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РОЛЬ ЗАНЯТЬ НАСТІЛЬНИМ ТЕНІСОМ У
РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

СТУДЕНТІВ ВУЗІВ

Афанасьєв В.В.
Національний технічний університет України
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Анотація. В роботі проаналізовані результати дослідження
на відділенні настільного тенісу, направленого на вирішення
проблеми студентської молоді, пов’язаної з впливом сучас-
них вимог  вищого учбового закладу на психічні процеси
студентів під час навчання, за рахунок використання занять
настільним тенісом протягом учбового року. Приведені по-
рівняльні результати використання контрольної і експери-
ментальної програм проведення занять по настільному тен-
ісу і їх впливу на розподіл уваги студентів.
Ключові слова: здоров’я, фізичне виховання, студент, пра-
цездатність, розподіл уваги, настільний теніс.
Аннотация. Афанасьев В.В. Роль занятий настольным тен-
нисом в развитии психических процессов студентов ВУЗов.
В работе проанализированы результаты исследования на
отделении настольного тенниса, направленного на решение
проблемы студенческой молодежи, связанной с влиянием
современных требований высшего учебного заведения на
психические процессы студентов во время обучения за счет
использования занятий настольным теннисом в течение учеб-
ного года. Приведены сравнительные результаты использо-
вания контрольной и экспериментальной программ прове-
дения занятий по настольному теннису и их влияния на
распределение внимания студентов.
Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, студент, ра-
ботоспособность, распределение внимания, настольный теннис.
Annotation. Afanasyev V.V. Role of table tennis training lessons
at development of psychical processes of Higher educational
establishments’ students. The results of research on the table
tennis department that directed on the decision the student’s
problem of influencing the modern requirements of higher
educational establishment on the psychical processes of students
during teaching due to the using the table tennis training lessons
during an educational year are analysed in the work. The
comparative results of using the control and experimental
programs of table tennis training lessons and their influence on
distributing of students’ attention are adduced.
Keywords: health, physical education, student, efficiency,
distribution of attention, table tennis.

Вступ.
В преамбулі статуту Всесвітньої організації охо-

рони здоров’я написано: «Здоров’я – це стан повної
фізичної, психічної та соціальної гармонії, а не тільки
відсутність хвороб та фізичних дефектів». Здоров’я ве-
ликою мірою залежить від взаємин людини із середови-
щем його існування, суспільством та виробництвом.
Фізичні вправи грають важливу роль в покращенні ста-
ну здоров’я та підвищенні фізичної працездатності лю-
дини, але значно гірше вивчений вплив фізичних вправ
на розумову діяльність [5]. Хоча ще на початку ХХ сто-
ліття Ч. Фере, В.М. Бехтєрєвим та іншими було показа-
но, що легка м’язова робота позитивно впливає на пси-
хічну діяльність, а важка – пригноблює її.

Фізичне виховання в вузі є системою засобів,
методів і форм з різним поєднанням і розподілом за
часом. Основним елементом рухового режиму сту-
дентів є учбові заняття по фізичному вихованню. Ве-
лике значення має вивчення впливу проведення уч-
бових занять по дисципліні «Фізичне виховання» та

різних рухових режимів на учбову діяльність і розу-
мову працездатність студентів і вдосконалення на цій
основі планування учбово-тренувального процесу [2].

Ступінь функціональної напруги організму і
зміна працездатності студентів в процесі фізичного
виховання можуть бути обумовлені станом здоров’я
студентів, параметрами їх рухової активності, особ-
ливостями адаптації до фізичних і психічних наванта-
жень під час навчання у вищому учбовому закладі,
розпорядком життя, а також психоемоційними ста-
нами в різні періоди учбової діяльності [8, 9]. Приват-
ною, але дуже важливою задачею, яка тісно пов’яза-
на з вивченням рухового режиму студентів, є пошук
засобів, методів і форм занять фізичними вправами
в такі відповідальні для студентів періоди навчання,
як заліково-екзаменаційні сесії [10, 11].

Вивчення впливу різних рухових режимів на
розумову працездатність та психічні процеси сту-
дентів з метою визначення самих оптимальних з них є
актуальною науково-практичною задачею.

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ «КПІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні

застосовування учбово-тренувальних занять з на-
стільного тенісу із студентами вузів при розвитку пси-
хічного процесу розподілу уваги.

Результати дослідження.
Успішне рішення задач по вдосконаленню підго-

товки кадрів тісно пов’язано із зміцненням і охоро-
ною здоров’я, підвищенням показників якості власно-
го життя і працездатності студентської молоді. В
профілактиці можливих відхилень у фізіологічних сис-
темах важливе значення мають систематичні заняття
фізичною культурою, які надають позитивний вплив
на стан здоров’я і рівень працездатності студентів. Чер-
гування розумової і фізичної роботи організовує те
оптимальне протікання нервових процесів в різних
зонах центральної нервової системи, яке проявляєть-
ся в підвищенні розумової працездатності студентів.
При стимулюванні розумової працездатності студентів
не тільки покращується їх самопочуття, настрій, ак-
тивність та розвиток оздоровчого ефекту, який харак-
теризується гармонізацією функціонального стану
організму, але це також супроводиться більш енергій-
ним протіканням психічних процесів [4, 13, 15].

Використання в учбових заняттях по дисципліні
«Фізичне виховання» ігрових видів спорту по фор-
муванню одночасно декількох фізичних якостей ма-
ють позитивний вплив як на фізичну, так і на розумо-
ву працездатність. Одним з ігрових видів спорту, який
має велику популярність серед студентської молоді є
настільний теніс.

Настільний теніс є одною з найпопулярніших і
захоплюючих спортивних ігор. Для цього виду спорту
характерний цілий ряд ігрових елементів, виконання
яких вимагає доброї фізичної підготовки, а навчання
яким, сприяє доброму фізичному розвитку гравця [3].
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Під час гри в настільний теніс можемо легко
регулювати фізичні і психічні навантаження. На-
стільний теніс розвиває різні фізичні якості, серед яких
виділяють координацію рухів, спритність та швидкість
реакції. Відбувається підвищення уваги, мислення і
емоційної стійкості гравця. Для гри в настільний теніс
не вимагається складного устаткування і інвентаря, що
дає можливість використовувати для гри в настільний
теніс навіть невеликі приміщення і робить настільний
теніс одним з найдоступніших, для систематичних за-
нять, видом спорту. Систематичні заняття настільним
тенісом дають можливість розвивати не тільки фізичні
якості - участь в змаганнях по настільному тенісу та-
кож сприяє вихованню вольових якостей, оскільки гра-
вець під час змагань веде напружене психологічне
єдиноборство з суперником [6, 7].

Увага - це особлива властивість людської псих-
іки, вона не існує самостійно - поза мислення, сприй-
няття, роботи пам’яті та руху. Не можна бути просто
уважним - можна бути уважним тільки скоюючи яку-
небудь роботу. Тому увагою називають виборчу
спрямованість свідомості на виконання певної робо-
ти. Форми прояву уваги різноманітні - можуть бути
направлені на роботу органів чуття (зорове, слухове
і т.п.), на процеси запам’ятовування, мислення, на
рухову активність.

Увага означає зв’язок свідомості з певним об-
’єктом, його зосередженість на ньому. Особливості
цієї зосередженості визначають властивості уваги. До
них відноситься стійкість, концентрація, розподіл, пе-
ремикання та об’єм уваги:

· стійкість характеризується тривалістю зосе-
редженості, умінням не відволікатися протягом пев-
ного періоду часу;

· концентрація уваги виражається в ступені зо-
середженості на об’єкті;

· розподіл - здатність одночасного виконання
декількох дій;

· перемикання - це здатність міняти спрямо-
ваність уваги, переходити від одного виду роботи до
іншого;

· об’єм уваги характеризується кількістю од-
ночасно сприйманих об’єктів.

Під розподілом уваги розуміється здатність
людини, що суб’єктивно переживається, утримува-
ти в центрі уваги певне число різнорідних об’єктів
одночасно. Саме ця здатність дозволяє скоювати відра-
зу декілька дій, зберігаючи їх у полі уваги. Людина
здатна виконувати тільки один вид свідомої психічної
діяльності, а суб’єктивне відчуття одночасності вико-
нання декількох зобов’язано швидкому послідовно-
му перемиканню з однієї психічної діяльності на іншу.
Ще Вундтом було доведено, що людина не може зо-
середжуватися на двох подразниках, що одночасно
пред’являються. Проте, іноді людина дійсно здатна
виконувати два види діяльності. Насправді, в таких
випадках один з видів виконуваної діяльності пови-
нен бути повністю автоматизований і не вимагати
уваги, якщо ж ця умова не дотримується, поєднання
діяльності неможливе. Вправи для тренування пара-

метра розподілу уваги сприяють збільшенню наших
здібностей пристосування до зміни ритму діяльності.
Крім того, вони можуть використовуватись для по-
легшення переходу від сну до пильнування, а також
зняття емоційних перевантажень [12, 14].

Під час дослідження розподілу уваги викорис-
товувалась комп’ютерна програма «Числовой квад-
рат», яка враховувала кількість правильно вказаних
пропущених чисел [1].

При статистичній обробці результатів дослід-
ження на розподіл уваги використовувся t-критерій
Стьюдента.

Для проведення дослідження було сформова-
но дві групи студентів - контрольна та експеримен-
тальна. Кожна група налічувала 40 студентів, з них
було 20 юнаків та 20 дівчат, які представляли І-ий та ІІ-
ий курси.

Учбові заняття по настільному тенісу прово-
дилися за двома програмами, в яких, на різні компо-
ненти підготовки, було виділено різна кількість учбо-
вого часу, при цьому загальна кількість учбових годин
залишалась однаковою і складала 70 годин на учбо-
вий рік для кожної програми.

Програма для контрольної групи (КГ) студентів
представляла собою програму, яка була прийнята
кафедрою фізичного виховання. При розподілі уч-
бових годин між компонентами підготовки на розділ
«Теорія» було виділено 4 години, на розділ «Прийом
контрольних нормативів» - 12 годин від загального
часу. На «Загальну фізичну підготовку» і на «Спец-
іальну фізичну підготовку” було виділено 18 і 16 го-
дин відповідно; на розділ «Техніко-тактичної підго-
товки» було виділено 20 годин від загальної кількості.

Експериментальна програма проведення за-
нять по настільному тенісу для експериментальної
групи (ЕГ) була розроблена для проведення експе-
рименту та передбачала виділення на «Загальну
фізичну підготовку» і «Спеціальну фізичну підготов-
ку» по 10 учбових годин; на розділ «Техніко-тактич-
ної підготовки» було виділено 44 учбових години.
Розділ «Прийом контрольних нормативів» включав 4
години і розділ «Теорія» включав 2 години від загаль-
ного часу.

Результати дослідження розподілу уваги сту-
дентів-юнаків контрольної та експериментальної груп
під час учбових занять на відділенні настільного тен-
ісу представлені в таблиці 1.

Результати дослідження розподілу уваги у сту-
дентів-юнаків показали, що поліпшення результату у
юнаків експериментальної групи краще, ніж у юнаків
контрольної групи - 27,9% і 16,7% відповідно. Середнє
значення кількості правильно вказаних пропущених
чисел у юнаків контрольної групи до початку експе-
рименту складав 10,5±1,57, а після експерименту
12,25±1,37 (t-критерій Стьюдента дорівнює t=3,75,
вірогідність помилки р<0,01). У юнаків експеримен-
тальної групи середнє значення кількості правильно
вказаних пропущених чисел склало 10,4±2,62, після
експерименту 13,3±1,38 (t-критерій Стьюдента дорів-
нює t= 4,38, вірогідність помилки склало р<0,001).
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Таблиця 1 
Результати дослідження розподілу уваги студентів-юнаків  контрольної та експериментальної групи 

(кількість правильно вказаних пропущених чисел) 
До 

експерименту 
Після 

експерименту 
Оцінка  
імовірності 

Групи 

_ 
(X1±S1) 

 _ 
(X2±S2) 

 
t 

 
р 

Поліпшення 
результату (%) 

КГ (n=20) 10,5±1,57 12,25±1,37 3,75 <0,01 16,7 
ЕГ (n=20) 10,4±2,62 13,3±1,38 4,38 <0,001 27,9 

Таблиця 2 
Результати дослідження розподілу уваги студентів-дівчат контрольної та експериментальної групи 

(кількість правильно вказаних пропущених чисел) 
До 

експерименту 
Після 

експерименту 
Оцінка  
імовірності 

Групи 

_ 
(X1±S1) 

 _ 
(X2±S2) 

 
t 

 
р 

Поліпшення 
результату (%) 

КГ (n=20) 9,2±1,66 10,8±1,4 3,3 <0,01 17,4 
ЕГ (n=20) 9,1±1,7 11,6±2,52 3,67 <0,01 27,5 

 
Результати дослідження змінення розподілу

уваги студентів-дівчат контрольної і експерименталь-
ної групи до і після проведення експерименту на
відділенні настільного тенісу відображені в таблиці 2.

Середнє значення кількості правильно вказа-
них пропущених чисел у студентів-дівчат контрольної
групи склало до початку експерименту 9,2±1,66, се-
реднє значення після експерименту склало 10,8±1,4
(t-критерій Стьюдента дорівнює t=3,3, вірогідність
помилки склало р<0,01), поліпшення результату скла-
ло 17,4%. Середнє значення кількості правильно вка-
заних пропущених чисел в експериментальній групі
дівчат склало 9,1±1,7 до початку експерименту та
11,6±2,52 в кінці експерименту, при цьому поліпшен-
ня результату було зафіксовано на рівні 27,5% (t-кри-
терій Стьюдента дорівнює t=3,67, вірогідність помил-
ки склало р<0,01).

Висновки.
Учбові заняття по фізичному вихованню по-

кликані сприяти зростанню учбово-трудової активності
і професійної працездатності студентів. В процесі сис-
тематичних занять відбувається пристосовування
організму студентів до фізичних навантажень, на ос-
нові чого потреба в них зростає.

При правильному підборі фізичних наванта-
жень по інтенсивності, об’єму і часу можна значно
підвищити розумову дієздатність і попередити на-
слідки розумової перевтоми, при цьому підвищуєть-
ся фізична працездатність і достовірно поліпшують-
ся досліджувані психічні процеси студентів, про що
свідчить проведене дослідження зміни розподілу ува-
ги у студентів протягом учбового року під дією уч-
бових занять по настільному тенісу.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти у напрямку вивчення впливу занять настільним
тенісом на зміни інших психічних процесів студентів
протягом учбового року.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ
“ПСИХОЛОГІЯ” У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО
ВИКОНАННЯ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ

ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бабич В.І.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті розглядаються можливості навчального
предмету “Психологія” стосовно доповнення окремих тем
розділу “Загальна психологія” відповідним матеріалом, що
спрямований на озброєння майбутніх учителів фізичного
виховання необхідними знаннями й практичними вміннями
щодо збереження власного здоров’я та формування культу-
ри здоров’я школярів.
Ключові слова: навчальний предмет “Психологія”, майбутні
учителі фізичного виховання, культури здоров’я школярів.
Аннотация. Бабич В.И. Роль учебного предмета “Психоло-
гия” в подготовке будущих учителей физического воспита-
ния к выполнению современных задач школьного образова-
ния. В статье раскрываются возможности учебного предмета
«Психология» касательно пополнения некоторых тем раздела
«Общая психология» соответствующим материалом, который
направлен на вооружение будущих учителей физического
воспитания необходимыми знаниями и практическими уме-
ниями в контексте сохранения собственного здоровья и фор-
мирование культуры здоровья школьников.
Ключевые слова: учебный предмет «Психология», будущие учи-
теля физического воспитания, культура здоровья школьников.
Аnnotation. Babiсh U.I. Role of a subject “Psychology” in
preparation of the future teachers of physical tra ining to
execution of the modern problems of school education. In the
article possibilities of educational object are examined
“Psychology” in rela tion to addition of separate themes of
section “General psychology” by the proper material which is
directed on the armament of future teachers of physical education
necessary knowledges and practical abilities in relation to saving
of own health and culture of health of schoolboys.
Keywords: an educational object is “Psychology”, future teachers
of physical education, culture of health of schoolboys.

Вступ.
Сьогодні пріоритетним завданням системи

освіти є виховання людини в дусі відповідального став-
лення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як
до вищої індивідуальної й суспільної цінності, фор-
мування високого рівня здоров’я дітей та учнівської
молоді в усіх його аспектах – духовному, психічному
й фізичному. Іншими словами основним завданням
сучасної системи освіти є формування в школярів
високого рівня культури здоров’я.

