енергозабезпечення та морфофункц-
іональних особливостях плавців різної спеціалізації.
Застосування нової техніки на довгих дистанціях
потребує значно більших енерговитрат, на які сьо-
годні не спроможні навіть найкращі плавці світу.
Встановлено, що спринтери, які за тотальними роз-
мірами тіла (зріст, вага, обвід грудної клітки) вірог-
ідно відрізняються від стаєрів [8], краще адаптува-
лися до виконання ефективних, але й достатньо
енерговитратних стартів та поворотів. Потужні рухи

тулубом та нижніми кінцівками, які мають велику
м’язову масу, очевидно, більш доступні для висо-
ких на зріст спринтерів, які мають велику вагу тіла
та високий рівень швидкісно-силової підготовле-
ності, яка поки що недоступна плавцям, які спеціа-
лізуються на  довших дистанціях.

Провідні спортсмени застосовують нову
техніку подолання стартового відрізка частіше, ніж
провідні спортсменки. На дистанції 50 м вільним
стилем з 48 обстежених чоловіків старт з новою тех-
нікою виконали 44 (92%), з 56 жінок- тільки 46
(82%). На дистанції 100 м з 56 плавців нову техніку
пересування на стартовому відрізку продемонстру-
вали 54, тобто 96%, серед жінок з 48 – тільки 43
(90%). На дистанції 200 м з 38 чоловіків - 21 (55%),
серед 24 жінок – тільки 4, це 17%. На дистанції 400
м з 24 чоловіків нову техніку пересування на стар-
товому відрізку продемонстрували всі 24 (100%), а
серед 32 жінок – 6, це 19%. На дистанції 1500 м з 24
спортсменів – 22 (92%), а на дистанцію 800 м з 23
жінок з хвилеподібними рухами тулубом та ногами
стартовий відрізок пройшли 16, тобто 70%.

Мабуть, така техніка підводного пересуван-
ня потребує досить високого рівня спеціальної швид-
кісно – силової готовності, що на даному рівні роз-
витку спортивного плавання в більшій мірі досяжна
чоловікам. Відомо, що особливості будови тіла
плавців істотно впливають на рівень прояву цілої
низки специфічних для них якостей та властивос-
тей, що обумовлює вибір вузької спеціалізації спорт-
сменів, способу й техніки плавання. Тому техніка
хвилеподібних рухів має очевидну відмінність за
амплітудою виконання: жінки виконують менш по-
тужні рухи більшої амплітуди, а чоловіки –більш
потужні рухи з меншою амплітудою.

Встановлено, що з 256 спортсменів нову
техніку виконання старту під час естафетного пла-
вання вільним стилем продемонстрували 147 учас-
ника змагань. З 128 плавців нову техніку продемон-
струвало 96, а з 128 спортсменок лише 51. Це
свідчить про те, що чоловіки краще жінок засвоїли
нову техніку долання стартових відрізків на етапах
естафетного плавання вільним стилем.

Під час проходження етапів у естафетному
плаванні 4х100 м вільним стилем не всі спортсмени
реалізують індивідуальні можливості засвоєння нової
техніки, які вони проявили у неестафетних запливах.
Встановлено, що чим вищий рівень напруження зма-

Таблиця 2
Характеристика варіаційних рядів техніка виконання стартових та поворотних відрізків найкращими
спортсменами світу за новою технікою при плаванні у 50-метровому басейні під час Ігор XXVII Олімпіади

 
Характеристики 
Варіаційних рядів 

Кількість на 1 
спостереження, на 

1 старт 

Кількість на 1 
 Спостереження, на 
1 старт з хвил.рух. 

Кількість на  
1 спостереж, 
на 1 поворот 

Кількість на 1 
спостер., на 1 
пов.з хвил.рух 

X ± Sx 7,9 ± 1,396 5,6 ± 0,989 7,9 ± 1,446 3,8 ± 0,702 
σ ± Sσ 0,24 ± 0,03 2,94 ± 0,37 0,25 ± 0,03 3,01 ± 0,39 

V ± SV (%) 3,1 ± 0,388 52,5 ± 6,56 3,2 ± 0,413 79,0  ±10,19 
Вірогідність різниці p > 0.05 p < 0.05 
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гальної боротьби в естафетах, тим менше спортсме-
ни застосовують хвилеподібні рухи для подолання
стартових та поворотних відрізків. Так, в естафетах
4х100 м і 4х200 м відсоток застосування нової техні-
ки виконання стартів –57%, на дистанціях – 75%. Для
чоловіків відповідно – 75% та 87%. Для жінок – 40 і
63%. Здається, що в процесі ведення напруженої бо-
ротьби із суперниками спортсмени “забувають” про
ефективність нової техніки, при цьому жінки більшою
мірою втрачають цю навичку.

Складається таке враження, що хвиле-
подібні рухи тулубом та ногами для висококваліфі-
кованих плавців є досить природним способом
швидкого пересування у воді.

Це наштовхує на думку, що з часом Міжна-
родна федерація плавання (ФІНА), враховуючи об-
’єктивні закономірності подальшого розвитку техн-
іки плавання, прийде до висновку про необхідність
подальшої зміни правил виконання стартових та
поворотних відрізків в брасі: будуть дозволені дек-
ілька хвилеподібних рухів тулубом та ногами на об-
меженій відстані стартового та поворотного відрізків
(наприклад, 15 метрів). Зміни правил міжнародних
змагань призведуть до значного стрибка рекордних
результатів у плаванні способом брас.

Для нейтралізації можливого відставання
науковцям, тренерам та спортсменам необхідно
впроваджувати випереджальні дії: а) подальше удос-
коналення системи спеціальної підготовки кваліфі-
кованих плавців проводити з урахуванням нових
базових елементів змагальної діяльності, нової ефек-
тивної техніки виконання стартів та поворотів, у
першу чергу для спортсменів, що спеціалізуються у
плаванні брасом; б) скорегувати послідовність по-
чаткового навчання плаванню дітей, які орієнтують-
ся на досягнення високих спортивних результатів; в
схемі послідовного засвоєння базових рухових дій
(імітація елементарних гребків на сущі та пересу-
вання в воді по дну; вдих над водою й видих у воду;
лежання на воді і ковзання; найпростіші стрибки у
воду; прийняття вірного положення тіла; рухи нога-
ми; рухи руками; узгодження рухів рук та дихання;
узгодження рухів рук, ніг й дихання) рекомендуємо
заміни рухову дію “лежання на воді і ковзання” на
нову “лежання і пересування з хвилеподібними ру-
хами тулубом і ногами”.

Висновки.
1.Провідні спортсмени світу під час плаван-

ня на різні дистанції використовують нову техніку
подолання стартових і поворотних відрізків з дель-
фіноподібними рухами тулубом та ногами – це но-
вий крок практичної реалізації тренерами і спорт-
сменами об’єктивного пізнання закономірностей
подальшого розвитку техніки.

2. Чим коротша дистанція, тим раніше
плавці починають виконувати хвилеподібні рухи.
Спортсмени застосовують їх частіше, ніж спорт-
сменки (стартів  -71%; поворотів - 40%).

3. Під час проходження етапів у естафетно-
му плаванні вільним стилем не всі спортсмени реа-

лізують нові технічні можливості (57%), які вони
проявили у неестафетних запливах (75%).

4. Можна припустити, що незабаром ФІНА
прийде до висновку про необхідність подальшої
зміни правил виконання стартових та поворотних
відрізків й у брасі, а це призведе до значного стриб-
ка рекордних результатів.

5.В зв’язку з цим одна з базових рухових
дій при традиційній схемі початкового навчання
плаванню - «ковзання» губить свої позиції, на її місце
практика успішно висуває нову - «хвилеподібні рухи
тулубом та ногами», яка у класифікації  базових ру-
хових дій може отримати назву «комплексної», тому
що є основною при опануванні горизонтальним пе-
ресуванням у воді під час стартів і поворотів.

Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем тех-
ніки виконання стартів та поворотів у спортивно-
му плаванні.

Література
1. Swimming rules /Federation Internationale de Natation

Amateur Handbook 2005 - 2009.- Lausanne: FINA, 2005. - P.
122-156.

2. Макаренко Л.П. Техническое мастерство пловцов.- М.:
Физкультура и спорт, 1975.- 224 с.

3. Каунсилмен Дж.Е. Спортивное плавание.- М.: Физкульту-
ра и спорт, 1982.- 208 с.

4. Платонов В.Н., Вайцеховский С.М. Тренировка пловцов
высокого класса.- М.: Физкультура и спорт, 1985.- 219с.