У наш час зроблено важливий крок до фор-
мування культури здоров’я учнів загальноосвітніх
шкіл. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України “Про затвердження Типових навчальних
планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної
школи” № 132 від 23.02.2004 р. у навчальному плані
середніх загальноосвітніх шкіл передбачено обов’яз-
кове запровадження нового навчального предмета
“Основи здоров’я”, що інтегрує знання з валеології й
безпеки життєдіяльності та має на меті навчити шко-
лярів вести здоровий спосіб життя. У зв’язку з цим,
сьогодні досить гостро постає необхідність перебу-

дови змісту дисциплін фундаментального та профес-
ійно орієнтованого циклу з метою озброєння май-
бутніх учителів фізичного виховання теоретичними
знаннями й практичними уміннями які дозволяти-
муть їм здійснювати якісне викладання шкільного
предмета “Основи здоров’я” і як наслідок сприяти
вихованню школярів з високим рівнем культури здо-
ров’я.

У концепції валеологічної освіти педагогічних
працівників (проект) наголошується, що зміст валео-
логічної освіти майбутніх учителів повинен реалізу-
ватися через мультидисциплінарний підхід, який пе-
редбачає валеологізацію навчальних дисциплін,
зокрема, психології, педагогіки, фізіології, основ ме-
дичних знань, шкільної гігієни, методики викладання
шкільних предметів тощо [1, с. 205]. Особливо це сто-
сується студентів факультетів фізичного виховання,
покликаних у майбутній професійній діяльності ви-
ховувати всебічно розвинених і здорових школярів.

У сучасній науковій літературі можна спосте-
рігати праці вітчизняних та зарубіжних вчених при-
свячені формуванню та збереженню психічного здо-
ров’я школярів. Серед таких вчених: Г. Зайцев, А.
Царенко, Г. Яцук та ін. Питанням, що стосується
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання
до виховання здорових школярів як у психічному так
і у фізичному аспектах приділяли увагу: І. Геращен-
ко, В. Горащук, Г. Лєгостаєв та ін. Разом з тим, нами
не виявлено наукових праць у контексті відповідної
підготовки студентів фізичного виховання за рахунок
доповнення змісту навчального предмету “Психоло-
гія” відповідним матеріалом.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного педагогічного університету імені Та-
раса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з вищезазначеним метою нашої

статті було визначено розкриття можливостей на-
вчального предмету “Психологія” стосовно допов-
нення окремих тем відповідним матеріалом, що спря-
мований на озброєння майбутніх учителів фізичного
виховання необхідними знаннями й практичними
вміннями щодо збереження власного здоров’я вза-
галі та формування у майбутній професійній діяль-
ності культури здоров’я школярів зокрема.

Результати досліджень.
Курс психологія, на факультетах фізичного

виховання вивчається протягом усього періоду на-
вчання у ВНЗ. Так, на першому курсі студенти оз-
найомляться з розділом “Загальна психологія”, дру-
гий курс присвячений вивченню розділу “Вікова
психологія”, на третьому курсі студенти опановують
розділ “Психологія фізичного виховання і спорту” і
на завершальному четвертому курсі розділ “Соціаль-
на психологія”. Враховуючи вимоги сучасної
шкільної освіти до вчителів фізичного виховання сто-
совно формування в учнів високого рівня культури
здоров’я, стає зрозумілим, що викладання навчаль-
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ного предмету психологія повинно бути цілком зор-
ієнтовано на одержання студентами факультетів
фізичного виховання максимум знань та практичних
умінь у контексті формування психічного здоров’я
шкільної молоді. У зв’язку з цим окремі теми, що
заплановані програмою, важливо доповнити необхі-
дною інформацією, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності підготовки студентів щодо виховання у май-
бутній професійній діяльності здорових школярів у
психічному та фізичному аспектах.

Оскільки у поданій статті не видається можли-
вим розкрити відповідні можливості предмету на
прикладі усіх розділів, ми зупинимось на розгляді
розділу “Загальна психологія”. Даний розділ почи-
нається темою “Психологія як навчальна дисциплі-
на”. У теперішній час, викладання цієї теми повинно
обов’язково передбачати розкриття усієї повноти та
важливості знань у галузі психології стосовно фор-
мування та збереження психічного здоров’я особис-
тості. Це є дуже важливим оскільки дозволить сфор-
мувати у майбутніх учителів позитивне ставлення до
вивчення предмета на основі бачення його практич-
ної значущості відповідно майбутньої професійної
діяльності в контексті збереження власного здоров’я
та формування культури здоров’я школярів.

Тема “Емоційна сфера особистості” має всі
підстави та можливості включити до розгляду основ-
них питань, інформацію, що стосується впливу пози-
тивних і негативних емоцій на здоров’я людини. У
сучасних життєвих умовах які характеризуються знач-
ним переживанням негативних емоцій ці питання
набирають особливої значущості. Відомо, що нега-
тивні емоції часто дезорганізують психічну діяльність,
зумовлюють виникнення цілої низки гострих захво-
рювань і загострень хронічних хвороб [2, с. 101]. Саме
психоемоційні перенапруження часто зустрічають-
ся, зокрема, в учнівської молоді під час навчання й у
вчителів у процесі педагогічної діяльності, що є при-
чиною зниження розумової й фізичної працездат-
ності та прояву чи посилення неврозів, хвороб серця
й судин, виразкової хвороби шлунка й кишечника,
цукрового діабету та інших захворювань [3, с. 14].
Відсутність знань, що стосуються власних емоцій,
умінь самоконтролю, нерідко стає причиною виник-
нення неврозів у школярів. У зв’язку з цим самоспо-
стереження, контролювання й керування власних
емоцій стає невід’ємною умовою збереження здо-
ров’я й профілактики багатьох захворювань [2, с. 101].
Зазначимо, що студентів важливо повідомляти не
тільки про наслідки негативних емоцій на здоров’я
людини, але й формувати у них уміння їх виявляти й
попереджати. Ці знання відіграватимуть для майбут-
нього вчителя важливе значення у прогнозуванні влас-
ної поведінки, розумінні інших людей, а як наслідок
сприятимуть збереженню власного здоров’я та ви-
ховання здорових учнів.

У темі “Вольова сфера особистості школярів”
важливо приділити місце роз’ясненню студентам ролі

і значення вольових зусиль у повсякденному дотри-
манні здорового способу життя. Як відомо, відмова
від будь-яких звичок чи зміна способу життя вимагає
значних вольових зусиль. Відсутність подібних знань
може стати причиною не досягнення поставленої
мети, а тому майбутньому вчителеві фізичного ви-
ховання особливо важливо володіти подібними знан-
нями, та вміти їх використовувати у роботі зі своїми
вихованцями.

При вивченні теми “Загальна характеристика
педагогічного спілкування” слід доповнити її додат-
ковим матеріалом стосовно питань позитивного та
негативного спілкування, а також його впливу на здо-
ров’я людини. На думку А. Царенко і Г. Яцук, пози-
тивне спілкування є основою та фундаментом збе-
реження психічного здоров’я людини. Негативне
спілкування є джерелом сварок, суперечок, що не
сприяє зміцненню та збереженню не тільки її психіч-
ного здоров’я, але й людей, які спілкуються з нею [2,
с. 104]. Майбутній вчитель повинен володіти подібни-
ми знаннями, не тільки тому, що спілкування в педа-
гогічній діяльності є ключовим, але й для того щоб
навчити сучасних учнів відповідно спілкуватись між
собою та з дорослими людьми.

Тему “Взаєморозуміння між учителем фізич-
ної культури й учнями” бажано доповнити матеріа-
лом, що стосується валеологічних аспектів конфлік-
тології (впливу конфліктів на здоров’я людини),
виявлення причин виникнення конфліктів, способах
їхнього попередження тощо. Дослідження вчених [4,
с. 46], а також власні спостереження свідчать про те,
що саме вчителі фізичного виховання досить часто в
практичній діяльності зазнають значних труднощів у
вирішенні конфліктних ситуацій з учнями й нерідко
стають їх ініціатором. На думку І. Геращенка - в наш
час як ніколи важлива психологічна готовність май-
бутніх учителів до конфлікту в навчальному процесі,
уміння грамотно й цивілізовано виходити з конфлік-
ту, не доводити його до крайніх форм і тим більше не
провокувати його [5, с. 58]. Також, є дуже важливим
навчити студентів передавати знання стосовно питань
конфліктології своїм майбутнім учням. Саме тому,
вважаємо, розгляд зазначеного вище матеріалу є
вкрай важливим для сучасного вчителя.

Крім того, на нашу думку, до розділу “Загаль-
на психологія” бажано включити вивчення теми
“Стрес і його вплив на здоров’я людини”. Це обумов-
лено тим, що в сучасних умовах життєдіяльності сус-
пільства спостерігається значне збільшення стресів і
дистресів серед школярів і вчителів, велика частина
яких перебуває в стані стійкого стресу. Відомо, що
стрес є причиною багатьох захворювань. Його на-
слідками можуть бути неврози, серцево-судинна не-
достатність, виразкова хвороба, цукровий діабет, ек-
зема й інші хвороби [6, с. 74]. Згідно з даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, на неврози
сьогодні хворіє 85 % населення Земної кулі [2, с. 99].
Однак стан людини ще більш погіршується, коли стрес
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перетвориться в дистрес (у пер. з англ. – горе, неща-
стя, нездужання, виснаження, нестаток) наслідки яко-
го є дуже небезпечними для здоров’я людини. У своїй
крайній формі він здатний паралізувати волю й інте-
лектуальну діяльність людини. Для запобігання дист-
ресу необхідна спеціальна психологічна підготовка
людини з тією метою, щоб його впливи виявилися
або менш руйнівними, або взагалі нейтралізовани-
ми [7, с. 440].

На думку Г. Лєгостаєва, підготовка вчителів
фізичної культури, основне професійне завдання яких
полягає в охороні й зміцненні здоров’я дітей і підлітків,
припускає обов’язкове вивчення методів психофізіо-
логічної релаксації-способів профілактики й корекції
стресів різного походження [3, с. 13]. У зв’язку з цим
постає необхідність ознайомити студентів із загаль-
ним поняттям про стрес, особливостями шкільних
стресів, основними причинами їх виникнення, на-
слідками й способами виходу зі стресового стану та
недопущення дістресу.

Висновки.
Отже, зазначене вище дає змогу зробити вис-

новок, що навчальний предмет “Психологія” цілком
дозволяє вміщувати в собі матеріал, що спрямова-
ний на озброєння майбутніх учителів фізичного ви-
ховання необхідними знаннями й практичними
вміннями щодо збереження власного здоров’я та
формування у майбутній професійній діяльності куль-
тури здоров’я школярів.

У перспективі планується приділити увагу та-
ким розділам предмету як: “Вікова психологія”, “Пси-
хологія фізичного виховання і спорту” та “Соціальна
психологія” у контексті виявлення можливостей до-
повнення їх матеріалом стосовно виховання всебічно
розвинених та здорових учнів.
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ВІКОВІ ЗМІНИ СТАТИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
У ШКОЛЯРІВ 15-17 РОКІВ,

ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ АРМСПОРТОМ

Безкоровайний Д.О.
Харківська національна академія міського

господарства

Анотація. Розглянуто вікові зміни показників статичної вит-
ривалості різних груп м’язів школярів 15-17 років. Обґрун-
тована і експериментально підтверджена можливість ефек-
тивного використання дозованих статичних вправ локальної
дії в процесі силової підготовки школярів 15-17 років для
відбору на заняття армспортом. Виконання вправ на витри-
валість є ефективним засобом вдосконалення витривалості до
статичних м’язових напруг. Це дає можливість приступати до
занять армспорту в молодшому віці.
Ключові слова: статична, витривалість, вік, показники, армспорт.
Аннотация. Безкоровайний Д.О. Возрастные изменения ста-
тической выносливости у школьников 15-17 лет, которые за-
нимаются армспортом. Рассмотрены возрастные изменения
показателей статической выносливости разных групп мышц
школьников 15-17 лет. Обоснована и экспериментально под-
тверждена возможность эффективного использования дози-
рованных статических упражнений локального действия в
процессе силовой подготовки школьников 15-17 лет для от-
бора на занятия армспортом. Выполнение упражнений на
выносливость является эффективным средством совершен-
ствования выносливости к статическим мышечным напря-
жениям. Это дает возможность приступать к занятиям армс-
портом в младшем возрасте.
Ключевые слова: статическая, выносливость, возраст, пока-
затели, армспорт.
Annotation. Bezkorovainiy D.O. Age changes of static
persistence at schoolboys of 15-17 years who are engaged
armrestling. Age changes of parameters of static persistence of
different bunches of muscles of schoolboys of 15-17 years
surveyed. It is justified and experimentally the opportunity of
an effective u tilization of dosed static exercises of a local
operation is confirmed during power preparation of schoolboys
of 15-17 years for selection on occupations armrestling.
Execution of exercises on persistence is an effective agent of
perfecting of persistence to static muscular strains. It enables to
start occupations armrestlingin low age.
Keywords: static, persistence, age, parameters, armrestling.

Вступ.
Відомо, що будь-яка рухова активність люди-

ни пов’язана з природним проявом різних м’язових
зусиль динамічного і ізометричного характеру. У цих
м’язових проявах найбільш важливе місце займає така
фізична якість як сила. При цьому, у багатьох випад-
ках думки авторів сходяться на тому, що за допомо-
гою тих, що дозованих обтяжили вдається ефективн-
іше розвивати силові здібності осіб молодого віку.
Що ж до застосування статичних напруг в силовій
підготовці школярів, то в цьому питанні немає єдиної
думки про їх користь.

 Є окремі наукові дані, які дозволяють говори-
ти про те, що при правильному поєднанні динаміч-
них і статичних напруг можна одержати більш вира-
жені результати в прирості сили, як у дорослих, так і
юних спортсменів. Проте на нашу думку, повністю
переносити методи тренування юних спортсменів в
шкільний урок без серйозного наукового обґрунту-
вання буде неправильним. У той же час досліджень,
направлених на пошук оптимальних методичних
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шляхів широкого застосування статичних напруг у
фізичному вихованні з метою розвитку сили прово-
дилося вкрай мало.

У науковій літературі немає єдиної точки зору
по одному з важливих питань тренування статичної
витривалості - питанню про найбільш ефективні за-
соби і методи її розвитку. У деяких дослідженнях [6, 7]
показано, що найбільший ефект у розвитку статич-
ної витривалості виходить при застосуванні самих
статичних вправ, тоді як тренування в динамічних
вправах (біг на лижах) не змінює працездатності в ста-
тичних зусиллях.

Багато авторів [1] дійшли висновку, що трену-
вання статичної витривалості може проводитися як
шляхом систематичного виконання статичних вправ,
так і шляхом застосування спеціальних динамічних
вправ, при виконанні яких беруть участь переважно
ті ж м’язи, то і в статичних положеннях. Цей висновок
дозволяє звернути увагу на можливість взаємозамі-
нності вправ динамічного і статичного характеру.

Є ряд досліджень, в яких досить чітко показа-
ний взаємозв’язок одночасної статичної і динамічної
роботи [2, 9, 10]. Доцільність тренування статичної
витривалості полягає в тому, що вона позитивно впли-
ває на підвищення працездатності в динамічній формі
роботи [7, 11, 12]. Так, за даними [11], витривалість
правої руки при динамічній роботі в результаті трену-
вання за допомогою статичних зусиль збільшилася в
1,5-4 рази, а витривалість лівої - в 2-4,4 разу.

Слід помітити, що у всіх дослідженнях, де об-
’єктом вивчення були статичні зусилля, не було
відмічено негативного впливу їх на організм людини.
У переважній більшості випадків реакція різних
функцій на статичні напруги знаходилася в межах
норми, що, ймовірно, і послужило підставою для ви-
користання їх в різноманітних умовах. Статичні на-
пруги знайшли значне застосування в комплексах
гігієнічної і лікувальної гімнастики, як для здорових
людей, так і для шлункових хворих, у протилежність
поширеній думці про небажаність призначення їх при
захворюваннях травного тракту [13], вони також ви-
користовуються і для лікування хворих хронічними
гастритами [8]. Застосування статичних напруг дає
можливість особам літнього віку з ознаками ожирін-
ня звільнитися від зайвої ваги.

 Нарешті, на підставі спеціальних досліджень
визнано доцільним включення елементів статичних
напруг в комплекси виробничої гімнастики для осіб,
у яких основне виробниче навантаження падає на зір
[3]. Потрібно сказати, що до останнього часу статичні
напруги в спорті використовувалися, як правило,
тільки для розвитку сили різних груп м’язів, проте
зараз їх застосовують і для підвищення статичної вит-
ривалості [4, 5].

 У всіх проаналізованих нами роботах трену-
вання статичної витривалості проводилося тільки на
дорослих. Можна думати, що це обумовлено, по-
перше, більш обширними знаннями про вплив ста-
тичних навантажень на різні функції дорослого орган-
ізму, по-друге, повнішими знаннями про потенційні

можливості дорослої людини в прояві статичної вит-
ривалості, що дозволяє визначати об’єм допустимих
статичних навантажень.

Робота виконана згідно зведеного плану нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і
спорту на 2006-2011 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді і спорту № 2.2.12.5.П “Удосконален-
ня навчально-тренувального процесу спортсменів
різної кваліфікації, які займаються силовими видами
спорту та одноборствами”.

Формулювання цілей статті.
Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні

інтенсивних методів фізичної підготовки дітей 15-17 років
на основі широкого застосування статичних і динаміч-
них вправ локальної дії, що дозуються як за величиною
зусиль, так і за тривалістю їх виконання за допомогою
обтяжень. Задача роботи – 1. Розробити методику тре-
нування школярів дитячого і підліткового віку із засто-
суванням статичних напружень в поєднанні з динаміч-
ними вправами. 2. Розробити педагогічні
характеристики і оцінки рівня різних сторін силової
підготовленості юних спортсменів 15-17 років, а також
їх фізичного розвитку під час занять армспортом.

Методи дослідження. Запропонована статич-
на функціональна проба для лікарсько-педагогічних
обстежень школярів, як в лабораторіях, так і на заняттях
армспортом, що проводяться в природних умовах.

Організація дослідження. Експериментальні
дослідження проходили в період з вересня 2006 року
по травень 2007 року. Було проведено два педагогічні
експерименти, перший тривав протягом двох місяців,
а другий - шести. У експериментах брали участь хлоп-
чики (відповідно по 24, 28 і 24 людину) середньої шко-
ли № 29 м. Харкова.

 При проведенні дослідження в школах. Вивча-
лися статична витривалість п’яти груп м’язів: згиначів
кисті, згиначів передпліччя, розгиначів передпліччя,
розгиначів тулуба, литкових м’язів, які беруть участь
при проведенні єдиноборства в армспорті.

Результати досліджень.
Результати дослідження статичної витривалості

п’яти груп м’язів у хлопчиків від 15 до 17 років дозво-
лили відзначити, що з віком спостерігається збільшен-
ня статичної витривалості цих груп м’язів (табл. 1).

Відзначаючи поступальний характер розвит-
ку витривалості даних груп м’язів з віком, помітимо,
що не у всіх віках і не у всіх груп м’язів дотримується
постійне збільшення. Мають місце випадки зменшен-
ня витривалості тієї або іншої групи м’язів в по-
рівнянні з попереднім віком. Має місце зменшення
статичної витривалості згиначів передпліччя в 17
років в порівнянні з 16-річним віком.

Відносні показники статичної витривалості
різних груп м’язів, що постійно змінюються з віком,
свідчать про безперервний процес формування ру-
хового апарату дітей, який через неоднакові темпи
розвитку цих груп м’язів на кожному новому етапі
свого розвитку має певні особливості (рис. 1).

Аналіз вікового розвитку статичної витривалості
згиначів кисті дозволяє відзначити нерівномірність її
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Рис 1. Вікова зміна статичної витривалості різних груп м’язів у хлопців 15-17 років.
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Таблиця 2 
Щорічний приріст статичної витривалості різних груп м'язів у хлопців від 15 до 17 років (у %)  

(показник кожного попереднього року приймався за 100 %) 
Вік Литкові м’язи Згиначі 

передпліччя 
Розгиначі 
передпліччя 

Згиначі кисті Розгиначі тулубу 

15 32,3 2,0 5,5 2,3 3,7 
16 5,8 3,5 2,6 3.7 2,9 

17 16,4 -2,2 1,5 4,0 1,5 

 
зростання. статична витривалість кисті виросла в стар-
шому шкільному віці (від 15 до 17 років) - на 10,4%.
Про відмінність в темпах приросту витривалості гово-
рять і дані математичної обробки результатів.

Звертає увагу велика варіабельність показників
витривалості кисті усередині кожного віку, коли мак-
симальні і мінімальні показники значно різняться між
собою: 14 років - 80-133 с; 15 років - 81-136 с; 16 років
- 90-142 с; 17 років - 100-163 с.

Вимірювання статичної витривалості згиначів
передпліччя дозволяє вказати на збільшення з віком
абсолютного показника витривалості. Порівняння
темпів зростання по віках показує, що від 15 до 17 років
витривалість згиначів передпліччя збільшується на 3,4%.

Вимірювання статичної витривалості згиначів
передпліччя дозволяє відзначити досить великий діа-
пазон коливань абсолютних показників усередині
кожного віку: у 15 років 101-183 с, у 16 років - 106- 175
с, у 17 років - 105-185 с.

Для показників витривалості розгиначів перед-
пліччя характерним є великий розкид абсолютних
величин витривалості від середньої: 15 років - 90-145
с, 16 років - 101-146 с, 17 років - 100-147 с.

У характері вікової зміни статичної витривалості
розгиначів тулубу є певні особливості. З віком спосте-
рігається підвищення абсолютного показника витри-
валості. Так, від 15 до 17 років він складає 8,3%. Вик-
лючно високий діапазон коливань індивідуальних
показників витривалості в межах кожного віку: 15 років
- 85 – 135 с, 16 років - 90 – 164 с, 17 років - 90 – 156 с.

Зі всіх обстежених нами груп м’язів винятковий
інтерес представляє вікова зміна статичної витривалості
литкової групи м’язів. Зміна її витривалості з віком має
суто специфічний характер і досить різко відрізняється
від вікової зміни витривалості описаних груп м’язів.
Щорічний приріст витривалості складає: старший вік:
від 15 до 16 років - 5,8%, від 16 до 17 років - 16,4 %.

Вік Литкові м’язи 
 (М ± т) 

Згиначі передпліччя 
(М ± т) 

Розгиначі 
передпліччя 

(М ± т) 

Згиначі 
кисті 

(М ± т) 

Розгиначі тулуба 
(М ± т) 

15 190,3+6,7 128,1+2,6 108,7+2,0 110,7+1,7 109,3+1,8 
16 201,4+7,0 132,6+1,8 111,6+1,7 114,9+1,9 112,5+2,3 
17 234,6+5,8 129,8+1,8 113,3+1,8 119,5+1,9 114,2+2,2 

 

 Таблиця 1
Статична витривалість різних груп м’язів у школярів 8-17лет (у с-1)
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Для витривалості литкової групи м’язів також
характерні великі індивідуальні коливання в межах
кожного віку: у 15 років - 129-278 с, у 16 років - 136-296
с, у 17 років - 177-317 с.

Аналіз даних по віковій зміні статичної витри-
валості п’яти груп м’язів дозволяє відзначити разом з
індивідуальними особливостями зростання витрива-
лості, властивими кожній окремо взятій групі м’язів,
і загальні закономірності, характерні для всіх груп
м’язів в динаміці розвитку.

Із збільшенням віку відбувається неоднакове
підвищення абсолютних показників статичної витри-
валості обстежених груп м’язів; за один і той же відрізок
часу різні групи м’язів зазнали різні зміни. Зростання
витривалості різних груп м’язів визначається тим, як
часто вони беруть участь в багатообразному житті,
які по характеру і ступені напруги виконують вони
навантаження на тому або іншому етапі розвитку. За
литковими м’язами найбільшій зміні піддалися розги-
начі тулуба. Далі йдуть згиначі кисті, передпліччя і роз-
гиначі передпліччя. Як видно, менше всього виросла
витривалість розгиначів передпліччя.

Постійно змінна з кожним роком картина роз-
поділу обстежених груп м’язів за абсолютними по-
казниками витривалості тісним чином пов’язана з
відмінністю щорічних темпів приросту витривалості
і обумовлена їм (табл. 2).

Якщо проаналізувати таблицю щорічного при-
росту витривалості різних груп м’язів, можна спос-
терігати випадки відсутності зростання в деяких віках.
На цю специфіку вікової зміни статичної витривалості
необхідно зважати при проведенні занять по фізичній
культурі з підлітками. Для цього слід обмежити чис-
ло вправ статичного характеру і ретельніше дозувати
вправи у будь-якому вигляді витривалості.

Зменшення показників статичної витривалості
згиначів передпліччя в 17 років в порівнянні з 16-
річним віком пояснюється, на наш погляд, значною
мірою тим, що в старшому шкільному віці істотно
скорочується об’єм рухової діяльності в порівнянні з
рештою шкільних віків. Якщо врахувати, що до 16 - 17
років розвиток різних функцій організму хлопців до-
сягає нижніх меж дорослого організму, то факт змен-
шення статичної витривалості в старшому шкільно-
му віці, спостережуваний як в нашому дослідженні,
так і в дослідженнях інших авторів [3, 12], свідчить
про необхідність збільшення кількості вправ статич-
ного характеру в старшому віці і тим самим трену-
вання статичної витривалості.

Порівняння витривалості згиначів і розгиначів
передпліччя показує, що у всіх віках згиначі витри-
валіші за своїх антагоністів, а у міру збільшення віку
ця різниця значно збільшується, досягаючи найбіль-
ших величин в старшому віці. Це ще раз підкреслює
доцільність збільшення об’єму статичних напруг в
старшому шкільному віці і особливо на ті групи
м’язів, які менше залучаються до роботи в повсяк-
денному житті.

Порівняння одержаних нами даних з результа-
тами вимірювання статичної витривалості різних груп

м’язів у дорослих [9] показує повний збіг послідов-
ності розподілу м’язових груп за їх абсолютними по-
казниками витривалості, особливо чітко виражени-
ми в старшому шкільному віці. Це наводить на думку
про те, що ще в старшому шкільному віці визначаєть-
ся картина формування співвідносних показників ста-
тичної витривалості різних груп м’язів, які на подаль-
ших етапах розвитку людського організму змінюють
лише свої абсолютні показники, підіймаючись на
вищий рівень, що досягає максимуму в 21 рік [11].

Висновки.
1. Питання методик навчання школярів розвит-

ку витривалості до статичних напруг розроблено не
достатньо: не узагальнений звіт вчителів і тренерів,
не визначені ефективні, доступні для роботи з школя-
рами і спортсменами методи і засоби вдосконалення
силової витривалості.

2. Практика ведення тренувальної роботи,
що склалася, по даному розділу не є достатньо ефек-
тивною.

3. Виконання вправ на витривалість є ефектив-
ним засобом вдосконалення витривалості до статич-
них м’язових напруг, що дає можливість приступати
до занять армспорту в молодшому віці.

Подальший напрямок досліджень. Провести
дослідження сили різних груп м’язів у хлопчаків мо-
лодшої (8 – 11 років), середньої (12 – 14 років) та
хлопців старшої (15 – 17 років) груп.
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АНАЛІЗ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ
ВІЙСЬКОВИМ ФАХІВЦЯМ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА

ПІДГОТОВКА І СПОРТ”

Божко С.А.
Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації Національного технічного

університету України “КПІ”

Анотація. Розробка змісту навчальної програми дисципліни
„Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт”
ведеться з урахуванням реалій навчально-бойової діяльності,
що служить заставою успішності забезпечення якості вищої
освіти і тісної співпраці з військами. У статті розглядається
процес розробки змісту програми для військового Вузу на
основі аналізу компетенцій. За допомогою анкетування вив-
чалася думка трьох сторін (викладачів, випускників і керів-
ників фізичної підготовки у військах). В ході дослідження
з’ясувалося, що згадані в анкеті компетенції і навики випус-
кників є важливими, не дивлячись на різну оцінку ступеня
важливості з боку експертів.
Ключові слова : компетенції, зміст, фізичне виховання.
Аннотация: Божко С.А. Анализ знаний и умений, приобретае-
мых военными специалистами во время изучения дисциплины
„Физическое воспитание, специальная физическая подготовка
и спорт”. Разработка содержания учебной программы дисцип-
лины „Физическое воспитание, специальная физическая подго-
товка и спорт” ведется с учетом реалий учебно-боевой дея-
тельности, что служит залогом успешности обеспечения
качества высшего образования и тесного сотрудничества с вой-
сками. В статье рассматривается процесс разработки содержа-
ния программы для военного ВУЗа на основе анализа компе-
тенций. С помощью анкетирования изучалось мнение трех
сторон (преподавателей, выпускников и руководителей физи-
ческой подготовки в войсках). В ходе исследования выясни-
лось, что упомянутые в анкете компетенции и навыки выпуск-
ников являются важными, несмотря на различную оценку
степени важности со стороны экспертов.
Ключевые слова: компетенции, содержание, физическое вос-
питание.
Annotation: Bogko C.A. Analysis of knowledge’s and abilities
acquired by soldiery specialists during the study of discipline
“Physical education, special physical preparation and sport”.
Development of maintenance on-line tutorial of discipline
“Physical education, special physical preparation and sport”, is
conducted taking into account realities of educational-battle
activity, that serves as a mortgage to success of providing quality
of higher education and close collaboration with troops. A
development of maintenance the program process for military
Institute of higher on the basis of analysis jurisdictions is
examined in the article. By the questionnaire opinion of three
sides was studied (teachers, graduating students and leaders of
physical preparation in troops). It turned out during research,
that the jurisdictions and skills of graduating students mentioned
in a questionnaire were important, in spite of a different
estimation of degree of importance from the side of experts.
Keywords: jurisdictions, maintenance, physical education.

Вступ.
Існують різні точки зору на компетенції. Вра-

ховуючи, що компетенції пропонуються вузами і зат-
ребувані ринком, можна сказати, що компетенції ви-
пускників є придатний до продажу на ринку товар –
знання, навички і характеристики, які мають свою
„ціну” на ринку праці. У документах проекту Євро-
комісії по настройці освітніх структур (European
Commission) компетенції визначаються як „динаміч-

не поєднання характеристик, можливостей і відно-
син” випускників [6]. У своїх навчальних програмах
ВВНЗ пропонують різні навички і знання, які курсан-
ти (майбутні випускники) засвоюють в тій або іншій
ступені. Ці знання і навички випускники здатні вико-
ристовувати, завдяки чому ці знання і навички ста-
ють їх характеристиками – компетенціями. З такої
точки зору необхідність гармонізації, адаптації учбо-
вих програм до реалій військової праці стає більш
ніж очевидною, а визначення компетенцій випуск-
ників необхідно для того, щоб забезпечити (і підви-
щити) можливість їх адаптації до професійної діяль-
ності.

Робота виконана згідно Зведеного перспектив-
ного плану видання підручників для ВВНЗ Збройних
Сил України (замовник - Міністерство оборони Ук-
раїни в особі директора Департаменту військової
освіти та науки МО України).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: проаналізувати на конк-

ретному прикладі програми „Фізичне виховання,
спеціальна фізична підготовка і спорт”, якими ком-
петенціями повинні володіти випускники ВВНЗ з ура-
хуванням думок, переваг і потреб курсантів (сту-
дентів), викладачів, керівників і організаторів процесу
фізичної підготовки у військовому підрозділ.

Результати досліджень.
Для цього була розроблена, поширена і про-

аналізована спеціальна анкета. Відправною точкою
досліджень компетенції, що вказані в анкеті, стали Ста-
тут ЗС України, НФП, інструкції, керівні документи,
що регламентують процес організації і проведення
фізичної підготовки у військах, посадові обов’язки осіб,
які здійснюють керівництво цим процесом [1, 2, 3, 4].

В експертній оцінці прийняли участь три групи:
- викладачі, які через свої службові обов’язки

(викладання) відповідають за вироблення компе-
тенцій;

- керівники і організатори процесу фізичної
підготовки у військовому підрозділі (командири
підрозділів, їхні заступники з виховної роботи, та інші
офіцері, які приймали участь в написані відгуку);

- випускники (постачальники компетенцій), які,
виходячи на ринок праці, дістають можливість оціни-
ти адекватність або неадекватність одержаних в про-
цесі навчання компетенцій.

Експертів відбирали до експертної групи за
відповідною методикою [5]. Характеристика вибірки
експертних груп надана у таблиці 1.

Експерти оцінювали показники за 10 бальною
шкалою. Оцінка 0 - якість байдужа, 1 - мало необхідна
(може бути компенсована іншими якостями), 3 - не-
обхідна тільки в кризових ситуаціях, 5 – бажана, 7 -
необхідна у повсякденній діяльності, 9 - професійно-
важлива, оцінки 2, 4, 6, 8 - можливо або/та необхідно
розвивати у процесі діяльності.

На рисунки 1 відображено усереднені резуль-
тати оцінки умінь, які на думку експертів забезпечу-
ють здатність військовим фахівцям вирішувати про-
блеми у сфері фізичного виховання на певній посаді.
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В опитуванні прийняли участь 11 викладачів, 34 ви-
пускника ВВНЗ і 19 анкет надійшло від військ.