5. Хальянд Р., Тамп Т., Каал Р. Модели техники спортивных
способов плавания с методикой совершенствования и кон-
троля: Учеб. материал.- Таллини, 1986.- 98 с.

6. Спортивное плавание /Под ред. Н.Ж.Булгаковой.- М.:
ФОН, 1996.- 430 с.

7. Плавание /Под ред. В.Н. Платонова.- К.: Олимпийская
литература, 2000.- 495 с.

8. Булгакова Н.Ж. Спортивное плавание: состояние и пути
развития /Н.Ж.Булгакова, О.И. Попов // Теория и практи-
ка физ. культуры. Тренер: Журнал в журнале. - 2005. - N 6.
- С. 28-30.

9. Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания:
Учеб.– Минск: Четыре четверти, Экоперспектива, 2005.-
352 с.

10. Glenn Mils /Breaststroke, 2006//
www.swimmingworldmagazine.com /articles /swimtechnique.

Надійшла до редакції 10.11.2006р.

ВПЛИВ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОЇ
ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДІЙ ТА
ВЧИНКІВ В ДИТЯЧИХ СПОРТИВНИХ

ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
Шамич Олександр

Інститут проблем виховання АПН України

Анотація. У статті розглядається, як впливає рольова
відповідальність та рольова залежність підлітків на їх
дії та вчинки в дитячих колективах за місцем проживан-
ня. Сукупність дій школяра складають його активність,
спрямовану на збереження або зміну його статусу в ото-
чуючому середовищі. За реальними зв’язками, що скла-
даються між дітьми в процесі взаємовідносин, виявляє-
мо складну сітку проявів, сподівань, взаємного інтересу,
різних позицій, в процесі яких закріплюються міжосо-
бисті відносини. Зміст таких взаємозв’язків визначаєть-
ся завдяки наявності реальних факторів, дій та вчинків
спільної діяльності в оточуючому середовищі.
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Ключові слова: підліток, відповідальність, залежність,
місце проживання.
Аннотация. Шамич А. Влияние коллективно-группово-
го взаимодействия младших подростков на формиро-
вание положительных действий и поступков в детских
спортивных объединениях по месту проживания. В ста-
тье рассматривается воздействие ролевой ответствен-
ности и ролевой зависимости подростков на их поведе-
ние и  поступки  в объединениях детей по месту
жительства. Совокупность действий школьника состав-
ляют его активность, направленную на сохранение или
изменение его статуса в окружающей среде. За реаль-
ными связями, которые составляются между детьми в
процессе взаимоотношений, обнаруживаем сложную
сетку проявлений, ожиданий, взаимного интереса, раз-
ных позиций, в процессе которых закрепляются меж-
личностные отношения. Содержание таких взаимосвя-
зей определяется благодаря  наличию реальных
факторов, действий и поступков общей деятельности в
окружающей среде.
Ключевые слова: подросток, ответственность, зависи-
мость, место жительства.
Annotation. Shamych O. Influence of collective group
interaction of younger teenagers on formation of positive
actions and acts in children’s sports associations in a place
of residing. In this article I want to consider the influence
of the role responsibility and dependence of teen-agers from
each other on their actions and deeds children’s groups in
local residence. Population of operations of the schoolboy
make his activity. She is guided on conservation or a
modification of hisstatus in environment. Behind actual
communications between children during mutual relations
it  is discovered the composite grid of exhibitings,
expectations, mutual interest, different positions. They are
anchored by interpersonal attitudes. The content of
correlations is defined by presence of actual factors,
operations and acts of common activity in environment.
Key words: teen-ager, responsibility, dependence, local
residence.

Вступ
Багатогранні виховні резерви має мікрорай-

он школи, якщо використати його невичерпні мож-
ливості. Мікрорайон, де діти та підлітки проводять
значну частину вільного від навчання часу, є для них
місцем, де задовольняється потреба проявляти свою
самостійність. З’являються широкі можливості для
спілкування, перш за все з ровесниками. Саме там,
за місцем проживання, на основі загальних інтересів,
захоплень, спільної ігрової діяльності виникають
різнобічні підліткові об’єднання. Вони доповнюють
виховний процес, який організується школою, по-
зашкільними установами і відповідним чином впли-
вають на розвиток особистості, формують її гро-
мадську активність.

Взаємодія навчально-виховного колективу
школи з її громадським оточенням у наш час набуває
особливої актуальності, оскільки духовна культура
учнів в основному, реалізується в процесі активного
дозвілля в оточенні школи. Активність дітей та
підлітків в колі одноліток зумовлена ігровими потре-
бами громадської групи, переводить їх в суб’єкт діяль-
ний. Це дає можливість вчителям та батькам порівня-
но легко та повною мірою формувати розвиток
особистості. Умови мікрорайону допомагають вихо-
вателям вивчити життєдіяльність дітей та підлітків,
своєчасно виявити домінуючі сфери діяльності поза

школою і, не порушуючи стійких відносин в різнові-
кових колективах , надати кожному зміст і форми
відповідно вимогам сучасного суспільства. Вплив
колективно-групової взаємодії молодих підлітків на
формування позитивних дій і вчинків здійснюється
за місцем проживання в колективно-груповій діяль-
ності. Кожен вихованець щоденно займає своє місце
у відповідності за інтересом, цебто за бажанням. Але
іноді складається ситуація так, що підлітки діють не
за бажанням, а за потребою підліткової групи або за
вимогою колективу. Це привчає молодших підлітків
до дисципліни. У школі дитину потрібно заставля-
ти, щоб вона виконала якесь доручення. А тут коли
він вийшов на двір або на вулицю, і його прийняв
колектив ровесників до ігрової дії то він взаємодіє з
ними так як вимагає колектив. Цей колектив сприй-
має його  гуманно і відноситься до нього демокра-
тично, цебто він серед всіх з рівними правами. А це
означає, що дворова група або колектив його підтри-
мують і захищають.

Вчені неоднарозово звертали свою увагу на
проблему зайнятості дітей у вільний від занять час,
їх інтерес до занять спортом, різнобічних захоплень,
об’єднання в хаотичні та організовані групи за
місцем проживання. Це Я.Н. Абакумова [1], І.Д. Бех
[3], Г.С. Корда [6,7], Л.Ф. Боженко [4], В.Ф. Матвєєв
[11], Н.Г. Аванесов [2], Б.Ф. Ведмеденко [5], Л.А.
Латишкевич [8] та інші. Безперечно найбільшу ува-
гу у вихованні дітей в позаурочний час приділяв кла-
сик педагогіки А.С. Макаренко [10].

Робота виконана за планом НДР інституту
проблем виховання АПН України.

Формулювання цілей статті.
Метою цієї роботи є дослідити, як впливає

рольова відповідальність  та рольова залежність
молодших підлітків на їх дії та вчинки в дитячих
колективах на дозвіллі.

Відповідно  до мети були визначені такі зав-
дання:
1. Вивчити домінуючі якості підлітків. Визначити
як поступають  молодші підлітки коли діють за
потребою друзів або за своїм бажанням.

2. Дослідити, як впливає рольова відповідальність
на молодших підлітків в певних ситуаціях за
місцем проживання.

3. Дослідити, як впливає рольова залежність на
молодших підлітків в дитячих колективах за
місцем проживання.

Результати дослідження
Досліджуючи колективно-групову за-

лежність молодших підлітків, ми провели вивчення
домінуючих якостей підлітків, щоб визначити як
діють підлітки  коли поступають за потребою друзів
або за своїм бажанням – див. табл. 1. Нами  були
визначені  домінуючі якості підлітків. Серед них
опитані респонденти назвали такі якості: емоції,
мотиви, ситуації, невпевненість, стихійність, страх,
довір’я, надія, традиції, перспективи.

На початку експерименту серед опитаних 96%
емоційними були за потребою – 79%. Керувались
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мотивами 84%, але діяли за потребою 40%. Орієнту-
вались в ситуаціях 51% опитаних, де 17% діяли за
потребою. Виявили невпевненість 20%, але серед них
11% діяли за потребою. Охвачені стихійністю 91%,
взаємодіяли за потребою 52%. Охвачені страхом 22%,
і тільки 2% діяли за потребою. Виявили довір’я  до
колективу 90%, де 30% діяли за потребою.

У 93% опитаних переважало надія, серед
яких 78% діяли за потребою. Опирались на традиції
98%, 57% діяли за потребою. Вбачали перспекти-
ву 89% опитаних, де 38% діяли так як вимагає ко-
лектив.