Усі три групи оцінили як „професійно-важливі
та необхідно розвивати у процесі діяльності” уміння:

- застосовувати раніше засвоєнні вправи для
досягнення фізичної готовності до вивчення і вико-
нання нормативів з бойової підготовки загальновійсь-
кових дисциплін – умовна позначка на рисунку №2;

- вибирати методи і засоби фізичного вихован-
ня та використання їх з метою збереження та поліпшен-
ня рівня фізичного, соціального та психологічного здо-
ров’я, резистентності  організму,  усунення
функціональних відхилень у фізичному розвитку - №5;

- пояснювати основи методики оздоровлен-
ня і фізичного удосконалювання традиційними і не-
традиційними засобами та методами фізичної куль-
тури - №7;

- вести контроль та облік фізичної підготов-
ки - №12;

- організовувати та проводити заняття з підпо-
рядкованим особовим складом з усіх форм фізичної
підготовки - №13.

„Необхідне у повсякденній діяльності”, на дум-
ку усіх експертів таке уміння, як засвоїти спеціальні
фізичні вправи, застосовувати їх для вирішення спец-
іальних завдань у різних умовах професійної діяль-
ності - №14. Дві групи (викладачі і випускники) оці-
нили уміння засвоїти фізичні  вправи,  які
прискорюють час адаптації курсантів до умов навчан-
ня - №1 і трактувати значення систематичних занять
фізичної підготовкою і спортом для забезпечення
боєздатності - №4, як „необхідні у повсякденної діяль-
ності, професійно-важливі та їх необхідно розвивати
у процесі діяльності”. На думку керівників і організа-
торів процесу фізичної підготовки у військовому
підрозділі ці якості „бажані”. Відрізняється оцінка ви-
пускників якості засвоєння основоположних понять
фізичної культури і спорту - №3 і діагностування сво-
го функціонального стану - №6 від оцінки груп, до
яких увійшли викладачі та керівники. Випускники
оцінили, як „необхідні у повсякденній діяльності, про-
фесійно-важливі та їх необхідно розвивати у процесі
діяльності”, а викладачі та керівники – „бажані”. „Ба-
жані” та їх „необхідно розвивати у процесі діяльності”

Рис.1. Результати експертного опитування важливості компетенції,
яки формуються у курсантів у процесі вивчення дисципліни

(по осі абсцис числа 1,2,3…. 14 відповідно номеру компетенції, вказаної в анкеті).

Таблиця 1 
Характеристика вибірки експертних груп 

Вибірка викладачів 
Педагогічний стаж К-сть % Рівень освіти К-сть % 

До 5 років 3 27 Вища 9 82 
Більш 5 років 8 73 Наукова ступінь, звання 2 18 
Усього 11 100 Усього 11 100 

Вибірка керівників і організаторів процесу фізичної підготовки 
Вікова група К-сть % Досвід служби К-сть % 

1 вікова група 9 47 1 – 3 років 3 16 
2 вікова група 6 32 4 – 7 років 12 63 
3 і більше вікова група 4 21 Більш 8 років 4 21 
Усього 19 100 Усього 19 100 

Вибірка випускників 
Курс навчання К-сть % Досвід стажування у військах К-сть % 

4 курс 12 35 На посаді заступ. ком. взводу 4 15 
Випускної курс 22 65 На посаді командиру взводу 22 85 
Усього 34 100 Усього 26 100 
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на думку випускників такі уміння, як керування про-
цесом фізичної підготовки - №9 та участь у плану-
ванні та підготовці керівників занять - №10. Ці ж умі-
ння викладачі та керівники рахують як „необхідні у
повсякденній діяльності, професійно-важливі та їх
необхідно розвивати у процесі діяльності”. Найбільш
різниця у оцінці експертами уміння №8 - організува-
ти та проводити індивідуальне фізичне тренування з
метою постійно підтримувати фізичну готовність до
виконання завдань військово-професійної діяльності
та №11 - забезпечувати усім необхідним проведення
усіх форм фізичної підготовки. Так уміння організу-
вати та проводити індивідуальне фізичне тренування
для випускників „професійно-важливі”, для керівників
– „бажана”, а для викладачів – „необхідна у повсяк-
денній діяльності”. Уміння забезпечувати усім необ-
хідним проведення усіх форм фізичної підготовки
„необхідна у повсякденній діяльності” по оцінці ви-
пускників. „Необхідне тільки в окремих ситуаціях” –
оцінка викладачів і „бажана” на думку керівників.

Висновки.
Не дивлячись на те, що відповіді на питання

анкети про ступінь переваги окремих умінь
відрізняється, але усі респонденти рахують всі умін-
ня необхідними (частіше всього вони ставили 6 - 9
балів), і усі вони рахують необхідним пов’язати зміст
програми навчання з реаліями навчально-бойової
діяльності.

Перелік умінь, що їх визначено для видів зав-
дань підготовки військового фахівця, є підставою для
формулювання не тільки змістових модулів, а і мо-
делі визначення якості підготовки військових фахівців.

Подальшого дослідження потребують уточ-
нення змістовних модулів на підставі практичної ап-
робації під час проведення занять та розробка діаг-
ностичної моделі визначення якості підготовки
військових фахівців з дисципліни “Фізичне вихован-
ня, спеціальна фізична підготовка і спорт”.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

„ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНА
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ”

Божко С.А. Кирпенко В.М.,
Маракушин А.І., Піддубний О.Г.

Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації Національного технічного

університету України “КПІ”
Харківський університет повітряних

сил імені Івана Кожедуба

Анотація. В статті розглядається підхід щодо оцінки ефек-
тивності якості підготовки військових фахівців з дисципліни
„Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт”.
Використовуючи кваліметричний метод оцінки, розроблену
систему критеріїв, можна отримати інтегральний показник,
що характеризує інтегральну якість (ступінь сформованості
професійно важливих якостей військового фахівця) – своєр-
ідну рейтингову оцінку якості. Але слід мати на увазі, що
цей показник потрібно коригувати відповідно до даних, от-
риманих унаслідок зворотного зв’язку з військами стосовно
кожного з випускників. Цей показник може слугувати од-
нією з основних складових для визначення ефективності фун-
кціонування системи фізичного виховання у ВВНЗ. При цьо-
му процес підвищення ефективності функціонування системи
фізичної підготовки військового закладу набуде більш конк-
ретного та керованого характеру.
Ключові слова : компетенції, якість, фізичне виховання.
Аннотация: Божко С.А., Кирпенко В.Н., Маракушин А.И.,
Поддубный А.Г. Оценка эффективности качества подготов-
ки курсантов по дисциплине „Физическое воспитание, спе-
циальная физическая подготовка и спорт”. В статье рассмат-
ривается  подход относительно  эффективности качества
подготовки военных специалистов по дисциплине „ Физи-
ческое воспитание, специальная физическая подготовка и
спорт”. Используя квалиметрический метод оценки, разра-
ботанную систему критериев, можно получить интеграль-
ный показатель, который характеризует интегральное каче-
ство (степень формирования  профессионально важных
качеств военного специалиста) - своеобразную рейтинго-
вую оценку качества. Но следует иметь в виду, что этот
показатель нужно корректировать в соответствии с данны-
ми, полученными в результате обратной связи с войсками
относительно каждого из выпускников. Этот показатель мо-
жет служить одной из основных составляющих для опреде-
ления эффективности функционирования системы физичес-
кого воспитания в высшем военном учебном заведении. При
этом процесс повышения эффективности функционирова-
ния системы физической подготовки военного заведения
приобретет более конкретный и управляемый характер.
Ключевые слова: компетенции, качество, физическое вос-
питание.
Annotation. Bogko C.A., Kirpenko V.N., Marakyshin A.I.,
Piddybniy A.G. Estimation of efficiency quality of preparation
students on discipline “Physical education, special physical
preparation and sport”. In the article approach is examined relation
to efficiency of quality of preparation of soldiery specialists on
discipline “Physical education, special physical preparation and
sport”. Utilizing the qualimetric method of estimation, developed
system of criteria, it is possible to get an integral index which
characterizes integral quality (degree of forming professionally of
important qualities of military specialist) - original rating estimation
of quality. But it is necessary to mean that this index needs to be
corrected in accordance with by information, got as a result of
feed-back with troops in relation to each of graduating students.
This index can serve one of basic constituents for determination
of efficiency of functioning of the system of physical education in
higher military educational establishment. Thus the process of
increasing efficiency of functioning the system of physical
preparation of military establishment will be purchased by more
concrete and guided character.
Keywords: jurisdictions, quality, physical education.
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Вступ.
Якість підготовки фахівців є важливою харак-

теристикою управління освітнім процесом і визна-
чається ступенем обґрунтованості трьох основних
положень: мети навчання (для чого навчати), змісту
навчання (чого навчати), засобів навчання та прин-
ципів організації процесу навчання (як навчати). Успіх
та ефективність процесу навчання визначаються
врешті-решт змістом освіти і технологією діяльності
як науково-педагогічного складу і командирів, так і
курсантів (слухачів).

Формування системи показників якості підго-
товки фахівців – це нова й складна методологічна
проблема. Основні принципи її розв’язання було роз-
роблено у працях В.П.Беспалька, Л.П.Одерія,
П.І.Підкасистого, А.І.Субетто, Н.Ф.Тализіної, В.Т.Ци-
би, Нещадима М.І. та інших дослідників.

Існують різні підходи щодо тлумачення термі-
на якість підготовки, які відрізняються один від одно-
го повнотою врахування окремих властивостей ви-
пускника – фахівця. Згідно з першим підходом якість
ототожнюється з однією, головною, професійно важ-
ливою, властивістю фахівця за умовного абстрагу-
вання від решти його властивостей. Згідно з другим –
якість розглядається з погляду відповідності вимогам
державних стандартів вищої освіти. Згідно з третім
підходом якість підготовки фахівців характеризуєть-
ся з погляду сформованості всього комплексу окре-
мих властивостей, що складають поняття якості підго-
товки,  із введенням в обіг комплексного, або
інтегрального, показника якість підготовки.

Робота виконана згідно Зведеного перспектив-
ного плану видання підручників для ВВНЗ Збройних
Сил України (замовник - Міністерство оборони Ук-
раїни в особі директора Департаменту військової
освіти та науки МО України).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: Визначити показники, на

їх підставі діагностичну модель для кількісної оцінки
властивостей, а отже і якості підготовки військових
фахівців вирішувати проблеми в сфері фізичного
виховання.

Результати досліджень.
Для оцінки ефективності пропонованого про-

грамного матеріалу автори використовували підхід
до оцінки ефективності функціонування ВВНЗ, об-
ґрунтований військовими дослідниками [1, 2, 3]. На їх
думку ефективність функціонування педагогічної
системи ВВНЗ є показником, що характеризує ступінь
досягнення курсантами (слухачами) цілей освіти по-
рівняно з вимогами соціально-державного замовлен-
ня на підготовку військових фахівців і розроблених
професіограм з урахуванням фінансових, матеріаль-
них, психофізіологічних та часових витрат.

Оцінка якості підготовки військових фахівців за
допомогою засобів діагностики рівня їхньої освітньо-
професійної підготовки можливо проводити методом
з використанням кваліметрії [4].

Відповідно до них алгоритм кваліметричної
оцінки містить у собі п’ять основних етапів:

1. Формування експертної групи.
2. Упорядковане розміщення критеріїв у виг-

ляді ієрархічної (багаторівневої) структури – побудо-
ва так званого “дерева властивостей”.

3. Визначення абсолютних ( ijP ), бракувальних
( Бр

jP ), еталонних ( Ет
jP ) і відносних ( ijK ) показників

властивостей.
4. Визначення коефіцієнту вагомості ( jM ).
5. Обчислення комплексної оцінки інтеграль-

ної якості ( K∑ ).
Розглянемо коротко зміст кожного з названих

етапів.
Перший етап – формування експертної гру-

пи. У нашому випадку в експертної оцінки прийняли
участь три групи.

• викладачі, які через свої службові обов’язки
(викладання) відповідають за вироблення компетенції;

• керівники і організатори процесу фізичної
підготовки у військовому підрозділ (командири
підрозділів, їхні заступники з виховної роботи, та ін.
які приймали участь в написані відгуку на офіцера);

• випускники (постачальники компетенції), які,
виходячи на ринок праці, мають можливість оцінити
адекватність або неадекватність одержаних в процесі
навчання компетенції.

Експертів відбирають до експертної групи за
відповідною методикою [7].

Другий етап – упорядковане розміщення кри-
теріїв у вигляді ієрархічної (багаторівневої) структу-
ри – побудова так званого “дерева властивостей”. Ця
операція є найбільш складною та відповідальною.
Здійснюючи її, необхідно дотримуватися цілої низки
встановлених правил, таких як “ділення до простих
властивостей”, “ділення за рівною основою”, “не-
обхідність і достатність числа властивостей у групі”,
“мінімум властивостей у групі” та ін. Візьмемо за
основу підхід, який застосовується при розгляді про-
блеми ефективності функціонування ПС ВВНЗ, і адап-
туємо його до розгляду якісних показників підготов-
ки військових фахівців.

Відправною точкою досліджень є Статут ЗС
України, НФП, інструкції, керівні документи, що рег-
ламентують процес організації і проведення фізич-
ної підготовки у військах, посадові обов’язки осіб,
які здійснюють керівництво цим процесом, кінцевих
цілей вивчення дисципліни.

Готовність вирішувати проблеми в сфері
фізичної підготовки військового фахівця, умовно
розчленовується на наступні складові (рис. 1):

- рівень фізичної підготовки;
- рівень готовності функціональних систем;
- особиста відповідальність за стан здоров’я.
Тепер завдання полягає в тому, щоб ці показ-

ники розчленувати до рівня критеріїв, які, з одного
боку, могли б бути оцінені в педагогічній практиці, а
з іншого – були б органічно поєднані в цілісну систе-
му якості підготовки військового фахівця.

Виходячи із порядку оцінки (НФП 97) рівень
фізичної підготовки визначається фізичної підготовле-
ністю (сума балів за виконання фізичних вправ, які ха-
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рактеризують рівень розвитку фізичних якостей та ру-
хових навичок), та рівнім методичної підготовки. Він
складається з оцінки рівня сформованості спеціальних
теоретичних знань та організаційно-методичних умінь.

Рівень фізичної підготовленості можна розч-
ленувати на такі більш прості ступені сформованості:

· рівень сформованості основних та спеціаль-
них фізичних якостей

· рівень сформованості оволодіння навичка-
ми прискореного пересування, подолання перешкод,
рукопашного бою, плавання, пересування на лижах
по пересічній місцевості і надання допомоги товари-
шу при сумісних діях на воді, при подоланні пере-
шкод і в рукопашному бою.

Критерієм останнього рівня фізичної підготов-
леності є результат виконання фізичних вправ з відпо-
відних розділів програми навчання з дисципліни.

Рівень методичної підготовки повинен забез-
печити:

· формування фізичної культури;
· виховання у особового складу потреби само-

стійно оволодівати знаннями, уміннями й навичка-
ми управління фізичним вдосконаленням людини
засобами фізичного виховання та навчання, застосо-
вувати набуті цінності в життєдіяльності;

· організацію процесу фізичної підготовки та
заходів спортивно-масової роботи у підрозділу для
рішення завдань бойової підготовки.

Рівень стану функціональних систем організ-
му характеризує їх функціональні та морфологічні
можливості і можливо визначати на підставі показ-
ників фізичного розвитку і фізичного стану з розра-
хунком індексу фізичного стану (ІФС) за методом
О.А. Пирогової [5].

Критерієм показника особистої відповідаль-
ності за стан здоров’я є рівень свідомої відповідаль-
ності та постійної уваги до здорового образу життя,
відсутність шкідливих звичок визначався на підставі
характеристик, наданих командирами підрозділів, їхні
заступниками з виховної роботи.. Необхідно відміти-
ти, що в університеті щорічно проводиться медичне
обстеження курсантів з залученням всіх спеціалістів
на військово-лікарській комісії. За результатами ро-
боти комісій здійснюється висновок про стан здоро-
в’я курсантів і можливість подальшого навчання.

У зв’язку з тим, що фінансові, матеріальні, пси-
хофізіологічні та часові витрати врахують у наступ-
ному при оцінці ефективності функціонування ПС
ВВНЗ , тому ці показники при оцінці ефективності
процесу фізичного виховання не враховувались.

Третій етап – визначення абсолютних (Pij),
еталонних (РЕm), бракувальних ( Бр

jP ) та відносних (Кij)
показників властивостей. Тут індекс “i” означає но-
мер критерію “P” “дерева властивостей”, а “j” – на-
лежність до “Pi” j-го курсанта (слухача), коли його
діяльність оцінюється за визначеним критерієм.

Для нашого завдання оцінку властивостей
здійснено за чотирибальною шкалою, де найвищий
бал – “5” (він же – еталонний показник “ E m

jP ”), а най-
нижчий – “2” (він же – бракувальний показник “ Бр

jP ”).

Значення абсолютного показника Pij знаходи-

тиметься в інтервалі   Em
jP

E m
≥  Pij ≥ Бр

jP  й визначатиметь-
ся відповідним чином за кожним критерієм останнь-
ого рівня з погляду реалізації цього критерію
окремим курсантом (слухачем).