Кінець експерименту мав показати як діють
молодші підлітки, коли в ситуації не вимога за потре-
бою, а вихованець діє вільно, за своїм бажанням.
Одержали цифри дещо вищі. Що говорить про те, що
вільний розвиток ближче до внутрішніх сил психіки
вихованців. Емоційні підлітки із 79% діяли за бажан-
ням — 90%. Керувались мотивами 40%, за бажанням
61%. Використали ситуацію 17%, їх бажання вирос-
ли до 39%. Були невпевнені 11%, але бажання їх
збільшили кількість респондентів до 16%. При домі-
нуючій якості стихійності 52% збільшились до 68%.
Якщо страхом були охоплені 2% то за бажанням 20%.
Довір’я виявили 30%, в кінці експерименту 70%.
Проявляли надію 78%, збільшились до 83%. За по-
требою діяли традиційно 57% за бажанням 79%. Ви-
ховна сила перспективи для 89% опитаних, 38% була
за потребою, то за бажанням 61%.

Підсумовуючи дослідження слід підкресли-
ти, що колективно-групова залежність молодших
підлітків серед опитаних виявилась різною. Домі-
нуючі якості підлітка за потребою були нижчі ніж за
бажанням. Це пояснюється тим, що в кінці експери-
менту підлітки мали можливість обрати свої інтере-
си за особистим бажанням. Це говорить про те, що
залежність дитини може бути позитивною і негатив-
ною. Позитивною вона буде, якщо ідея взаємодії в
ігровій діяльності випливає з бажань вихованців.
При цьому особистість чекає, що в даній залежності
вона одержить підтримку і взаємодію.

Потреба в спілкуванні з однолітками вини-
кає і з віком постійно посилюється. Відсутність гурту
одноліток негативно впливає на розвиток комуніка-
тивних здібностей та самосвідомості особистості.

Діти не терплять самотності, прагнуть у колектив.
Їх поведінка, по суті, є колективно-груповою. Склад-
ним і багатогранним за структурою та характером
впливу на школяра є громадське середовище життє-
діяльності. Його складає сукупність діяльних відно-
син, з якими учень пов’язаний стійкими контакта-
ми в неформальних об’єднаннях.

Кожний підліток в зоні свого впливу обо-
в’язково належить до тих чи інших груп. Через пев-
ний час дружня спонтанна група переростає в но-
вий якісний стан — стійку сукупність індивідів, що
має певну організацію, систему зв’язків і взаємові-
дносин її членів. В них легко організується роль кож-
ного школяра, визначається основна діяльність. Чле-
ни групи зв’язані один з одним добре встановленими
взаємовідносинами. Характерними ознаками под-
ібних груп є чітке усвідомлення членами групи своєї
єдності та взаємозв’язку, наявністю впливу групи на
кожного її члена, спільною діяльністю, елементами
кругової поруки та взаємовиручки, наявністю в  се-
редині групи системи ролів.

Така концентрація колективно-групової
взаємодії сприяє формуванню позитивних дій та
вчинків при позитивних ситуаціях, див. табл. 2.  Як
видно тут можливі  і негативні прояви. В основі роль-
ової відповідальності лежать інтереси і перспективи
вихованців.

Спеціально проведене дослідження показа-
ло, що за місцем проживання можливі такі ситуації:
спілкування, змагання, конфлікти, ситуація ризику,
тупику, ситуація бійки, підтримки, потреба відсікти,
ситуація захисту.

В ситуації спілкування  де опитано 18% рес-
пондентів відповіли, що їхні інтереси — піднести
рейтинг, щоб у перспективі мати пошану від своїх
друзів за місцем проживання. При проведенні зма-
гань опитано 32% вихованців. У них виявлено та-
кий інтерес як прагнення до лідерства, що в перс-
пективі мала бути перемога в групі де діяли ці
школярі. В ситуації конфлікту опитано 8% підлітків
які заявили, що вони бачили свій інтерес в даній си-
туації переконати в іншій істині, що для них було
перспективою вистояти в суперечці з ровесниками.
Ситуація ризику була відома для 3% опитаних. Вони
прагнули підтримати одну із сторін. Метою цього була

Таблиця 1
Колективно-групова залежність за потребою або за бажанням (у відсотках)

Початок експерименту Кінець експерименту №  п/п Домінуючі якості підлітка Кількість  
опитаних За потребою  За бажанням  

1.  Емоції  96 79 90 
2.  Мотиви  84 40 61 
3.  Ситуації  51 17 39 
4.  Невпевненість  20 11 16 
5.  Стихійність  91 52 68 
6.  Страх  22 2 20 
7.  Довір’я  90 30 70 
8.  Надія  93 78 83 
9.  Традиції  98 57 79 
10.  Перспективи  89 38 61 
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перспектива — застерегти від розвалу дворової гру-
пи. Ситуація в тупику була для 12% вихованців. Інте-
ресами їх були пізнати себе, що з поглядів педагогіки
є прогресивним коли підлітки перебувають в пошу-
ку. Були охвачені 4% опитаних що перебували рані-
ше в бійках. Вони повідомили свій інтерес— захис-
тити своїх. Перспективою в цьому для них було
прагнення вистояти, уникнути негативної оцінки.
Ніхто не хоче бути серед ровесників боягузом.

В ситуації підтримки 36% опитаних заяви-
ли, що на перспективу зміцнює відносини в роль-
овій ситуації. Були випадки, що колектив підлітків
прагне відсікти слабших. До цього схильні 30% опи-
таних. Інтересом для них була, перевага, що в перс-
пективі піднести свій рейтинг. В ситуації прагнення
переконати інших було 22% вихованців. Вони праг-
нули забезпечити високий рівень своєї ролі, яка має
посилити взаємини серед друзів. В ситуації захис-
тити слабших було опитано 46% підлітків. їхнім інте-
ресом було прагнення виховати добром своїх ровес-
ників, що в перспективі мало виявити повагу від
інших членів групи. Підсумовуючи результати дос-
лідження за табл.2, необхідно підкреслити, що ро-
льова відповідальність в ситуаціях за місцем про-
живання молодших підлітків різна, багатогранна,
часом з різною, полярністю. В цьому і складність
для сім’ї, школи, позашкільних установ, а пізніше
молоді, що стає робітниками та студентами. Завжди
складно при такому розмаїтті ситуації для дітей,
підлітків та юнацтва підібрати арсенал виховних
закладів. Цю складність посилює рольова відпові-
дальність кожної особистості в різних ситуаціях.

Такі мислителі як Ж.Ж.Руссо [12], К.Д.У-
шинський [14], А.С.Макаренко [9], В.А.Сухомлинсь-
кий [13] радили за любих ситуацій шукати перспек-
тиву і підказати правильний шлях особистості по
формуванню рольової відповідальності. На нашу
думку організатори, вихователі, і наставники повинні
мати великий арсенал в підході до дій і вчинків ви-
хованців. В нашому дослідженні одержані резуль-
тати підказують вимогу дивитись на школярів і оці-
нювати їх не тільки зовнішні прояви, а занурюватись
в психіку особистості і шукати причини цих про-
явів. Коли ми будемо брати до уваги ситуацію, інте-
реси, перспективи особистості, тоді легко визначи-

мо рольову відповідальність та управління нею з
боку дорослих.

Перше усвідомлення свого розвитку вини-
кає у підлітка як бажання підкреслити особисті до-
сягнення, прагнення до самостійності. Підліток, що
активно займається фізичною культурою і спортом,
хоче все знати про застосування фізичних вправ, про
улюблений вид спорту. Це сприяло підвищенню його
активності, розвивало творчу ініціативу, відпові-
дальність і почуття обов’язку. Названі особливості
створювали умови для активної реалізації саме в
підлітковому віці своєї громадської позиції.

Наступне обстеження колективно-групової
взаємодії підлітків побудило провести експеримен-
тальне дослідження, щоб вияснити, як змінюється
рольова залежність підлітків при виконанні ними
громадських доручень, див. табл.3. Були визначені
громадські доручення вихованців, які вони викону-
вали як би тимчасово. Але нагромаджуючи досвід
ці домінуючі громадські доручення  в колективі за-
лишались за ними, іноді, на все життя. Серед них:
капітан команди, воротар, арбітр, захисник, напада-
ючий, організуючий, черговий та інші.

На початку експерименту в колективно-гру-
повій  взаємодії молодших підлітків проведено зрізи,
де рольова залежність виявлена на таких якостях як:
наполегливість, енергійність, рішучість та ініціати-
ва. Було оголошено, що в наступний період у дво-
рах та житлових масивах, де діяли секції підлітко-
вих спортивних клубів, кожен обирає собі домінуючи
сфери, у яких він перебував раніше.