Кількісна оцінка абсолютних показників Рi,
здійснюється відповідно до загально прийнятого по-
рядку.

Таким чином, встановлено загальні підходи до
визначення абсолютних показників Pij, призначення
еталонних E m

jP та бракувальних показників Б р
jP . У ква-

ліметрії прийнято також використання відносних по-
казників Кij, що відображають рівень виявлення кож-
ної властивості шляхом порівняння її з еталоном. Ці
показники інколи називають оцінками властивостей.

Перехід від абсолютних показників Pij до віднос-
них – Кij у кваліметрії здійснюється за формулою:

= ij
ij Em

j

P
K

P

Слід зазначити, що всі властивості з погляду
впливу на інтегральну якість можуть мати різну ва-
гомість.

Четвертий етап – визначення коефіцієнта
вагомості Mj. Для системи критеріїв, що характери-
зують якість підготовки курсанта (слухача) викорис-
товувався метод сучасної теорії ієрархічних систем
Т.Сааті (експертна оцінка). [6]. Надані коефіцієнти
вагомості визначені при таких показниках узгодже-
ності судження експертів: відхилення величини мак-
симального власного значення Lmax = 5,3819 від по-
рядку матриці n; індекс узгодженості Іу = 0,0955,
відношення узгодженості Ву = 0,0853. Кількісне зна-
чення еталонних та бракувальних показників крите-
рію надано у відносних показниках.

П’ятий етап - обчислення комплексної оцін-
ки інтегральної якості ( K∑ ), тобто рівня її сформо-
ваності в і-го курсанта (слухача).

Таку оцінку можна одержати, помноживши
відносні показники, отримані під час діяльності і-го
курсанта (слухача) при реалізації останнім j-го показ-
ника ,  на  відповідні  коефіцієнти вагомості

1
i

n
ij

j
K K Mj∑

=
= ⋅∑ . При цьому  ∑≤ ≤0 1iК .

Індекс “Σ ” при показникові К означає, що оц-
інка дається саме інтегральній якості.

j – j-тa  властивість останнього рівня “дерева
властивостей”; j = 1, 2, 3,…n;  n – кількість властивос-
тей останнього рівня; Kij – відносний показник, що
характеризує рівень прояву  j-ї  властивості порівня-
но з еталоном під час діяльності  і-го  курсанта (слу-
хача); Mj – коефіцієнт вагомості  j-ї  властивості.

Запропонований підхід дозволяє конкретизу-
вати глобальну мету у вигляді компонентів-завдань,
які можуть бути донесені до кожного суб’єкта освіт-
ньої системи і оцінені, у виді діагностичної моделі
якості підготовки курсантів (Таб.1.). У нашому ви-
падку ступінь досягнення кінцевих цілей фізкультур-
ної освіти пропонується діагностувати з допомогою
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Рис. 1. Узагальнена система критеріїв ефективності засвоєння програми фізичної підготовки військового фахівця.

Таблиця 1 
Діагностична модель визначення якості підготовки військових фахівців з дисципліни  

"Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" 
Інтегративні 
показники 

Вагомість 
кожного 
показника 

Критеріальне описання показника  Кількісне 
значення 
критерію 

Знання, уміння і 
навички управління 
фізичним 
вдосконаленням 
людини засобами 
фізичного виховання 
та навчання 

 

0,30  1. Знання та розуміння предмету навчання, його 
зв’язку з військово-професійної діяльністю, впевнене 
володіння засобами, методами та формами фізичним 
вдосконаленням людини. 
2. Володіння засобами, методами та формами 
фізичного вдосконалення людини, навики їх 
застосування в практичній діяльності. 
3. Елементарний рівень знань і необхідних навичок. 
4. Відсутність елементарного рівня знань і 
необхідних навичок. 

1,0 
 
 
 

0,8 
 
 

0,6 
 

0 
Стійкість до 
тривалих та великих 
фізичних 
навантажень 

0,25 Рівень фізичної підготовленості оцінюється: 
1. Відмінно. 
2. Добре. 
3. Задовільно. 
4. Незадовільно. 

 
1,0 
0,8 
0,6 
0,0 

Уміння успішно 
вирішувати 
практичні завдання з 
організації процесу 
фізичного виховання 

0,20  1. Уміння досліджувати стан фізичної підготовки, 
формулювати та успішно вирішувати завдання 
відповідно до цілей, поставлених перед підрозділом.  
2. Те саме, зорієнтоване на готовий зразок. 
3. Уміння вирішувати прості завдання фізичної 
підготовки.  
4. Відсутність уміння вирішувати прості завдання. 

1,0 
 
 
 

0,8 
0,6 
0 

Функціональний стан 
організму (частота 
серцевих скорочень, 
вік, довжина, маса 
тіла, артеріальний 
тиск) 

0,15 Рівень функціонального стану за Пирогової 
вважається: 
1. високим – при ІФС більше 0,826  
2. вище середнього – при 0,676 – 0,825 
3. середнім – при 0,526 – 0,675 
4. нижче середнього – при 0,376 – 0,525 

 
 

1,0 
0,8 
0,6 
0,0 

Особиста 
відповідальність за 
стан здоров’я 

0,10 1. Високий рівень свідомої відповідальності та 
постійної уваги до фізичного здоров’я. 
2. Виявлення турботи про фізичне здоров’я, але не за 
власної ініціативи. 
3. Увага до власного здоров’я при небажаних 
відхиленнях його показників від норми. 
4. Відсутність турботи та низький рівень особистої 
відповідальності за постійну підтримку фізичного 
стану в межах норми. 

1,0 
 

0,8 
 

0,6 
 
 

0 
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використання відповідних засобів діагностики на на-
ступних етапах: результати екзамену з дисципліни
поперед дипломної практики; результати Державної
атестації; аналіз відгуків на випускників з військ. На
цій основі здійснюється моніторинг якості підготов-
ки військового фахівця, визначається його рейтинг.

Висновки.
Таким чином, використовуючи кваліметрич-

ний метод оцінки, можна отримати інтегральний по-
казник, що характеризує інтегральну якість (ступінь
сформованості професійно важливих якостей військо-
вого фахівця) – своєрідну рейтингову оцінку якості.
Але слід мати на увазі, що ∑ iК  потрібно коригувати
відповідно до даних, отриманих унаслідок зворотного
зв’язку з військами стосовно кожного з випускників.

Цей показник може слугувати однією з основ-
них складових для визначення ефективності функціо-
нування системи фізичного виховання у ВВНЗ.

Подальші дослідження потребують уточнен-
ня оцінки ефективності функціонування випускника,
рівня практичної діяльності офіцера, регламентовано-
го вимогами, що пред’являються до нього під час ви-
конання конкретних обов’язків на відповідній посаді.
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ЗДАТНІСТЬ ПЛАВЦІВ

ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
В СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Бойко Г.М.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. У статті проаналізовано особливості впливу со-
матичних патологій на психічну сферу спортсменів-інвалідів,
наведено інтегральну характеристику готовності плавців до
участі в змагальній діяльності, обґрунтовано необхідність
вивчення індивідуально-психологічних особливостей плавців
високої кваліфікації з вадами зору, опорно-рухового апара-
ту, розумового та фізичного розвитку.
Ключові слова: плавці, соматичні розлади, психічна сфера,
корекція, психолого-педагогічний супровід.
Аннотация. Бойко Г.Н. Влияние индивидуально-психологи-
ческих особенностей на возможности пловцов высокой ква-
лификации к самореализации в спортивной деятельности.
Проанализированы особенности воздействия соматических
патологий на психическую сферу спортсменов-инвалидов,
представлена интегральная характеристика готовности плов-

цов к соревновательной деятельности, обоснована необхо-
димость изучения индивидуально-психологических особен-
ностей пловцов высокой с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения, умственного и физического развития.
Ключевые слова: пловцы, соматические нарушения, психи-
ческая сфера, коррекция, психолого-педагогическое сопро-
вождение.
Annotation. Boyko G.N. Influencing of individual-psychological
characteristics on possibility of swimmers of high qualification
to self-realization in sporting activity. The analysis of features
of influence of somatic pathologies on the psychical sphere of
sportsmen-invalids is carried out, integral description of
readiness of swimmers is presented to competition activity, the
necessity of study of individual-psychological features of
swimmers of high with violations of movement vehicle, sight,
mental and physical development is grounded.
Keywords: swimmers, somatic violations, psychical sphere,
correction, psychological-pedagogical accompaniment.

Вступ.
Спортивна діяльність повинна забезпечувати

вдосконалення особистості  спортсмена ,  що
здійснюється безпосередньо в навчально-тренуваль-
ному процесі та спрямовується на задоволення його
інтересів до спорту та потреб, сформованих у сфері
спортивної діяльності [3-5, 25]. Участь у спортивній
діяльності вимагає від спортсмена узгодженої взає-
модії  індивідуально-психологічних якостей,
внутрішніх ресурсів і технологічної організації самої
діяльності [2, 6, 8, 19, 28, 29]. Отже, розробка системи
психолого-педагогічного супроводу підготовки
плавців високої кваліфікації із вадами зору, порушен-
нями опорно-рухового апарату, розумового та фізич-
ного розвитку, які здатні досягати результатів на межі
людських можливостей, а також технологій її прак-
тичної реалізації, потребує аналізу всіх складових го-
товності, що впливають на ефективність навчально-
тренувальної та змагальної діяльності спортсменів.

Сучасні науковці вказують на існування тен-
денцій до зростання відповідності системи підготовки
спортсменів високого класу специфічним вимогам
конкретного виду спорту, що, передусім, проявляєть-
ся в збільшенні частки допоміжної та спеціальної підго-
товки в загальному обсязі тренувальної роботи та змен-
шенні загальної. Зокрема, на етапах максимальної
реалізації індивідуальних можливостей та збереження
досягнень спортсменів, частка спеціальної підготовки
зростає до 60 %. Доведено, що приріст спортивних
досягнень забезпечується виходом спортсменів за
межі сформованого стереотипу виконання змагаль-
них дій. Розв’язання проблеми забезпечується розроб-
кою та впровадженням загально- та спеціально-підго-
товчих вправ, що, на відміну від стандартних
змагальних, мають інші характеристики [9, 34]. Перед-
бачаємо, що використання спеціальних психологічних
методів і прийомів у поєднанні з модифікованими
формами змагальних вправ забезпечить моделюван-
ня нових, більш досконалих параметрів змагальних дій
спортсменів, що зумовлять достовірний приріст до-
сягнень у конкретному виді рухової діяльності.

Встановлено, що співвідношення різних видів
підготовки може істотно змінюватись у залежності
від специфіки конкретного виду спорту, індивідуаль-
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них особливостей спортсменів, засобів і методів тре-
нування [21]. Принагідно, що це положення безпосе-
редньо стосується підготовки плавців високої квалі-
фікації  з  вадами зору,  порушеннями
опорно-рухового апарату, розумового та фізичного
розвитку, які суттєво відрізняються від здорових
спортсменів за більшістю показників складових го-
товності, що забезпечують високі спортивні резуль-
тати в сучасному плаванні.

Досягати видатних спортивних результатів
спроможні, передусім, спортсмени, які за антропо-
метричними даними, морфо-функціональними ха-
рактеристиками та властивостями психіки найкра-
щим чином відповідають вимогам конкретного виду
змагальної діяльності [8]. Тому дослідження пробле-
ми вибору спеціалізації, спрямованості та змісту про-
грам підготовки плавців різних нозологій на етапах
максимальної реалізації індивідуальних можливостей
та збереження досягнень спортсменів-інвалідів набу-
ває особливої актуальності.

Дослідження виконується у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.:
„Теоретико-методологічні основи психологічного
супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних
нозологічних груп”, номер державної реєстрації
0106U012125.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхід-

ності врахування індивідуально-психологічних та осо-
бистісних якостей плавців високої кваліфікації з вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розумо-
вого та фізичного розвитку для визначення змісту пси-
холого-педагогічного супроводу їхньої підготовки та
прогнозування здатності спортсменів-інвалідів до най-
вищого рівня реалізації в спортивній діяльності.

Результати дослідження.
Готовність плавців із вадами зору, порушен-

нями опорно-рухового апарату, розумового та фізич-
ного розвитку до самореалізації в спортивній діяль-
ності  представлено у вигляді  інтегральної

характеристики, що визначається взаємозалежною
сукупністю складових техніко-тактичної, функціо-
нальної та психологічної готовності спортсменів
(рис. 1).

Техніко-тактична майстерність як складова
готовності плавців із порушеннями опорно-рухово-
го апарату, вадами зору, розумового та фізичного
розвитку до участі в змагальній діяльності обумов-
лена інтелектуальними, руховими та сенсорними
можливостями спортсменів. Отже, в спорті інвалідів
техніко-тактична майстерність плавців завжди ліміто-
вана характером уражень моторної, сенсорної та інте-
лектуальної сфери або їх поєднанням.

Функціональна складова готовності забезпе-
чується рівнем емоційно-вольової стійкості спорт-
сменів і формується під впливом неспецифічної для
здорових плавців динаміки процесів адаптації до тре-
нувальних навантажень і сповільнення процесів
відновлення працездатності, зумовленого соматич-
ним станом спортсменів.

Психологічна складова готовності обумов-
лена достатньо стійкими індивідуально-психологіч-
ними особливостями та властивостями психіки спорт-
смена: емоційно-вольовою стійкістю, здатністю до
мобілізації, психологічною витривалістю, волею до
перемоги, цілеспрямованістю особистості, наполег-
ливістю, здатністю до самоконтролю та активної са-
морегуляції [2, 7, 10].

Психологічна складова готовності плавців
різних нозологій може бути суттєво лімітована по-
рушеннями психологічного здоров’я, пов’язаними з
ризиком деформації особистості спортсменів-
інвалідів, які виявляються нездатними адекватно при-
стосуватися до сприятливих і несприятливих умов і
впливів [2, 3, 24, 32, 33].

Всупереч тому, що сучасне спортивне плаван-
ня відноситься до видів спорту з відносно ранньою
спеціалізацією, для спорту інвалідів типовими є ви-
падки достатньо пізнього початку занять (у 15-25
років) [4]. З огляду на прогнозування рівня досягнень
спортсменів інформативним є тип біологічного доз-

Рис. 1. Складові готовності плавців різних нозологій до змагальної діяльності.
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рівання, що, на думку вчених, багато в чому визна-
чає спрямованість спортивної  спеціалізації
[26, 30, 34]. Для спортсменів із прискореними темпа-
ми біологічного дозрівання, що обумовлюють раннє
досягнення ними піку багаторічної спортивної фор-
ми, завершення процесів біологічного дозрівання
вчені пов’язують зі стабілізацію результатів і завер-
шенням спортивної кар’єри [26, 30]. Отже, у випад-
ках достатньо пізнього початку професійних занять
спортом, доцільно, передусім, звертати увагу на
плавців із певним відставанням біологічної зрілості.

Встановлено, що порушення фізичного, псих-
ічного та соціального розвитку зумовлюють виник-
нення значних труднощів в організації та проведенні
навчально-тренувальних занять зі спортсменами-
інвалідами [7]. Відсутність наукових даних щодо особ-
ливостей підготовки висококваліфікованих плавців
передбачає необхідність розробки та впровадження
спеціальних методів, методичних прийомів, засобів і
форм організації занять зі спортсменами з вадами
зору, опорно-рухового апарату, відхиленнями розу-
мового та фізичного розвитку.

Передбачаємо, що навчально-тренувальний
процес необхідно будувати з урахуванням принципу
єдності корекції та навчання, з опорою на актуаль-
ний рівень розвитку та активності спортсменів. За-
безпечення виконання цих умов неможливе без ура-
хування особливостей індивідуально-психологічного
та особистісного розвитку й соматичного стану
плавців із вадами зору, порушеннями опорно-рухо-
вого апарату, розумового та фізичного розвитку.

Започатковуючи аналіз особливостей психіч-
ного та особистісного розвитку плавців із порушен-
нями зору, опорно-рухового апарату, розумового та
фізичного розвитку, ми врахували, що такі форми
порушень класифікуються науковцями як соматичні
[11, 12, 18, 22].

Історія розвитку медицини показує, що взає-
мозв’язок між психічною та соматичною сферами
людини відомий зі стародавніх часів. Зокрема, Со-
крат вказував на помилковість „... лікування тіла без
душі”. Наукове дослідження єдності психічної, фізич-
ної (соматичної) та соціальної сфер людини започат-
ковано на початку ХХ століття та пов’язано з робота-
ми Г.А.  Захар’їна  (1909), П.Ф.  Лесгафта
(1936), Р.А. Лурії (1944) т. ін. У подальших досліджен-
нях М.С. Лебединського (1972), Г.В. Морозова (1974),
інших науковців продовжено вивчення соматичного
та психічного станів людини як якісно різних, але взає-
мовпливових сторін особистості. Зокрема, Ф.В. -
Бассін (1970, 1972), розглядаючи психосоматичні взає-
мозв’язки станів людини, виділяє два основних
взаємообумовлених аспекти: вплив психічних фак-
торів на соматичну сферу людини; вплив соматич-
них факторів на психіку людини [4]. Перший аспект
знайшов своє відображення в психосоматичному
підході в медицині, в межах якого відбулося виділен-
ня різних форм психогенних захворювань, зокрема,
вегетативних неврозів. Дослідники розглядають їх як
результат функціонування захисту різного ступеня

інтенсивності [31] та вказують на існування взаємоз-
в’язку  між особливостями особистісного профілю
суб’єкта та розвитком у нього відповідних соматич-
них захворювань [18].

Другий аспект психосоматичних відносин, що
пов’язаний із впливом соматичного стану суб’єкта
на його психіку, розкриває порушення психічної
діяльності людини в умовах соматичної хвороби. Ре-
зультати наукових досліджень, присвячених вивчен-
ню психіки хворих із соматичною патологією, дово-
дять існування двох різновидів впливу соматичних
розладів на психіку людини:

· соматогенного – у вигляді інтоксикаційних
впливів на центральну нервову систему;

· психогенного – у формі реакцій особистості
на захворювання та його наслідки [1, 13, 15, 20, 22].

Основною формою впливу соматичного зах-
ворювання на психіку людини вважається психоген-
на, а в структурі соматичних патологій визначають
психічний та психологічний компоненти [12, 16]. До-
ведено, що перебіг основної та супутніх хвороб по-
значається на психічному стані людини, а в дитячому
віці суттєво впливає її на психічний розвиток, певним
чином ускладнюючи та обмежуючи можливості
формування пізнавальної сфери дитини, її особис-
тості в цілому. Отже, зміни психічної та соматичної
сфер позначаються на соціальному розвитку та соц-
іальній активності особистості спортсменів із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розу-
мового та фізичного розвитку.

Незалежно від характеру первинного психо-
фізичного дефекту, в структурі порушень особистіс-
ного розвитку інвалідів розрізняють первинні сома-
тичні (сенсорні, моторні, інтелектуальні) та вторинні
психосоціальні відхилення. У структурі останніх вид-
іляють емоційну систему адаптивних поведінкових
стереотипів, що зумовлені типом нервової системи
та соціальної перцепції інвалідів [12].

Доведено, що порушення моторного, зорово-
го, інтелектуального розвитку утворюють систему
розгалужених сенсорно-когнітивних депривацій осо-
бистості. За умови відсутності своєчасної, адекватної
віку та стану людини психолого-педагогічної корекції,
зростає ризик порушень її особистісного та соціаль-
ного розвитку, соціальної адаптації в цілому. Найбільш
виразно дезадаптація проявляється в емоційно-нега-
тивній поведінці, що має афективне забарвлення. Дже-
релом негативних поведінкових проявів особистості
вчені вважають домінуючу захисну мотивацію [11, 14].

Дослідники також вказують на порушення
пізнавальних процесів в інвалідів із вадами зору, по-
рушеннями опорно-рухового апарату, розумового
та фізичного розвитку, зокрема: сприймання, спря-
мованості мислення, пам’яті, мови, формування по-
треб [17, 23, 25]. Це суттєво ускладнює соціальну адап-
тацію спортсменів-інвалідів, обмежує їхню здатність
до засвоєння соціального комунікативного досвіду
та зумовлює необхідність розробки й впровадження
системи психолого-педагогічного супроводу підго-
товки висококваліфікованих плавців різних нозологій.



21

Л.С. Виготський (1983), розглядаючи динаміку
психіки людини на різних етапах онтогенезу, вводить
поняття „кризи розвитку” та пропонує враховувати
фактори соціальної ситуації в розвитку людини. Соц-
іальна ситуація – це не просто середовище, в якому
перебуває людина. Під цим поняття розуміють своє-
рідне поєднання внутрішніх процесів розвитку та
зовнішніх умов, характерних для конкретного віково-
го періоду [4, 11].

Травма та хвороба, пов’язані з ними втрата або
обмеження дієздатності викликають розлад сформо-
ваної соціальної ситуації, що правомірно розгля-
дається вченими як кризовий період життя. Його по-
в’язують із формуванням нових психологічних
новоутворень, нехарактерних для попередніх життє-
вих етапів людини. Зміна соціальної ситуації, зумов-
лена соматичними розладами, впливає не тільки на
рівень фізичних, а й психологічних можливостей лю-
дини до виконання діяльності, призводить до обме-
ження кола соціальних контактів, дієздатності в ціло-
му, докорінно змінює внутрішнє ставлення до життя.
Отже, у випадках набутої патології в спортсменів-
інвалідів формуються психологічні новоутворення,
що обмежують їхню здатність до найвищого рівня
самореалізації в спортивній діяльності.

Соматичні розлади завжди супроводжуються
сильним перевантаженням (стресом), що неодмінно
позначається на різних аспектах життя людини, відоб-
ражається на його рідних, інших суб’єктах із найб-
лижчого соціального оточення. За таких умов, мож-
ливість інваліда адаптуватися до нових обставин
життя, здатність зайняти активну життєву позицію,
що забезпечить сприятливі психологічні умови для
його подальшої особистісної та професійної само-
реалізації, визначається перебігом кожної зі стадій
переборювання хвороби. На переборювання хворо-
би впливають суб’єктивні та ситуативні фактори, ку-
мулятивна дія яких формує індивідуальне ставлення
до хвороби, зумовлює оцінку внутрішнього та зовн-
ішнього стресу самим суб’єктом.

Таким чином, результат процесу переборюван-
ня хвороби, здатність до соціальної адаптації та найви-
щого рівня реалізації в будь-якій сфері соціальної діяль-
ності , включаючи й спортивну,  залежить від
особливостей психічного та особистісного розвитку
спортсменів-інвалідів, їхнього попереднього досвіду
діяльності та умов соціального середовища, в яких відбу-
вається процес компенсаторно-корекційного розвитку.

Висновки.
Аналіз спеціальної літератури вказує на одно-

стайність думок фахівців щодо необхідності врахуван-
ня особливостей розвитку вищих психічних функцій,
особистісних якостей спортсменів і низки психофізіо-
логічних параметрів як критеріїв оцінки потенційних
можливостей спортсменів високої кваліфікації та про-
гнозування результатів їхніх виступів у змаганнях.

Інтелектуальний розвиток, емоційна зрілість і
соціалізація особистості є підґрунтям для формування
психологічної готовності спортсменів до участі в
спортивній діяльності. В сукупності з розвитком здат-

ності спортсменів до максимальної реалізації фізичних
можливостей, у них формуються механізми економі-
зації витрат психологічного потенціалу особистості в
тренувальній і змагальній діяльності. Отже, здатність
плавців із вадами зору, порушеннями опорно-рухово-
го апарату, розумового та фізичного розвитку до мак-
симальної реалізації в спортивній діяльності може бути
лімітованою індивідуально- психологічними та особи-
стісними якостями, сформованими під впливом сома-
тичних розладів на психічну сферу спортсменів, що
обмежує їхню здатність до формування високоадаптив-
них реакцій на дію специфічних для спорту вищих до-
сягнень функціональних і психоемоційних впливів і зни-
жує рівень професіоналізму.

Підготовка висококваліфікованих плавців із
вадами зору, порушеннями опорно-рухового апара-
ту, розумового та фізичного розвитку зумовлює не-
обхідність розробки та впровадження системи пси-
холого-педагогічного супроводу, що враховуватиме
особливості індивідуально-психологічних та особис-
тісних якостей спортсменів і забезпечить найвищий
рівень самореалізації спортсменів-інвалідів у
спортивній діяльності.

У контексті завдань нашого дослідження перс-
пективи подальших розвідок вбачаємо в здійсненні
аналізу впливу вроджених і набутих моторних, сен-
сорних або інтелектуальних порушень на психічний
та особистісний розвиток плавців високої кваліфікації
різних нозологій.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ МОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Бутенко Т.О.
Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут»

Анотація. У статті розглядається поняття «мовної компе-
тенції», його походження і тлумачення різними вченими і
школами, місце мовної компетенції в пізнанні навколишньо-
го світу та основного засобу, за допомогою якого людина
отримує знання, у тому числі й професійні. Під терміном
«мовна компетенція» розуміється знання мови, уміння підби-
рати й використовувати необхідні слова для формулювання
своїх думок, розуміння чужого мовлення, знання певних
граматичних, фонетичних, лексичних і стилістичних пра-
вил мови, уміння будувати мовні висловлювання таким чи-
ном, щоб вони були правильними й зрозумілими слухачу.
Ключові слова: мовна компетенція, мовленнєва діяльність,
функціональна система, мислення.
Аннотация. Бутенко Т.А. Исследование понятия языковой
компетенции как педагогической категории. В статье рас-
сматривается понятие «языковая компетенция», его проис-
хождение и трактовка различными учеными и направления-
ми, место языковой компетенции в познании окружающего
мира и основного средства, с помощью которого человек
получает знания, в том числе и профессиональные. Под сро-
ком «языковая компетенция» понимается знание языка, уме-
ние подбирать и использовать необходимые слова для фор-
мулирования своих мыслей, понимание чужой речи, знание
определенных грамматических, фонетических, лексических
и стилистических правил языка, умение строить языковые
высказывания таким образом, чтобы они были правильными
и понятными слушателю.
Ключевые слова: языковая компетенция, речевая деятельность,
функциональная система, мышление.
Annotation. Butenko Т.О. Research of concept of language
competence as pedagogical class. In the clause the concept “the
language competence”, its origin both treatment by the various
scientists and directions, place of the language competence in
knowledge of the environmental world and basic means is
considered, with which help the man receives knowledge,
including professional. “The language competence” is perceived
term knowledge of tongue, skill to select and use necessary
words for a formulation of the ideas, comprehension of another’s
speech, knowledge of defined grammatic, phonetic, lexical and
stylistic rules of tongue, skill to build language expressions so
that they were straightening and clear to the student.
Key words: the language competence, speech activity, functional
system, thought.

Вступ.
Інтелектуальний потенціал нації є одним з го-

ловних надбань країни, тому формування й розвиток
інтелектуальної еліти - завдання, яке сьогодні стоїть
перед вищою освітою України. У формуванні високо-
розвиненої особистості мова відіграє важливе значен-
ня. Основним засобом, за допомогою якого людина
пізнає навколишній світ і отримує знання, є мова.
Сприйняття індивідом дійсності в спілкуванні залежить
від рівня володіння мовою і словниковим запасом.

Мова, мовлення в психології розглядаються як
специфічний вид діяльності, який включено до всієї
діяльності людини. Мовлення визначається «як своє-
рідний, специфічний людський спосіб формування
й формулювання думки за допомогою мови» [4, с.
41]. Будучи засобом формування й формулювання
думок, мова необхідна людині для розвитку розумо-
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вих здібностей, для розуміння й оволодіння різними
видами знань. За допомогою мови людина розви-
вається як інтелектуальна, високоосвічена духовна
особистість.

О.О. Леонтьєв розглядає мову як «систему
трьох категорій у моделюванні об’єкта: мова як
здатність, мова як предмет, мова як процес» [5, с. 20].
Мовна здібність, за О.О. Леонтьєвим, є сукупністю
психологічних і фізіологічних умов, що забезпечу-
ють засвоєння, утворення, відтворення й адекватне
сприйняття мовних знаків членом мовного колекти-
ву [6, с. 54]. Із цього визначення можна зробити вис-
новок, що реалізована мовна здатність або мовна
компетенція, як ми будемо надалі її називати, є су-
купністю природжених здатностей людини до відтво-
рення мовлення й набутих навичок сприйняття й ро-
зуміння мовних знаків як засобу спілкування й
передачі інформації між членами колективу або
співтовариства.

Питання про мовну компетенцію (мовну
здатність) людини вперше було поставлено В. Гум-
больдтом, який розділив дослідження «сфери мови»
і «сфери мовних здатностей людини» [2, с. 77]. Саме
йому належить ідея мовної діяльності як процесу й
розуміння мови як об’єднувального елемента, що
пов’язує соціум і людину.

У ХІХ столітті до цієї проблеми звертався учень
В. Гумбольдта, Г. Штейнталь, який визначав мовну
компетенцію як здатність говорити, тобто з одного
боку, фізіологічну здатність видавати артикуляційні
звуки й, з іншого боку, сукупний зміст внутрішнього
світу, який є передує мові й повинен бути виражений
за допомогою мови [14, с. 127]. Г. Штейнталь, на
відміну від В. Гумбольдта, розглядав мову тільки як
процес, не вважаючи її діяльністю.

Робота проводиться в рамках концепції фор-
мування національної гуманітарно-технічної еліти,
що розробляється в Національному технічному уні-
верситеті «Харківський політехнічний інститут».

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – розглянути й проаналізувати

різні тлумачення й підходи до вивчення та форму-
вання поняття мовної компетенції у вітчизняній і за-
рубіжній літературі.

Результати досліджень.
У науковій літературі, яка стосується питання

«мовної компетенції», до Ф. Соссюра не розрізняли-
ся поняття мови як системи, мовлення як діяльності,
що відповідає цій системі, а також готовності до цієї
діяльності. В «Курсі загальної лінгвістики» ним упер-
ше був уведений термін «мовна діяльність», під яким
він розумів сукупність знаків, що включає два аспек-
ти: кодифіковану мову (langue) як систему правил;
мовлення (parole) – індивідуальну варіацію мовної
діяльності як засіб спілкування, реалізовану на ос-
нові коду [11].

Термін «мовна компетенція» уперше вжив
Н. Хомський у теорії генеративної граматики, що бере
витоки у картезіанській філософській традиції.
Більшість своїх ідей Н. Хомський пов’язував із тради-

ціями «Граматики універсальної й раціональної»,
створеної в 1660 р. в абатстві Пор-Рояль Клодом Лан-
село й Арно.

Н. Хомський виділяє два поняття: мовна
здатність (competence) і  мовна активність
(performance). Під мовною здатністю мається на увазі
потенційне знання мови, під мовною активністю -
процеси, що відбуваються під час реалізації цієї здат-
ності в мовній діяльності.

Школа  Н.  Хомського досліджує мовну
здатність людини на прикладах граматичного конст-
руювання, запозичених зі структурального мовознав-
ства. Ядром мовної компетенції є здатність людини
до утворення простого речення, а мовна компетен-
ція - це знання граматики мови, і це знання є природ-
женим для людини, тобто мовець інтуїтивно, несвідо-
мо будує нові речення, і відповідно, розуміє нові, яких
він ніколи раніше не чув, якщо вони відповідають гра-
матичним правилам побудови речень даної мови [13].

У такому трактуванні мовної компетенції Н. -
Хомський і його прихильники не враховували
співвідносності рівня мовної здатності людини з його
духовним і інтелектуальним розвитком. При викори-
станні мови людина не тільки «породжує речення»,
але також користується основною одиницею мови -
словом, спираючись на практичний і теоретичний
досвід, і саме вибір слів і словосполучень відрізняє
людину з високорозвиненою мовною компетенцією
від індивіда з мінімальним лексичним запасом і низь-
кою мовною здатністю.

Американський науковець Д. Слобін визначав
мовну компетенцію як модель того, що існує у свідо-
мості носія мови, модель, створену лінгвістом на ос-
нові його інтуїтивної здатності відрізняти правильно
побудовані висловлювання від неправильно побудо-
ваних. Вірогідність існування такої моделі може бути
доведена тільки ретельним вивченням реальної ак-
тивності, яку вона визначає [10, с. 58]. Однак вчений
вважав, що в мовному механізмі людини існує об-
’єднувальний елемент, який здійснює змістовну оці-
нку мовної інформації незалежно від аналізу мовної
структури речення. Це положення ставить під сумнів
основну ідею Хомського щодо «мовної здатності».

Вітчизняна наука, спираючись на теоретичні
положення Л.В. Виготського, О.М. Леонтьєва, О.Р. -
Лурія про мову, мовлення й мовну діяльність,
відрізняється від американської, де мовлення розгля-
дається лише як система мовних реакцій. Вітчизняні
вчені трактують мовлення як діяльність, яку включе-
но до всієї системи людської діяльності.

Ми в тлумаченні мовної компетенції дотримує-
мося поглядів вітчизняних психологів і лінгвістів і
згодні з О.Р. Лурія, коли він пише: «...Як «компе-
тентність» у мові [мовна здатність. - О.Л.], так і «зас-
тосування» мови [мовна активність. - О.Л.] не з’яви-
лися відразу й не є двома незалежними явищами.
Можна думати, що сама «компетентність» у мові є
результатом розвитку її застосування й тільки в про-
цесі активного відбиття дійсності й активного спілку-
вання в дитини виникає розуміння мови» [9, с. 148].
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Л.С. Виготський показав, що мовна функція
виникає в спілкуванні дитини з іншими людьми й спо-
чатку розділена між ними. Потім ця функція, поряд з
іншими функціями, які здобуваються протягом жит-
тя, перебудовує діяльність дитини й при цьому по-
ступово перетворюється в дуже складну функціональ-
ну систему. Такий підхід при розгляді психічних
готовностей був більшим кроком уперед у порівнянні
з ідеалістичною психологією, що розглядала ці готов-
ності як «споконвічні властивості» психіки. Далі у
вітчизняній науці мовна компетенція розглядалася як
функціональна система й вивчалася нерозривно від
мислення.