Проведені зрізи показали, що колективно-
групова активність вихованців значно зростає. Це
можна пояснити тим, що кожен підліток перебуває
в рольовій залежності. Перед лицем своїх друзів, всі
учасники експерименту хотіли бути: наполегливі,
енергійні, рішучі та ініціативні. Якщо така за-
лежність понижується, то колектив або група вихо-
ванців дивляться на своїх друзів як на слабих. А це
значить – де є слабі, ті програють. Престиж дитячої
взаємодії зобов’язує кожного не програти, а значить
діяти активно. В підсумку підлітки, які діють слабо
колектив відсікає. Якщо такі підлітки не бажають
відійти в сторону і спостерігати з боку, то лідер не-
формальний або капітан чи воротар  виштовхують,

Зміст  ситуацій  Кількість  
опитаних  

Інтереси респондентів Перспективи  опитання   

Ситуація  спілкування   18 Піднести  рейтинг Пошана   
Ситуація  змагання 32 Лідерство   Перемога   
Ситуація  конфлікту  8  Переконати   Вистояти   
Ситуація  ризику 3  Підтримка  Застерегти   
Ситуація  тупику  12 Пізнати  себе   Пошук  
Ситуація  бійки   4  Захистити   Вистояти   
Ситуація  підтримки  36 Зняти  напругу   Зміцніти  відносини 
Ситуація  відсікти   30 Перевага   Піднести рейтинг 
Ситуація  переконати  22 Забезпечити  рівень Посилити  взаємовідносини 
Ситуація  захисту  46 Гуманізм   Повага друзів   
 

Таблиця 2
Рольова відповідальність в ситуаціях за місцем проживання молодших підлітків (у відсотках)
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а то і б’ють таку дитину. А тому всі у грі залежні
при взаємодії між собою. Ця залежність виховує
відповідну підліткову активність – сміливість  з пере-
ходом у хоробрість.

В кінці експерименту одержані результати,
де домінуючі сфери — громадські посади дітей: кап-
ітан, воротар, арбітр, розводящий, нападаючий, за-
хисник, організуючий тощо діяли більш активно, ніж
раніше, де дозвілля проходило традиційно. Отже, в
підліткових спортивних і педагогічних клубах, де діти
виконують громадську роль їх залежність один від
одного зростає. Цю концепцію стороння людина
навіть не помічає. Але вона діє твердо і всесильно.
Ось чому діти іноді кричать, переконують, доводять
громадським  арбітрам свою правоту.

Таким чином, на кінець експерименту ро-
льова залежність підлітків зростає при виконанні
ними домінуючої сфери — громадських доручень.
Як видно із табл. 3 рольова залежність зросла в кап-
ітана: наполегливість 20%, енергійність 20%,
рішучість 15%, ініціатива 5%. До переходу на гро-
мадські доручення ці умови були нижче. При дору-
ченні воротар — відповідно 6%, 4%, 5%, 5%. В юнаків
що були арбітрами ці цифри: 15%, 5%, 10%, 15%. В
дослідженні нападаючих було 15%, їх роль в кінці
дослідження 10%, 3%, 2%, 1%. Ті підлітки, які ви-
конували роль захисника також підвищили рольову
залежність. Домінуючі сфери у розводящого і напа-
даючого також зросли. Але самими активними були
підлітки у яких домінуюча сфера — організатор. В
мікрорайонах таких дітей було виявлено 30%. В кінці
експерименту вони показали найвищу рольову за-
лежність: наполегливість 5%, енергійність 10%,
рішучість 4%, ініціативність 11%. Таким чином ви-
явлено, що діти, як і дорослі, несуть на собі дитячу
рольову залежність

Висновки.
Підсумовуючи, відмічаємо, що колективно-

громадська взаємодія підлітків має такі дії і вчинки,
які залежать від моралі своїх друзів. Дитячий колек-
тив в ігровому дозвіллі має: рольову відпові-
дальність, залежність, яку він виконує за потребою
або за бажаннями та рольову залежність у відповід-

ності з громадськими дорученнями, які виконує
підліток. Ці доручення закріплюються в дитинстві і
залишаються на все життя. Вони можуть тимчасово
зніматись або при потребі стихійно проявлятись.
Такий закон дворової педагогіки.

Оточуюче середовище і особистість пост-
ійно перебувають у взаємозв’язку. Все, що оточує
особистість, впливає на неї, формує її. Особистість,
вступаючи у взаємовідносини з факторами мікро-
району, також впливає на середовище, виховує
певні громадські  якості. Складні і постійні кон-
такти школярів в громадському середовищі ство-
рюють внутрішні механізми, через які він регулює
свої взаємовідносини з оточуючим світом. Су-
купність дій школяра складають його активність,
спрямовану на збереження або зміну його статусу
в оточуючому середовищі. За реальними зв’язка-
ми, що складаються між дітьми в процесі взаємов-
ідносин, виявляємо складну сітку проявів, споді-
вань, взаємного інтересу, різних позицій, в процесі
яких закріплюються міжособисті відносини. Зміст
таких взаємозв’язків визначається завдяки наяв-
ності реальних факторів, дій та вчинків спільної
діяльності в оточуючому середовищі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
колективно-групової взаємодії молодших підлітків
на формування позитивних дій та вчинків в дитячих
спортивних об’єднаннях за місцем проживання.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

Щекина Н.Б., Юшко А.В.
Национальный фармацевтический университет

Аннотация. В статье рассматриваются этапы становле-
ния официальной политики в области формирования
здоровья и здорового образа жизни учащихся во вто-
рой половине ХХ столетия. На разных этапах исследу-
емого периода отношение государства и проводимая им
официальная политика в области физического воспи-
тания, здоровья человека и способов его сохранения и
укрепления была неоднозначна. Физическое совершен-
ство человека рассматривается как средство достиже-
ния цели – построения коммунистического общества.
Сама по себе жизнь человека, а тем более его здоровье
не входят в число приоритетов государственной поли-
тики. Вторая половина исследуемого периода характе-
ризуется все возрастающим вниманием государства к
проблеме формирования, укрепления и сохранения здо-
ровья населения.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, здо-
ровый образ жизни.
Анотація. Щокіна Н.Б., Ющко О.В. Офіційна політика
в області формування здоров’я й здорового способу
життя учнів другої половини ХХ сторіччя. У статті роз-
глядаються етапи становлення офіційної політики у га-
лузі формування здоров’я та здорового способу життя
учнів у другій половині ХХ сторіччя. На різних етапах
досліджуваного періоду відношення держави й прове-
дена їм офіційна політика в області фізичного вихован-
ня, здоров’я людини й способів його збереження й
зміцнення була неоднозначна. Фізична досконалість лю-
дини розглядається як засіб досягнення мети - побудо-
ви комуністичного суспільства. Саме по собі життя лю-
дини, а тим більше його здоров’я не входять до числа
пріоритетів державної політики. Друга половина досл-
іджуваного періоду характеризується всі зростаючою
увагою держави до проблеми формування, зміцнення й
збереження здоров’я населення.
Ключові слова: фізичне виховання, здоров‘я, здоровий
спосіб життя.
Annotation. Shokina N.B., Ushko A.V. Official politics in
range of shaping of health and the able-bodied mode of life
of pupils of second half XX century. In the article are rating
stages of formation in the area of forming health and healthy
life-style of the students in the second half of twentieth
century. At different stages of the examined term the attitude
of the state and an official politics conducted by him in
range of physical training, health of the person and means
of his conservation and solidifying it was ambiguous.

Physical perfection of the person is considered as an agent
of reaching of the purpose - build-ups of a communistic
society. In itself human life and furthermore his health do
not go into into number of priorities of a state policy. The
second half of examined term is characterized by escalating
attention of the state to a problem of shaping, solidifying
and conservation of health of the population.
Keywords: physical training, health, healthy life-style

Введение.
Состояние физического воспитания и здо-

ровья учащихся в значительной мере зависят от вни-
мания к этим вопросам правительства в лице его ми-
нистерств и ведомств. Это вопросы финансирования,
организации, контроля за выполнением принятых
решений. В связи с этим представляется интерес-
ным проанализировать официальную политику го-
сударства в области формирования здоровья и здо-
рового образа жизни учащихся второй половины ХХ
столетия.

Для исследуемого периода характерны гон-
ка вооружений, тоталитарный режим, приоритет го-
сударственных интересов. Как следствие этого – фи-
нансирование и развитие народного образования,
физической культуры, здравоохранения, тех мини-
стерств и ведомств, которые обязаны заботиться о
здоровье детей и молодежи, по остаточному принци-
пу. Цель воспитания заключалась в подчинении лич-
ных интересов интересам государственным. Соответ-
ственно свою основную задачу школа видела в
воспитании учащихся в духе коммунистической иде-
ологии, в которой человеку, его здоровью не отводи-
лось должного внимания, общественное было выше
личного. К концу второго тысячелетия такое положе-
ние стало одной из причин катастрофического состо-
яния здоровья нации и крайне неблагоприятных ус-
ловий, в которых здоровье формируется.