Уявлення про мовну здатність як функціональ-
ну систему пов’язане з відкриттям в галузі фізіології
вищої нервової діяльності. Вчення про функціональні
системи як матеріальний субстрат вищих психічних
функцій бере початок у розробленому О.О. Ухтомсь-
ким принципу домінанти [12]. О.О. Ухтомський розг-
лядав мовлення (мовну компетенцію) як циклічну
домінанту, що включає в себе великі констеляції не-
рвових центрів різних рівнів. Значення того факту, що
мовна здатність належить до числа функціональних
систем, уперше правильно оцінив Виготський Л.С.,
який наголошував, що мовлення входить до числа
функціональних систем [1, с. 454]. Було встановлено
також, що й всі інші функціональні системи опосе-
редковані мовленням.

Педагогічно дуже важливим є положення,
встановлене О.М. Леонтьєвим, відповідно до якого
формування нових функціональних систем залежить,
головним чином, від об’єктивних властивостей са-
мого предмета, створеного в людському філогенезі й
яким потрібно оволодіти в онтогенезі [8, с. 29]. Це
положення стосується й мови. Індивід, який оволод-
іває досягненнями людського роду в сфері мовної
компетенції, повинен володіти мовою як системою, і
мовою як діяльністю, і мовою як здатністю. Вивчен-
ня всіх цих об’єктивно існуючих умінь і навичок, вста-
новлення взаємозв’язків між ними, відкриває перс-
пективу оптимального програмованого розвитку
індивідуальної мовної здатності відповідно до істот-
них характеристик родової здатності людини. Це пе-
дагогічне завдання сьогодні є актуальним, оскільки
безпосередньо пов’язане з розвитком мислення й
оперуванням теоретичними поняттями, які є осно-
вою будь-якої науки.

Сьогодні під терміном «мовна компетенція»
мається на увазі не ідеальне знання мови, а її реаль-
не використання. Сучасні науковці говорять про не-
досконалість цього терміна, і поряд з ним викорис-
товуються прагматична ,  соціокультурна ,
стратегічна, комунікативна компетенція. Іноді термін
«мовна компетенція» замінюється більш загальним
терміном «комунікативна компетенція» [3, с. 91-92].
Так, М.Р. Львов розмежовує мовну й комунікатив-
ну компетенцію, маючи на увазі під мовною компе-
тенцією знання граматики, фонетики, лексики, сти-
лістики  тої  мови,  яка  вивчається ,  а  під
комунікативною компетенцією «маються на увазі

не тільки теоретичні знання, але й навички, вільне
володіння мовленням» [7, с. 174].

Висновки.
У результаті проведеного аналізу наукової літе-

ратури й власних досліджень поняття мовної компе-
тенції, ми дійшли висновку, що всі дослідники розгля-
дали різні аспекти мовної компетенції й вивчали це
явище з погляду різних наук, таких як психологія,
лінгвістика, психолінгвістика, тому й існує стільки
визначень цього поняття. Ми вважаємо, що мовну
компетенцію також повинна вивчати й педагогіка,
тому що формування мовної компетенції - педагогі-
чне завдання, необхідне при вивченні різних дис-
циплін, оскільки в основному ми отримуємо знання
за допомогою мовних засобів.

У нашій роботі під терміном «мовна компе-
тенція» ми будемо розуміти знання мови (рідної або
іноземної), уміння підбирати й використовувати не-
обхідні слова для формулювання своїх думок, розум-
іння чужого мовлення (правильне значення слів),
знання певних граматичних, фонетичних, лексичних
і стилістичних правил мови, уміння будувати мовні
висловлювання таким чином, щоб вони були пра-
вильними й зрозумілими слухачу.

Надалі ми будемо досліджувати, за допомогою
яких педагогічних технологій формується мовна ком-
петенція і яким чином мовна компетенція впливає на
професійний і культурний розвиток особистості.
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРОТЕКАНИЯ
УЧЕБЫ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ КОРРЕКЦИОННО-
РЕГРЕССИВНЫХ АНАЛИЗОВ1

Бухта Кристина
Академия физического воспитания, Варшава
Загородный Факультет Физического Воспитания,

Бялая Подляска, Польша

Аннотация. Изложены исследования проблематики препо-
давания физической культуры в институтах в Польше. У 1300
студентов первокурсников четырех институтов физической
культуры были выбраны наиболее оптимальные факторы,
влияющие на получение хороших результатов в науке. Ана-
лиз эмпирических данных был проведен при помощи мето-
дов корреляции и  множественной регрессии. Результаты
исследования показали большое влияние оценок окончатель-
ных школьных экзаменов на успеваемость в институте.  Су-
щественным фактором успеваемости в институтах физичес-
кой культуры оказался пол студентов. Анализ результатов
исследования позволил сформулировать рекомендации для
улучшения преподавания в институтах.
Ключевые слова: институт физической культуры, студент,
успех в изучении, факторы.
Анотація. Бухта Х. Фактори обумовлюючі перебіг науки в
ВНЗ фізичної культури згідно з кореляційним і регресивним
аналізом. Досліди торкаються проблеми навчання в ВНЗ
фізичної культури в Польщі. У 1300 студентів першокурс-
ників чотирьох ВНЗ фізичної культури були вибрані найоп-
тимальніші фактори, котрі дозволяють досягнути добрі ре-
зультаті в науці.  Аналіз емпіричних даних був зроблений за
допомогою методів кореляції та множинної регресії. Резуль-
тати дослідів показали суттєвий вплив атестату зрілості на
успішність в інституті. Суттєвим фактором виявилась стать
студентів. Аналіз результатів дозволив сформулювати інструк-
цію для поліпшення процесу навчання в ВНЗ.
Ключові слова: ВУЗ фізичної культури, студенти, успішність
в науці, фактори.
Annotation. Buchta K.  The determiners of the course of physical
education study according to correlation and multiple regression
analyses. The research was to find out which of the socio-
demographic variables of students accepted for the 1 st year of
PE studies are the optimal determiners of their studies’ results.
The analysis of the empirical data was carried out with the use
of the correlation and multiple regression methods. The analyses
show the high influence of the grades from the graduating from
high school document on both – quality and quantity studies’
results. The entrance exam proved to be an important though
less strong determiner. However, its role as being a determiner
of studies’ results differs in many PE academies. The components
of the entrance exam are better determiners than the eventual
result of the exam. The generally analysed independent variables
explain only the small part of the studies’ results variance.
Key words: Physical Education Academy, students, progress in
studies, determiners of the results in studying.
Adnotacja. Buchta Krystyna. Uwarunkowania przebiegu studiów
wychowania fizycznego w świetle analiz korelacyjno-regresyjnych.
Podjęte badania miały na celu ustalenie optymalnych predyktorów
wyników w studiach spośród zmiennych charakteryzujących
studentów przyjętych na I rok studiów wychowania fizycznego.
Analizę danych empirycznych przeprowadzono przy zastosowaniu
metod korelacji i regresji wielokrotnej. Przeprowadzone analizy
pokazały znaczące oddziaływanie na rezultaty studiowania średniej
ocen ze świadectwa dojrzałości. Istotnym predyktorem przebiegu
studiów w uczelniach wychowania fizycznego okazała się także
płeć badanych studentów.
Słowa kluczowe: AWF, studenci, postępy w studiach, predyktory
wyników w nauce.

Введение.
Процесс обучения принадлежит к важнейшим

составляющим дидактично-воспитательной системы
высшей школы.

Проблематика обучения в вузах физического
воспитания является предметом многочисленных
дискуссий. Дифференциация протекания образова-
тельных карьер студентов вуза физического воспита-
ния, удерживающиеся низкие показатели БС этой
учебы2, при одновременно довольно суровой экза-
менационной селекции3, рождают потребность вы-
яснения причин наблюдаемых явлений и поиска воз-
можности ограничения их негативных последствий.

Причины такого рода ситуаций можно искать
чаще всего в системе отбора кандидатов на учебу и в
реализации учебной программы вуза [4]. Критичес-
кие замечания направлены, например, под адресом:

· неправильного функционирования системы
профориентации в средней школе, отдающей предпоч-
тение кандидатам, выделяющимся высоким уровнем
физических способностей, без обращения особого вни-
мания на интеллектуальные качества абитуриента;

· перегруженных программных блоков учебы;
· плохо организованного дидактично-воспита-

тельного процесса, особенно в адаптационной фазе
учебы [5].

Предпринятые исследования являются попыт-
кой оптимизировать методы подбора абитуриентов
в вузах физического воспитания с целью повышения
качества обучения.

Используя имеющуюся информацию, харак-
теризующую исследуемых принятых на первый курс
учебы, разрабатывался комплекс признаков, наибо-
лее адекватно показывающих результаты учебы в
каждом из анализируемых вузов. Внимание иссле-
дователей концентрировалось на социально-демог-
рафических и педагогических характеристиках пере-
менных, характеризующих исследуемых студентов.
Похожей проблематики касались работы [2, 6, 7].

Цели и задачи работы
Предпринятые исследования базируются на

теоретической модели, принимающей, что проте-
кание учебы в вузах физического воспитания обус-
ловлено группой факторов (независимые, объясня-
ющие переменные), к которым можно причислить
имеющиеся знания и умения абитуриента, а также
некоторые, характеризующие его социально-демог-
рафические черты.

Познавательной целью представляемых иссле-
дований было установить, действительно ли и в ка-
кой степени определенные черты, характеризующие
студенческую молодежь в исследуемый период в
институтах физического воспитания, детерминиру-
ют результаты учебы.

В свою очередь, практическим намерением
работы было предоставить эмпирически проверен-
ные предпосылки возможной модификации систе-
мы обучения в вузах физического воспитания, с точ-
ки зрения оптимизации таковой.

1 Статья реализована в рамках собственных исследований BW. III/17, финансированных MNiSW.
2 Показатели БС учебы для исследуемых циклов обучения незначительно превышали 50% [1, с. 10].
3 На одно место на первый курс специальности приходится в среднем 3-4 абитуриента [3, с. 21].
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Материал и метод
Исследования касались 1300 студентов вузов

физического воспитания, обучающихся по специаль-
ности физическое воспитание. Они были реализова-
ны на материале циклов обучения, заканчивающих-
ся в 1998 году в следующих институтах физического
воспитания: Краковском (N=161), Вроцлавском
(N=216), Варшавском (N=299), Познаньском (N=121),
а также в загородном отделении Познаньского вузa в
Гожове Велькопольском (N=251) и Варшавского в
Бялой Подляске (N=252).

Информацию о студентах подготовили и коди-
ровали, согласно заранее запроектированной карте
данных, сотрудники деканатов отдельных вузов. Ис-
точником информации была обязательная докумен-
тация данных, находящаяся в деканатах (отделах по
науке). Обработку собранных материалов произве-
ла автор данных исследований, с использованием
программ Excel и Statistica.

При обработке эмпирического материала был
использован метод корреляции и регрессии много-
кратной (англ.: multiple regression analysis).

Чтобы установить, какие из учтенных в иссле-
довании переменных лучше всего прогнозируют
результаты учебы, был использован вариант анализа
«шаговой» регрессии (англ.: stepwise method)4.

Для презентации результатов были использо-
ваны вычисленные здесь стандартизированные ве-
личины коэффициентов бета, информирующие об
относительном влиянии каждой переменной на учеб-
ный успех5.

Результаты исследований.
Детерминанты срочного завершения учебы
Таблица 1 представляет результаты анализа

многократной регрессии проведенной шаговым ме-
тодом на материале каждого из анализированных
вузов. Объясняемой переменной была срочность
(своевременное окончание) учебы, зато объясняю-
щие переменные составляли результаты вступитель-
ного экзамена (практического, теоретического), сред-
ний балл аттестата зрелости, а также учтенные в
исследованиях социально-демографические пере-
менные, характеризующие исследуемых студентов
(пол, социальное происхождение, образование отца,
тип оконченной средней школы).

Влияние заключенных в анализируемой модели
переменных на срочное окончание вуза физического
воспитания достаточно отличается в отдельных вузах.
Они выясняют вариации зависимой переменной от
9,2% (Варшавский вуз) до 62,3% (Краков) (табл. 1).

Лучшим предсказателем в этом плане оказа-
лась краковская модель, в которой независимые пе-
ременные выясняют около 62% вариаций, при чем
рост оценок за практический экзамен связан с пони-
жением прогноза по срочной учебе (бета: -0,77), зато
теоретический экзамен и аттестат зрелости улучша-
ют такой прогноз (бета: 0,576 и 0,512).

Уровень аттестата зрелости позитивно детер-
минирует зависимую переменную (срочность уче-
бы) и в познаньском, и в варшавском вузе (коэффи-
циенты бета соответственно равны: 0,334 и 0,169).

Пол влияет на срочную учебу в варшавском
вузе (бета: 0,165) и во вроцлавском (бета: 0,188), при
чем после исключения влияния остальных факторов,
девушки получают здесь явно лучшие прогнозы, чем
юноши. Во вроцлавском вузе также образование отца
является существенным детерминантом анализиро-
ванной зависимой переменной. Факт наличия отца с
образованием ниже среднего дает больше шансов
на срочное завершение учебы, чем в случае лиц с
более образованными родителями.

Остальные переменные, учтенные в анализе
(социальное происхождение, тип оконченной сред-
ней школы) не оказывают существенного статисти-
ческого влияния на прогнозы, касающиеся срочной
учебы исследуемых студентов ни в одном из анали-
зированных вузов.

Детерминанты средних оценок в учебы
Принимая, что главной целью вступительно-

го экзамена является измерение тех диспозиций, ко-
торые обуславливают возможность реализации це-
лей образования на конкретном направлении учебы,
было проверено, в какой степени примененная фор-
мула экзамена исполняет этот критерий с точки зре-
ния уровня средних оценок в учебе.

Статистическим мерилом прогностики всту-
пительного экзамена по качественным результатам
учебы, являются коэффициенты корреляции Пирсо-
на, а для интерпретации результатов использованы
их квадратные величины, называемые коэффициен-
тами детерминации6.

Просчитанные величины коэффициентов де-
терминации указывают на умеренную прогностич-
ную величину вступительных экзаменов (объединен-
ная сумма пунктов) в отдельных независимых
учреждениях, а в загородных институтах в Бялой Под-
ляске и Гожове Велькопольском они свидетельству-
ют об отсутствии этой прогностичности результатов
обучения.. В свою очередь результаты практическо-
го экзамена не входят в линейную корреляцию с ре-
зультатами учебы (график 1).

4 Шаговая техника анализа регрессии находит и вырезает из уравнения регрессии переменные коррелированные с другими,
оставляя только те предикторы, которые имеют существенное влияние на зависимую переменную. В результате получаем
коэффициенты уравнения регрессии (для переменных, подданных оценке), которые позволяют получить самую большую
прогностику выбора. Конечный эффект определяет коэффициент многократной корреляции R, зато практическое измерение
презентует его квадрат, называемый коэффициентом детерминации. Он информирует о пропорции (проценте, если R2 умно-
жим на 100%) дифференциации зависимой переменной (результатов учебы), которую можно приписать суммарной диффе-
ренциации всех заключенных в уравнении переменных.

5 Каждый коэффициент бета мы называем чистым коэффициентом регрессии, так как он показывает, каков прирост (или падение,
если величины остальных переменных не меняются).

6 Коэффициенты детерминации, выраженные в процентах (r2*100%), делают возможным сравнение влияния исследуемых незави-
симых на зависимую переменную (эффекты учебы).
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Таблица 1 
Детерминанты срочности (своевременности) учебы 

Вуз 
Варшаваa Познаньa Краков Вроцлав Исследуемые переменные 

стандартизированные коэффициенты бета 
Пол (женщины =1)* 0,165     0,188 
Образование отца  
(начальное =1)*       0,159 
Практический экзамен  (пкт.)     -0,770   
Теоретический экзамен (пкт.)     0,576   
Аттестат зрелости (пкт.) 0,169 0,334 0,512   
Коэффициент детерминации 
R2*100% 9,2 11,16 62,3 11,20 
Условные обозначения: В таблице учтены только коэффициенты существенные на уровне p< 0,05;  
коэффициенты существенные на уровне p<0,001 были дополнительно выделены жирным шрифтом; 
   a  анализ учитывает учрежденческие единицы вместе с их загородными отделениями; 
   * обозначение ноль-единичных переменных. 