В Советском Союзе, в свое время, был на-
коплен заслуживающий внимания опыт организации
спортивно-массовой, оздоровительной деятельности.
В первые послевоенные годы стандарты и уровни
известного комплекса ГТО вызывали у молодежи
интерес и желание их выполнять. Вопросы здоровья
учащихся были предметом заботы правительства, но
о необходимости формирования здорового образа
жизни стали говорить на государственном уровне
только в конце 80-х годов. Несмотря на то, что зави-
симость здоровья от образа жизни, которая состав-
ляет порядка 50% является аксиомой, эта связь не
нашла отражения в соответствующих документах о
школе. Отсутствие целенаправленной, систематичес-
кой работы по охране, укреплению здоровья, форми-
рованию здорового образа жизни повлияло на фор-
мирование потребительского, беспечного отношения
к собственному здоровью как неизменной данности.
Недооценивалась роль физической культуры в укреп-
лении здоровья, профилактике заболеваний. В луч-
шем случае предпринимались попытки оздоровления
учащихся, охраны их здоровья в рамках физического
и гигиенического воспитания. Достигалось это за счет
различных форм физической культуры, режимных
требований к занятиям и отдыху учащихся, контроля
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за состоянием помещений для занятий (температур-
ный режим, влажность, освещенность), закаливания
[5]. Однако это лишь отдельные компоненты здоро-
вого образа жизни и сами по себе решить задачу оз-
доровления школьников они не могли.

Работа выполнена по плану НИР Нацио-
нального фармацевтического университета.

Формулирование целей работы.
Цель работы - анализ официальной поли-

тики государства в области формирования здоровья
и здорового образа жизни учащихся второй полови-
ны ХХ столетия.

Результаты исследований.
Анализ архивных материалов начала иссле-

дуемого периода свидетельствует, что проверка со-
стояния физического воспитания двух тысяч школ
Украины показала улучшение работы по физическо-
му воспитанию по сравнению с предыдущим перио-
дом. Однако общее состояние физического воспита-
ния было признано неудовлетворительным и не от-
вечающим требованиям постановлений партии и пра-
вительства [4]. Во многих школах не было учебных
программ по физической культуре (Тернопольская,
Днепропетровская, Волынская области). Роль физи-
ческого воспитания учащихся недооценивалась ди-
ректорами школ, отделами народного образования,
физическая культура как предмет не стал составной
частью учебного процесса, только 15% школ имели
спортивные залы, также отмечалась низкая квалифи-
кация учителей, не обеспечивающих качественную
работу. Позже, в 1955 г. Министерство просвещения
Украины, рассматривая состояние санитарно-гигие-
нического режима в школах, учебную нагрузку и ме-
дицинское обслуживание учащихся, указало на не-
обходимость контроля за анализами воды, воздуха,
освещением, режимом питания, правильностью осан-
ки учащихся. Впервые в комплексе рассматривались
отдельные элементы здорового образа жизни, хотя и
в контексте гигиенического воспитания [4]. В этом
же году в приказе Министерства просвещения УССР
№346 от 14.09.55 г. “О мерах по улучшению гигие-
нического воспитания учащихся в школах Украины”
отмечаются недостатки роботы в этой области и об-
ращалось внимание на необходимость пропаганды
гигиенических знаний, организации бесед с родите-
лями об охране здоровья и контроле за состоянием
работы по оздоровлению учащихся [4]. В объясни-
тельной записке к учебному плану 1959 года восьми-
летней общеобразовательной школы говорилось о
том, что физическое воспитание имеет целью обес-
печение нормального физического развития, форми-
рование двигательных навыков, ознакомление с пра-
вилами личной гигиены и способствует формирова-
нию волевых качеств. Все перечисленные компонен-
ты входят в современную трактовку структуры здо-
рового образа  жизни.  Однако, несмотря на
возрастающее внимание к вопросам здоровья школь-
ников, архивные документы свидетельствуют, что и
в конце 50-х годов Комитет по физической культуре
и спорту Украины, рассматривая состояние физичес-

кого воспитания учащихся, также как и Министер-
ство просвещения признал его неудовлетворитель-
ным, тогда как физическое воспитание – основной
компонент здорового образа жизни школьников [5].
Такой вывод был сделан на основании обследования
3 тысяч учащихся 518 школ Украины[4]. Отмечался
низкий уровень проведения занятий, частые замены
уроков физической культуры другими уроками, низ-
кий уровень квалификации учителей физической
культуры. А медицинский осмотр 1,831040 учащих-
ся в 1956 году выявил 27 тысяч больных ревматиз-
мом, сколиозом, 4% освобожденных от занятий по
состоянию здоровья [4]. В связи с этим были намече-
ны следующие мероприятия по улучшению физичес-
кого воспитания в школах: занятия по физическому
воспитанию должны вести квалифицированные спе-
циалисты; введение раздельного обучения; увеличе-
ние количества уроков физической культуры до 3-х
раз в неделю; оценка по физической культуре долж-
на войти в аттестат зрелости. [4]. Отметим, что в конце
50-х годов в республике насчитывалось 1570 спортив-
ных залов.

В 60-е годы развитие физической культуры
определялось постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР и далее УССР “О мерах по даль-
нейшему развитию физической культуры и спорта”
в котором были подведены итоги работы по физи-
ческому воспитанию учащихся и определены пути
его совершенствования. Отмечалось, что контроль
уровня квалификации учителей и укрепление мате-
риальной базы будут способствовать повышению
качества занятий по физическому воспитанию уча-
щихся, укреплению их здоровья.

Несмотря на принятые меры, проведенный
в 1971 году Министерством образования анализ со-
стояния физического воспитания в школах Украины,
свидетельствует о том, что по-прежнему физическая
культура является второстепенным предметом, кото-
рый можно заменить на хозяйственную деятельность.
Некачественное проведение медицинских осмотров
затрудняет профилактику заболеваний учащихся. Нет
объективного анализа состояния физического разви-
тия школьников, так как отмечается недостаток со-
ответствующих специалистов [4].

Начало 70-х ознаменовалось завершением
перехода к среднему образованию молодежи. В со-
ответствующем постановлении ЦК КП Украины и
СМ УССР говорилось о постоянной заботе государ-
ства о физическом развитии школьников. В соответ-
ствующем приказе Министерства просвещения
УССР сказано о том, что советская школа должна
давать молодежи глубокие знания о законах разви-
тия природы и общества, формировать марксистс-
ко-ленинское мировоззрение, воспитывать стремле-
ние к активному труду и общественной деятельнос-
ти, беззаветную преданность, служение Родине, пре-
данность идеям коммунизма [5]. Однако не сказано,
что для достижения этих задач необходимо главное
– воспитание здорового, физически развитого по-
коления. Отсутствие в перечне задач школьного об-
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разования упоминания о здоровье, физическом раз-
витии, здоровом образе жизни учащихся отражало
общее отношение к физической культуре, ценности
человеческой жизни, здоровью индивида. Принятая
в 1977 году Конституция СССР хоть и давала гаран-
тии реальных возможностей для физического раз-
вития населения, однако провозглашенный лозунг
“Здоровье людей – общественное богатство” сам по
себе повлиять на здоровье не мог. На первом плане
по-прежнему государство, а не человек, его здоро-
вье. Человек интересует государство как произво-
дитель материальных благ.

Развитие физической культуры в 80-е годы
проходило под эгидой сентябрьского Постановле-
ния ЦК КПСС и СМ СССР “О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и спорта” (сен-
тябрь 1981 г.), в котором впервые ведущей задачей
физкультурного движения, всей системы физичес-
кого воспитания становиться укрепление здоровья
человека, и только потом идет речь о повышении
его работоспособности и производительности тру-
да, готовности к защите Родины, формировании
моральных качеств, бодрости духа, силы и вынос-
ливости. Особо подчеркивается необходимость вос-
питания здорового и жизнерадостного поколения.
Однако ничего не говориться в постановлении о том,
что же будет способствовать формированию здоро-
вья. Спорткомитет Украины в связи с этим опреде-
лил свои приоритеты: повышение социальной зна-
чимости роли физической культуры и спорта как
средства коммунистического воспитания, гармонич-
ного развития личности, укрепление здоровья и про-
филактика заболеваний [4]. Выделение физическо-
го воспитания учащихся как особо важного в вос-
питании способствовало созданию материально-тех-
нической базы в школах и привело к регулярным за-
нятиям  спортом  4,746 тыс.  школьников ,  что
составило 74% от их общему числа. [4].

Еще в 1981 году Мадридская конференция
министров охраны здоровья европейских стран при-
знала приоритетным образовательное направление
сохранения и укрепления здоровья населения. Было
определено, что, получение знаний по вопросам
охраны здоровья и здорового образа жизни важно
для всех групп населения, а важнее всего для школь-
ников, так как они легче всего могут адаптировать-
ся к изменениям в образе жизни и именно от них
зависит будущее страны. [1].

Следующим шагом в совершенствовании
физического воспитания учащихся было принятие
Целевой комплексной программы “Физическое вос-
питание детей дошкольного возраста, учащихся и
студенческой молодежи в УССР на 1982-1985 гг.”, в
которой предусматривалось внести изменения и до-
полнения в учебные программы по физической куль-
туре общеобразовательных школ с целью повыше-
ния интереса к занятиям и укрепления здоровья.
Связано это было с тем, что школьники имели по-
верхностные знания о своем организме, не были зна-
комы с секретами здоровья и долголетия. Вопросы

здоровья остались за пределами внимания школы и
самих детей. Здоровье не стало ни общественной,
ни педагогической категорией. Тогда, как в Основ-
ных направлениях реформы общеобразовательной
и профессиональной школы записано, что “социа-
листическое общество кровно заинтересовано в том,
чтобы молодое поколение росло физически разви-
тым, здоровым, жизнерадостным, готовым к труду
и защите Родины. В Программе предполагалось
больше внимания уделять вопросам гигиены и фор-
мирования у школьников знаний в области медици-
ны, о своем организме, формированию умений под-
держивать его в порядке.

С 1991 года вступила в действие Конвен-
ция ООН о правах ребенка и Всемирная декларация
об обеспечении выживания, защиты и развития де-
тей, требующие определенных конкретных прави-
тельственных действий для создания благоприятных
условий развития детей, что повлияло на отноше-
ние государства к вопросам охраны здоровья детей
и подростков.

Этапной, в плане пересмотра роли физичес-
кой культуры в жизни человека, стала “Государствен-
ная программа развития физической культуры и
спорта в Украине” (22.06.94 г.), принятая в соответ-
ствии с Законом “О физической культуре и спорте”.
Недооценка роли физической культуры и спорта в
деле оздоровления и воспитания детей и молодежи,
снижение уровня жизни, гиподинамия, состояние
окружающей среды привели к тому, что значительно
ухудшилось физическое развитие людей и их здоро-
вье, не удовлетворяются потребности детей и моло-
дежи в двигательной активности, снизилась средняя
продолжительность жизни человека. 80% детей и
подростков имеют отклонения в физическом разви-
тии, а каждый третий юноша в 1993 году по состоя-
нию здоровья не был призван в армию. Это послед-
ствия того, что в школе мало внимания уделялось
физической культуре, двигательной активности
школьников. Недооценивалась роль физической куль-
туры и спорта в утверждении здорового образа жиз-
ни. Основная задача принятой программы - дальней-
шее укрепление здоровья населения на принципах
здорового образа жизни, Впервые речь идет не толь-
ко о здоровье человека, но и указывается каким об-
разом его можно формировать, сохранять и укреп-
лять – придерживаясь здорового образа жизни.
Однако в мероприятиях по реализации программы
предполагается разработка и внедрение методичес-
ких рекомендаций основ здорового образа жизни
только для детей и учащихся районов повышенного
радиационного загрязнения. В соответствии с зако-
ном “О физической культуре и спорте”, при наличии
в общеобразовательных школах финансовых возмож-
ностей, специалистов и учебно-методической базы,
рекомендовано вводить 3-й час занятий по физичес-
кой культуре, в том числе за счет вариативной части
учебных планов. Все это шаги вперед, но в 1983 году
также были введены несовершенные требования,
нормы и стандарты, что не только не повлияло на
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улучшение состояния физического воспитания уча-
щихся, но и ликвидировало мотивацию и стимулы фи-
зического совершенствования детей и молодежи. Это
привело к снижению физических возможностей уча-
щихся 80-х годов в сравнении с их сверстниками 50-
х, а более половины школьников имеют неудовлет-
ворительную физическую подготовку. Как
свидетельствуют архивные материалы, введение тре-
тьего урока физической культуры предполагалось еще
в 1958 году [5], но и сегодня вопрос находится в ста-
дии решения. Группа ученых, изучив выборочно со-
стояние физического воспитания в дошкольных уч-
реждениях, общеобразовательных школах,
профтехучилищах, вузах Украины, также пришла к
выводу, что ухудшение состояния здоровья и сниже-
ние уровня физической подготовленности детей и
молодежи неуклонно прогрессирует.

В условиях, когда снижение духовного по-
тенциала, здоровья молодежи становится реально-
стью, необходимость ориентации на формирование
духовных потребностей, здоровых привычек, физи-
ческого закаливания и в целом здорового образа
жизни является приоритетным в разработке концеп-
ции воспитания. А физическое воспитание – утвер-
ждение здорового образа жизни как неотъемлемого
элемента общей культуры личности, основой кото-
рого является полноценное физическое развитие
личности, формирование ее физических способно-
стей, укрепление здоровья, гармонии тела и духа,
человека и природы – фундаментом этой концепции.

 Свидетельством все возрастающего инте-
реса к проблеме сохранения и укрепления здоровья
населения стал еще один документ, появление кото-
рого связано с сохранением тенденции роста забо-
леваемости и ухудшения состояния здоровья насе-
ления. Речь идет о целевой комплексной программе
“Физическое воспитание – здоровье нации”, в кото-
рой определяются приоритетные направления госу-
дарственной политики на 1999-2ОО5 гг. В самом
названии документа здоровье ставиться в прямую
зависимость от состояния физического воспитания.
Исторический и международный опыт свидетель-
ствуют, что физическая культура и спорт являются
неотъемлемой составляющей формирования общей
и профессиональной культуры личности и должны
обеспечивать здоровый образ жизни, влияющий на
повышение работоспособности, сохранение и укреп-
ление здоровья, активное долголетие человека. К до-
стоинствам программы можно отнести то, что, во-
первых, речь идет о здоровье нации в целом, а не
отдельных слоев населения. Во-вторых, здоровье
нации ставиться в прямую зависимость от физичес-
кого воспитания, а не от каких- либо других факто-
ров. В-третьих, подчеркивается необходимость под-
готовки нового поколения кадров, повышения их
профессионализма на всех уровнях деятельности в
сфере физического воспитания и спорта.

В условиях становления украинского госу-
дарства, культурного и духовного возрождения на-

ции, неизбежного влияния неблагоприятных факто-
ров возрастает значимость воспитания здорового
поколения. Однако в Украине государственная по-
литика в лице Министерства просвещения отлича-
ется непоследовательностью и противоречивостью
в отношении физической культуры в школе.

 Закон Украины “Об образовании”, государ-
ственная программа “Образование (Украина ХХІ сто-
летие)” предполагают заботу государства о сохране-
нии и укреплении здоровья детей. Так, в статье 23
Закона “Об образовании” ответственность за “ обес-
печение здоровых и безопасных условий обучения,
труда, воспитания в учебно-воспитательных учреж-
дениях” ложиться на руководителя учебно-воспита-
тельного учреждения [2]. Государственная нацио-
нальная программа “Образование “(Украина ХХІ век)
указывает на необходимость введения ранней меди-
ко-психолого-педагогической диагностики детей, со-
действие их физическому, психическому здоровью,
формированию у младших школьников основ гигие-
ны и здорового образа жизни. Однако физическая
культура не выделена как один из центральных эле-
ментов той новой, общей, цивилизованной культуры,
которую должна давать молодым генерациям нацио-
нальная система образования и воспитания. Пренеб-
режение первоочередной ролью физической культу-
ры и спорта в физическом и духовном развитии детей
и молодежи является ошибкой тех, кто отвечает за
выбор стратегии обновления Украины, повышения
уровня здоровья населения, продолжительности и
качества жизни. Забота о физической культуре в шко-
ле должна стать одним из главных приоритетов госу-
дарственной политики.

В концепции 12-летнего общего среднего
образования (2001) говорится, что за 9 лет независи-
мости Украины произошли существенные изменения.
Образование в ХХІ веке – это образование для чело-
века. Стержнем его является развивающая, культуро-
образующая доминанта, воспитание ответственнос-
ти личности, которая способна к самообразованию и
саморазвитию, умеет использовать приобретенные
знания и умения для творческого разрешения про-
блем, критически мыслить, обрабатывать разнообраз-
ную информацию, стремиться изменить к лучшему
свою жизнь и жизнь своей страны. Качество разви-
тия человека, уровень образованности и культуры
населения приобретают решающее значение для раз-
вития державы. Интеллект, национальное самосоз-
нание нации, ее духовное и физическое здоровье как
личностно значимые качества приобретают все воз-
растающее значение. В числе задач общеобразова-
тельной школы - сохранение и укрепление мораль-
ного и физического здоровья школьников . В
содержании общего образования среди приоритетов
комплексная реализация оздоровительной функции
школьного образования. Ее повышение предполага-
ет нормативную отработку двигательного режима 12-
летней школы, введение во всех классах 3-х уроков
физической культуры. Особое значение в основной



169

школе (5 – 9 классы) придается формированию здо-
рового образа жизни. Идеи культуры физического и
психического здоровья должны найти отражение в
содержании различных предметов на уровне практи-
ческого утверждения в сознании учащихся необхо-
димости бережного отношения к своему здоровью и
здоровью других как высшей ценности. Помимо это-
го во всех классах целесообразно введение интегри-
рованного курса “Основы здоровья”. Построение
моделей учебно-воспитательного процесса в 12-лет-
ней школе строится на основе заботы о здоровье де-
тей. Анализ этого документа свидетельствует о том,
что он создавался на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода, при котором главной целью воспи-
тания является сохранение индивидуальности лично-
сти,  максимального развития ее духовного и
физического потенциала. Как видим, четко просле-
живается смена ориентиров в образовательной поли-
тике государства - от доминанты интересов общества
до приоритета личностного развития. Однако, не-
смотря на обращенность всей системы образования
и воспитания к личности ребенка, состояние здоро-
вья детей и подростков продолжает ухудшаться,
увеличивается число наркоманов, вич-инфицирован-
ных, беспризорных среди детей. Все это следствие
крайне неблагоприятных политических, социально-
экономических условий жизнедеятельности, кризи-
са духовности. В этой сложной ситуации особое зна-
чение приобретает образование – основа развития
личности, общества, нации и государства, залог его
будущего. Оно определяет любую сферу жизнедея-
тельности общества. Цель образования заключается
в создании условий для развития личности и твор-
ческой самореализации каждого гражданина Украи-
ны. Заметим, что в цели образования, изложенной в
национальной доктрине образования ничего не гово-
риться о здоровье подрастающего поколения и спо-
собах его сохранения, а ведь это условие выживания
нации [3]. Положительным, однако, является то, что
в программе выделен самостоятельный раздел обра-
зования и физического воспитания. Приоритетной
задачей системы образования является воспитание
человека в духе ответственного отношения к соб-
ственному здоровью и здоровью окружающих как
наивысшей общественной ценности. Вся система
образования за счет использования средств физичес-
кого воспитания и физкультурно-оздоровительной
работы закладывает основы для обеспечения и раз-
вития физического, психического и духовного здо-
ровья каждого члена общества. Для этого необходи-
мо обеспечить комплексный подход к
гармоническому формированию всех составляющих
здоровья, совершенствование физической и психоло-
гической подготовки к активной жизни и професси-
ональной деятельности, использование разнообраз-
ных форм  двигательной активности и других
способов физического совершенствования. Все это
в комплексе позволит достичь существенного сниже-
ния заболеваемости детей, подростков и молодежи,
и, главное – стимулировать у людей разного возраста

стремление к здоровому образу жизни.
Выводы.
Таким образом, можно сделать сказать о том,

что на разных этапах исследуемого периода конца ХХ
века, отношение государства и проводимая им офи-
циальная политика в области физического воспита-
ния, здоровья человека и способов его сохранения и
укрепления была неоднозначна. Начало периода ха-
рактеризуется отношением к человеку как строите-
лю коммунистического общества. Его физическое
совершенство рассматривается как средство дости-
жения цели – построения коммунистического обще-
ства. Сама по себе жизнь человека, а тем более его
здоровье не входят в число приоритетов государствен-
ной политики. Забота о здоровье учащихся не была
основной задачей образовательного процесса, глав-
ным для которого являлось воспитание коммунисти-
ческой идейности и целеустремленности, а здоровье
было предметом заботы школы лишь в рамках гигие-
нического воспитания. Такое положение наряду с
воздействием других неблагоприятных факторов в
последующем привело к катастрофическому состоя-
нию здоровья населения Украины. Вторая половина
исследуемого периода характеризуется все возраста-
ющим вниманием государства к проблеме формиро-
вания, укрепления и сохранения здоровья населения,
о чем свидетельствуют архивные документы. Суще-
ственным, на наш взгляд является и тот факт, что про-
блемы охраны здоровья детей, формирования здоро-
вого образа жизни решаются не только медиками и
гигиенистами, как это было в 50 – 60 годы, а и педа-
гогами, психологами, экологами, что свидетельству-
ет о глобальном характере проблем и необходимости
координации усилий в их преодолении. Однако не-
достаточное финансирование сфер образования, здра-
воохранения, охраны окружающей среды, недопони-
мание значимости проблемы сохранения здоровья
нации приводит к тому, что все позитивные начина-
ния остаются только на бумаге, и говорить об улуч-
шении качества здоровья и жизни пока нет основа-
ний. Анализ состояния здоровья детей и молодежи
на рубеже тысячелетий свидетельствует о том, что оно
настолько неудовлетворительное, что снижает уро-
вень национальной безопасности страны, ее оборон-
ный потенциал.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования здоровья и здорового образа жизни
учащихся.
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PROJEKT CYKLU TRENINGOWEGO DLA
SPRINTERA (JUNIORA) SPECJALIZUJĄCEGO

SIĘ W BIEGU NA 110 M PPŁ
Jan Kosendiak1 , Filip Naglak2

AWF Wrocław

Annotation. Kosendiak Jan, Naglak Filip.  The project of a
training cycle of the sprinter (the young sportsman),
specializing in run on 110 meters with barriers. The structure
mesocycle preparations of young sportsmen is submitted.
The monitoring system of separate elements of training
process is considered. The project is realized by the example
of run of 110 meters with barriers.
Key words: the sprinter, young sportsman, track and field
athletics, training, mesocycle.
Анотація. Косендяк Жан, Нагла Филип. Проект трену-
вального циклу спринтера (юніора), що спеціалізуєть-
ся в бігу на 110 метрів з бар’єрами. Представлено струк-
туру мезоциклу  підготовки юних спортсменів.
Розглянуто систему контролю окремих елементів тре-
нувального процесу. Проект реалізований на прикладі
бігу 110 метрів з бар’єрами.
Ключові слова: спринтер, юніор, легка атлетика, тре-
нування, мезоцикл.
Аннотация. Косендяк Жан, Нагла Филип. Проект тре-
нировочного цикла спринтера (юниора), специализиру-
ющегося в беге на 110 метров с барьерами. Представ-
лена структура  мезоцикла подготовки  юных
спортсменов. Рассмотрена система контроля отдельных
элементов тренировочного процесса. Проект реализо-
ван на примере бега 110 метров с барьерами.
Ключевые слова: спринтер, юниор, легкая атлетика,
тренировка, мезоцикл.

1. Istota projektowania systemów treningowych
Projektowanie procesu treningowego jest

jednym z podstawowych zadań  trenera, a jego
umiejętność należy do podstawowych wyznaczników
wykształcenia trenera. Polega ono na wykonaniu szeregu
kolejnych czynności, których efektem jest zbiór danych
tworzących projekt cyklu treningowego. Zawiera on
zestaw założeń, uwarunkowań, celów oraz środków,
które prowadzą do realizacji celów. Projekt powinien
być utworzony dla konkretnego zawodnika, a nie dla
grupy treningowej, a tym bardziej dla dyscypliny
sportowej. Projekt nie powinien zawierać rozwiązań
szczegółowych, przede wszystkim w zakresie doboru
środków treningowych.

Należy zdecydowanie odrzucić przekonanie,
że obciążenia treningowe można zaplanować na cały
makrocykl treningowy, z dokładnością do ćwiczenia,
które ma być wykonane w każdej jednostce treningowej.
Sugestie tego typu pojawiają  się jeszcze w literaturze
dotyczącej tego zagadnienia. Problem tkwi w tym, że w
sytuacji gdy tak szczegółowo podchodzi się do
planowania obciążeń treningowych, zazwyczaj głównym
celem treningowym staje się realizacja planu
treningowego. (Barszowski P., Kosendiak J. 1999)

2. Algorytm procesu projektowania systemów
treningowych

Projektowanie cyklu treningowego polega na
realizacji następujących kroków algorytmu
projektowania (Kosendiak 1990, Kosendiak 2004):
• zdefiniowaniu współzawodnictwa sportowego w

danej dyscyplinie sportu pod kątem stwierdzenia
wymagań jakie stawia ono sportowcowi, aby mógł
on osiągać sukcesy sportowe;

• dokonaniu pełnej charakterystyki zawodnika,
którego projekt dotyczy. Ma ona stać się następnie
podstawą  wyznaczenia struktury celów
treningowych oraz dobrania środków ich realizacji;

• opracowaniu struktury celów treningowych,
sformułowaniu zamierzeń i odpowiadających im
celów głównych, określeniu celów pośrednich,
wyznaczeniu zadań, które sportowiec w danym
cyklu powinien zrealizować;

• zbudowaniu struktury czasowej treningu (struktura
makrocyklu, mezocykli, mikrocykli), która służyć
będzie realizacji sformułowanych uprzednio celów
treningowych;

• zdefiniowaniu i sklasyfikowaniu środków
treningowych, które służyć będą realizacji celów
oraz opracowaniu strategii wykorzystania tych
środków w poszczególnych elementach struktury
czasowej cyklu treningowego;

• zaprojektowaniu systemu kontroli procesu
treningowego, który byłby adekwatny do struktury
celów treningowych, w myśl zasady, że nie ma
powodu, aby dokonywać jakichkolwiek pomiarów
w procesie treningowym, których wyniki nie mogą
być z niczym skonfrontowane i nie mogą być
wykorzystane do optymalizowania kierowania
procesem treningowym;

• precyzyjnym zaprojektowaniu działań
logistycznych, których celem jest zapewnienie
zewnętrznych warunków realizacji celów.

3. Projekt makrocyklu dla sprintera-juniora
specjalizującego się w biegu na 110 m ppł.

Poniżej zaprezentowany będzie uproszczony
projekt, którego zawartość tworzyć będzie  struktura
makrocyklu treningowego, dwa wybrane mikrocykle
oraz system kontroli efektów treningowych
kumulatywnych (Zatoń 1990).

3.1. Struktura makrocyklu

Klasyczne podejście do periodyzacji procesu
treningowego (Naglak 1979, Matwiejew 1979, 1980,
Bompa 1999) zakłada, że makrocykl treningowy, czyli
pełny cykl treningowy, składa się z trzech elementów
funkcjonalnych - okresu przygotowawczego,
startowego i przejściowego.

Okres przygotowawczy jest to taka część
makrocyklu, której cele treningowe dotyczą budowania

1 Katedra Teorii i Metodyki Dyscyplin Sportowych, AWF  Wrocław, kier. Prof. Dr hab. Juliusz Migasiewicz
2 Katedra Zespołowych Gier Sportowych, AWF Wrocław, kier. Prof. Dr hab. Ryszard Panfil
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potencjału wydolnościowego, sprawnościowego,
technicznego, taktycznego oraz psychologicznego
danego sportowca. Starty w zawodach sportowych w
tym okresie są dopuszczalne, jednak mają one wyłącznie
charakter startów szkoleniowych.

Zupełnie inny charakter mają cele treningowe
okresu startowego. Powinny one wyrażać wartości
prezentowane przez sportowca w trakcie zawodów
sportowych. Uzyskany wcześniej potencjał powinien
zostać przekształcony w maksymalny wynik sportowy.
Szczególnie dotyczy to startu głównego lub serii startów
głównych.

Trzecim elementem struktury makrocyklicznej
jest okres przejściowy, w którym zakłada się świadomą
readaptację po to, aby obciążenia treningowe stosowane
w kolejnym cyklu mogły być ponownie skuteczne.
Podział makrocyklu na okres przygotowawczy, startowy
i przejściowy jest konsekwencją wyznaczania różnych,
co do jakości celów treningowych. Struktura makrocyklu
zaprezentowana została na Rys.1.

Celem głównym makrocyklu było
przygotowanie zawodnika do Mistrzostw Europy
Juniorów w biegu na 110 metrów przez płotki.
Warunkiem zakwalifikowania się do star tu w
Mistrzostwach Europy Juniorów było zdobycie tytułu
Mistrzostw Polski Juniorów oraz uzyskanie wyniku
14.60, dlatego te dwa starty uznano za starty główne.
Tworząc strukturę makrocyklu wykorzystano klasyczny
wariant z długim okresem przygotowawczym.
Dwudziestosiedmiotygodniowy okres przygotowawczy
podzielono na dwie części, z których pierwsza
zakończyła się w styczniu cztero tygodniowym
mezocyklem startów halowych i startem w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów. W drugiej części okresu
przygotowawczego powielono układ mezocykli (MPO,

MPU), które uzupełniono mezocyklem przedstartowym.
Okres startowy rozpoczęty w połowie maja podzielono
na trzy fazy. Ośmiotygodniowy mezocykl startowy
pierwszy zakończył się startem w MPJun, podczas
których zawodnik wypełnił minima kwalifikujące go do
startu w MEJun. Dlatego też bezpośrednio po MPJ
rozpoczęto mezocykl bezpośredniego przygotowania
startowego trenując przez pierwsze dwa tygodnie w
specjalistycznym ośrodku lekkoatletycznym w Spale. Po
starcie w MEJun i dwutygodniowym mezocyklu
regeneracyjnym zawodnik wziął udziała w kilku innych
imprezach sportowych, z których za najważniejszy
należy uznać Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Makrocykl uzupełniony został sześciotygodniowym
mezocyklem przejściowym poświęconym na wyleczenie
mikrourazów oraz kontrolowaną readaptacje.

3.2. Struktura wybranych mikrocykli

Na rys. 2 i rys. 3 zaprezentowano strukturę
wybranych mikrocykli, z których mikrocykl C pochodzi
z okresu przygotowawczego a mikrocykl F z okresu
startowego. Mikrocykl C składał się z sześciu jednostek
treningowych, spośród których należy wyróżnić
jednostki główne (G) realizowane w środę i sobotę. W
tych dniach realizowano maksymalne obciążenia o
charakterze wysiłku najbardziej zbliżonym do specyfiki
wysiłku startowego. Struktura mikrocyklu F istotnie
różniła się od mikrocyklu C. Jednostki główne były
oddalone od siebie o jeden dzień więcej (wtorek -
sobota). Jednostką główną był start w zawodach, który
najczęściej przypadała na sobotą, jednak w przypadku
gdy przewidywano start w innym dniu tygodnia
(niedziela) odpowiedniemu przesunięciu ulegały
również trzy poprzedzające start jednostki treningowe.

Rys.1 Struktura makrocyklu sprintera-juniora specjalizującego się w biegu na 110 m ppł.
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STRUKTURA MIKROCYKLU  C Dyscyplina sportu: lekka atletyka 

Legenda: 
U – Ukierunkowana   SIłA B – Siła biegowa     P - Przygotowawcza 
S – Specjalna    RYTM – Biegi rytmowe     G - Główna 
O – Ogólna    W.SZYB. – Wytrzymałość Szybkościowa   R –Regeneracyjna 
START – Start w zawodach  SIŁA – Ćwiczenia na siłowni 
WYP. – Wypoczynek   SIŁA DYN. – Ćwiczenia na siłowni o charakterze dynamicznym   

T – Technika 
SZYB. – Szybkość 
AW – Aktywny Wypoczynek 

     WB – Wytrzymałość biegowa 
     TEMPO – Interwał biegowy 
     SPR. - Sprawność 
     W. SIŁ. – Wytrzymałość Siłowa 

Rys. 2 Struktura wybranego mikrocyklu treningowego z okresu przygotowawczego.

Rys. 3. Struktura wybranego mikrocyklu z okresu startowego.
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W przeddzień startu stosowano środki treningowe o
charakterze pobudzającym, jednak ze względu na ich
wielkość, treningi te określono jako formę aktywnego
wypoczynku.

3.3. System kontroli w cyklu treningowym

Założenia struktury mezocyklicznej
przewidują, że mezocykle buduje się ze względu na
realizację celów pośrednich, którymi są tzw. efekty
kumulatywne na poziomie adaptacji (Zatoń 1990),
dlatego kontrola tych efektów ściśle wiąże się z celami
i treściami realizowanymi w poszczególnych
mezocyklach. Strukturę systemu kontroli
zaprezentowano na rys. 4 i rys. 5. W pozostałych
mezocyklach okresu startowego kontrolą był start w
zawodach w biegu na 110 metrów przez płotki.

Zaprezentowany powyżej projekt makrocyklu
zawiera podstawowe założenia treningu sprintera juniora
przygotowującego się do startu na 110 metrów przez
płotki. W praktyce, między innymi na skutek
prowadzonej kontroli struktury te ulegały istotnym
modyfikacjom, ponieważ najważniejszym celem

treningu jest realizacja celów sportowych a nie ścisłe
wykonywanie zadań treningowych.
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