График 1. Коэффициенты детерминации основных компонентов процедуры квалификации
с качественными результатами учебы (%)

 

Таблица 2 
Детерминанты средних оценок в течение учебы 

Вуз  
Варшаваa Познаньa Краков Вроцлав Исследуемые переменные  

стандартизированные коэффициенты бета 
Пол (женщины =1)* 0,197 0,321   0,293 
Практический экзамен (пкт.) 0,186       
Теоретический экзамен (пкт.) 0,150   0,22 0,237 
Аттестат зрелости (пкт.) 0,497 0,428 0,51 0,293 
Коэффициент детерминации 
R2*100% 33,3 35,9 26,3 28,2 
Условные обозначения: В таблице учтены только существенные коэффициенты на уровне p< 0,05;  
существенные коэффициенты на уровне p<0,001 были дополнительно выделены жирным шрифтом; 
   a  анализ учитывает учрежденческие единицы вместе с их загородными институтами; 
   * обозначение ноль-единичных переменных. 
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Существенная зависимость установлена меж-
ду уровнем аттестатов зрелости и результатами каче-
ства учебы. Величины коэффициентов детерминации
являются, однако, довольно дифференцированными
для отдельных вузов и выясняют влияние этой пере-
менной на объясняемую переменную (результаты
учебы) от едва 8% (Познань) до около 34% (Институт
Физического Воспитания в Гожове).

Дальнейший анализ был проведен с использо-
ванием метода множественной регрессии. Результа-
ты проведенных исследований показывают, что учтен-
ные переменные позволяют выяснить в отдельных
вузах от 26,3% (краковский вуз) до 35,9% вариаций за-
висимой переменной (познаньский вуз) (таблица 2).

Среди введенных в модель регрессии социаль-
но-демографических переменных, пол исследуемых
студентов сильнее всего отражается на успехах в учебе.
В большинстве исследованных вузов (кроме краковс-
кого вузa) девушки получили в шкале успехов в учебе
существенно высшие результаты, чем их коллеги.

В свою очередь в небольшой степени, хотя и су-
щественной статистически, качественные результаты
учебы детерминируют такие компоненты вступитель-
ного экзамена, как теоретический экзамен (Варшава,
бета – 0,15; Краков – 0,22; Вроцлав – 0,237) и практичес-
кий экзамен (коэффициент бета – 0,186; Варшава).

Выводы.
Предпринимая попытку установления факто-

ров, детерминирующих результаты в учебе студен-
тов институтов физического воспитания, мы полу-
чили, в общем, низкие корреляции исследованных
переменных с результатами учебы. Отсюда, рассчи-
тывая на лучший прогноз успешности учебы, мы
искали их оптимальных комбинаций, используя ме-
тод множественной регрессии.

Анализ регрессии подтвердил основную роль,
которую в исследованиях над прогнозированием ре-
зультатов учебы приписывают аттестату зрелости. В
результате проведенного анализа получены высшие
величины стандартизированных коэффициентов
бета. Меньшая, но значительная в статистическом
смысле, роль принадлежит здесь также результату
теоретического экзамена.

Кроме того, результаты исследований показа-
ли, что учет пола исследованных значительно увели-
чивает возможность прогнозирования результатов
учебы по физическому воспитанию.

Результаты собственных исследований мы отнес-
ли, руководствуясь подобием примененной методоло-
гии, к результатам исследований, проводимых в облас-
ти предпринятой проблематики в предыдущие годы.
Они расходятся с результатами, например, таких работ,
как: [1, 2, 6, 7], в которых авторы показали существенное
значение подготовки, вынесенной из средней школы, а

также некоторых социально-демографических черт, ха-
рактеризующих принимаемых на учебу студентов, для
их отношения к учебе и обучению.

Попытка оценить вклад отдельных компонен-
тов вступительного экзамена в процесс выяснения
дифференциации результатов учебы показала, что
результаты теоретического экзамена оказались, в
общем, более сильным детерминантом, чем резуль-
таты практического экзамена.

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о необходимости предпринять определен-
ные действия, относящиеся как к теории, так и к прак-
тике. Это должно касаться, например, дальнейших
исследований оптимизации системы отбора на уче-
бу по физическому воспитанию7, а в особенности:

· принимая во внимание факт, что подтверди-
лось воздействие предыдущей подготовки абитури-
ента (выражающейся средним баллом в аттестате
зрелости) на количественные и качественные резуль-
таты учебы, следует учитывать соответственное зна-
чение этой переменной в системе квалификации,

· перед фактом несущественного значения
практического экзамена, как предиктора результатов
учебы, применяемого в актуально обязательной си-
стеме отбора кандидатов, следовало бы отказаться
от такого рода проверки в пользу так называемого
минимума физической подготовки.

В пользу проведения дальнейших исследова-
ний в определенных выше направлениях, кроме по-
знавательных аргументов говорят также аппликаци-
онные аргументы рассматриваемой проблематики
Т.е.: необходимость однозначного определения фак-
торов успеха в учебе по физическому воспитанию, а
также попытка исполнить растущие по отношению к
этим вузам общественные ожидания, чтобы они обу-
чали добротно и экономично.
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фізичної культури

Анотація. У роботі визначено процентне співвідношення
травм отриманих в різних частинах тренувального заняття,
характер травм і суб’єктивна оцінка причин їх виникнення.
Встановлено, що найбільша кількість травм була отримана
спортсменами в основній частині (86,3%), значно менша – у
підготовчій частині (10,6%) і незначна кількість – в заключній
частині (3,1%). Найбільш характерними травмами виявились:
забої тканин тіла (63,0%), садна шкіри (16,4%), та розтягнен-
ня м’язів і зв’язок (15,2%). Серед травм голови та шиї, також,
характерними є розсічення м’яких тканин обличчя (43,6%).
Ключові слова: структура, травма, одноборства, техніка, удар.
Аннотация. Вачев  С., Брискин Ю. Структура и причины
травматизма в восточных единоборствах с ударной техни-
кой. В работе определено процентное соотношение травм
полученных в разных частях тренировочного занятия, ха-
рактер травм и субъективная оценка причин их возникнове-
ния. Установлено, что наибольшее количество травм было
получено спортсменами в основной части (86,3%), значи-
тельно меньшая - в подготовительной части (10,6%) и не-
значительное количество - в заключительной части (3,1%).
Наиболее характерными травмами оказались: ушибы тканей
тела (63,0%), ссадины кожи (16,4%), растяжение мышц и
связок (15,2%). Среди травм главы и шеи - рассечения мяг-
ких тканей лица (43,6%).
Ключевые слова: структура, травма, единоборства, техника, удар.
Annotation. Vachev S., Briskin Y. Structure and reasons of
traumatism in east single combats with a shock technique. Percent
correlation of traumas is in-process certain got in different parts
of training employment, character of traumas and subjective
estimation of reasons of their origin. It is established, that the
greatest quantity of traumas has been received by sportsmen in
the basic part (86,3 %), is significant smaller - in a preparatory
part (10,6 %) and insignificant quantity - in a final part (3,1 %).
The most typical traumas appeared: bruises of fabrics of a body
(63,0 %), grazes of a skin (16,4 %), a stretching of muscles and
ligament (15,2 %). Among traumas of the head and a neck -
sections of soft fabrics of the person (43,6 %).
Key words: structure, trauma, single combats, technics, impact.

Вступ.
Впродовж останніх десятиріч у нашій країні

незмінною популярністю користуються східні одно-
борства, які використовують ударну техніку. В наш
час тільки в Україні ними займаються тисячі людей
різної статі, віку та рівнів майстерності.

Проте, незважаючи на численну армію при-
хильників “ударних” одноборств існують і їх против-
ники, які запевняють, що такі заняття несуть шкоду
здоров’ю через свою небезпечність та високий рівень
травматизму, особливо під час двобоїв у “повний
контакт”. Отже, на нашу думку, існує значний соц-
іальний запит на розв’язання проблеми травматизму
в “ударних” одноборствах.

Аналіз науково-методичної літератури присвя-
ченої східним одноборствам засвідчив наявність ве-
ликої кількості навчальних посібників, які обмежують-
ся лише висвітленням історичних аспектів розвитку

далекосхідних бойових мистецтв, надають перелік тех-
нічних прийомів та загальні методичні вказівки щодо
їх вивчення. Проблема травматизму в цих посібниках
або не піднімається взагалі, або їй приділяється кілька
абзаців. Лише в одному виданні цій проблемі присвя-
чено невеликий розділ, проте й у цьому посібнику не
висвітлена структура травматизму, не визначений ха-
рактер травм та причини їх виникнення [4].

В той-же час у боксі, де застосовується под-
ібна ударна техніка, й відповідно виникають подібні
травми, існує багаторічний досвід аналізу травматиз-
му, та науково обґрунтований підхід до його попе-
редження [1; 3; 6; 7]. Цей досвід може бути викорис-
таний у східних одноборствах. Проте результати
нашого попереднього дослідження засвідчили істот-
ну різницю в локалізації травм у боксі і східних одно-
борствах [2]. Відповідно до цього досвід запобігання
травматизму у боксі лише частково можна викорис-
тати в процесі підготовки спортсменів-одноборців,
які спеціалізуються в бойових мистецтвах із викорис-
танням ударної техніки. В свою чергу, специфіка трав-
матизму в “ударних” видах східних одноборств по-
требує додаткового вивчення та  розробки
рекомендацій щодо запобігання йому. З огляду на те,
що переважно, східними одноборствами займають-
ся діти й молодь, актуальність цієї проблеми не вик-
ликає сумнівів.

Дослідження виконувалось за планом науко-
во-дослідної роботи Львівського державного універ-
ситету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - визначити характер травм під

час навчально-тренувальних занять у східних одно-
борствах, які застосовують ударну техніку, та причи-
ни їх виникнення.

Завдання:
1. Визначити динаміку травматизму в різних

частинах навчально-тренувального заняття.
2. Визначити характер травматизму спорт-

сменів-одноборців у тренувальному процесі.
3. Виявити суб’єктивну оцінку причин виник-

нення травм спортсменів-одноборців у тренуваль-
ному процесі..

Методи:
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних

науково-методичної літератури.
2. Аналіз документальних матеріалів.
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження: для досягнення

поставленої мети нами було проведено аналіз “що-
денників спортсменів”. До щоденників спортсмени
заносили данні про усі травми, які виникали у них під
час тренувальної практики. Дослідження проводи-
лись на базі Львівської обласної федерації Кіокушин-
карате-до та Львівської обласної федерації Лао-
Тайських бойових мистецтв з 1-го листопада 2002 року
по 31 січня 2003 року. Загалом у дослідженні прий-
няв участь 31 спортсмен чоловічої статі, віком від 16
до 21 року. Спортивний стаж спортсменів 2-3 роки,
режим тренувань тричі на тиждень по дві години.
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Результати дослідження.
Аналіз результатів дослідження показав, що

найбільшою є питома вага травм, локалізованих у
відділах нижніх кінцівок – 52,2%, і верхніх кінцівок –
26,5%. Значно меншою є питома вага травм, локалі-
зованих у відділах тулуба – 11,8% і голови та шиї –
9,5% (табл. 1), ці дані підтверджуються даними нашо-
го попереднього дослідження [2].

Також результати дослідження свідчать, що
питома вага травм, отриманих у підготовчій частині
тренувального заняття, склала 10,6%, в основній час-
тині – 86,3% і в заключній частині – 3,1%.

Відносно невеликий відсоток травм отриманих
в підготовчій частині тренувального заняття пояс-
нюється традиційно якісним і системним розминан-
ням, яке застосовується в навчально-тренувальному
процесі у східних одноборствах.

Найбільший відсоток травм – 86,3% зареєст-
рований під час проведення основної частини тре-
нувального заняття. Це пояснюється тим, що під час
основної частини виникає найбільша кількість потен-
ційно травматичних моментів: це відпрацювання тех-
ніки захисту і нападу в парах, тренувальні двобої, ро-
бота на снарядах, а також система вправ для
загартування кісток і м’язів тулуба та ударних і бло-
куючих ланок верхніх та нижніх кінцівок, так звана
“набивка”. Головним чином, таку „набивку” прово-
дять в кінці основної частини тренувального заняття,
на тлі достатньо високої фізичної та емоційної втоми,
що і викликає більшу ймовірність травмування [4; 5].

Найменшим виявився відсоток травм отрима-
них у заключній частині тренувального заняття під
час проведення вправ на розвиток гнучкості та спец-
іальної витривалості – 3,1%.

Також нами було проаналізовано локалізацію
травм, які виникали в процесі підготовки спортсменів
у східних одноборствах (табл. 2).

Аналіз цих даних показав, що такі види травм
як садна шкіри, склали 16,4% від загальної кількості
травм, розсічення шкіри склали 5,0%, розтягнення
м’язів і зв’язок – 15,2%, забої тканин тіла – 63%, роз-
риви м’язів і зв’язок – 0,2% і переломи кісток – 0,2%.

Детальний аналіз травм голови та шиї показав,
що садна шкіри обличчя склали 9,1% від травм даної
локалізації. Розсічення шкіри обличчя склали 43,6%,
це найбільший відсоток травм, локалізованих у цьо-
му відділі. Розтягнення м’язів склали 7,3%, всі вони
були розтягненнями м’язів шиї. Забої, серед травм
цієї локалізації, становлять 40,0%. Серед травм цього
виду найбільш поширеними є забої носа, за ними
йдуть ока. Розривів м’язів і зв’язок та переломів кісток,
у цьому відділі, не зафіксовано.

Аналіз травм верхніх кінцівок показав, що се-
ред травм локалізованих у цьому відділі, садна шкіри
становлять 18,3% від загальної кількості. Розсічення
шкіри склали 2,6%. Розтягнення м’язів і зв’язок верхніх
кінцівок склали 18,3%. Найбільшим, серед травм даної
локалізації, виявився відсоток таких пошкоджень, як
забої кісток та м’язів – 60,2%. Найменшим виявився
відсоток таких травм, як розриви м’язів і зв’язок –

0,6%. Переломів кісток у відділі верхніх кінцівок за-
реєстровано не було.

Аналіз травм тулуба показав, що серед пошкод-
жень локалізованих у цьому відділі, садна шкіри скла-
ли 19,1% від загальної кількості. Розтягнення м’язів,
локалізовані на цій ділянці, склали 4,4%.

Найбільший відсоток серед травм тулуба ста-
новлять забої – 76,5%.

Аналіз травм нижніх кінцівок свідчить, що се-
ред травм, локалізованих у цьому відділі, садна шкіри
становлять 16,2% від загальної кількості. Розсічення
шкіри склали 0,3%. Зареєстрована одна травма цьо-
го виду – розсічення шкіри пальця. Розтягнення м’язів
і зв’язок склали 17,5%. Найбільший відсоток травм
нижніх кінцівок склали забої – 65,7%. Переломи кісток
склали 0,3%,- зареєстрована лише одна травма цього
виду, це перелом мізинного пальця ноги. Такого виду
пошкоджень як розриви м’язів і зв’язок, у відділі
нижніх кінцівок не зафіксовано.

Таким чином, можна зауважити, що найбільш
характерними травмами в процесі підготовки у
східних одноборствах, які використовують ударну тех-
ніку, є забої тканин тіла, незалежно від локалізації.
Також, досить характерними травмами є садна шкіри
в усіх ділянках тіла, крім голови та шиї, і розтягнення
м’язів і зв’язок (головним чином, локалізовані верхн-
іми та нижніми кінцівками). Для відділу голови та шиї,
крім забоїв, характерними є розсічення м’яких тка-
нин обличчя.

Також, було проаналізовано причини отри-
мання травм в процесі підготовки у східних однобор-
ствах (табл.3).

Аналіз причин травматизму в процесі підго-
товки у східних одноборствах показав, що серед усіх
недоліків, через які виникали травми, найбільшу пи-
тому вагу мають недоліки технічної підготовленості
– 56,2% від загальної кількості. Другими йдуть недо-
ліки у фізичній підготовленості – 32,9%. Недоліки у
психологічній підготовленості склали 3,8%, та недо-
ліки матеріально-технічного забезпечення – 7,1%.

Висновки:
1. В результаті дослідження встановлено, що

найбільша кількість травм була отримана спортсме-
нами в основній частині (86,3%), значно менша – у
підготовчій частині (10,6%) і незначна кількість – в
заключній частині (3,1%).

2. Найбільш характерними травмами, в про-
цесі підготовки спортсменів у східних одноборствах,
виявились: забої тканин тіла (63,0%), садна шкіри
(16,4%), та розтягнення м’язів і зв’язок (15,2%). Серед
травм голови та шиї, також, характерними є розсі-
чення м’яких тканин обличчя (43,6%).

3. Найбільша кількість травм була викликана
недоліками у технічній підготовці (56,2%), менша
кількість травм – недоліками фізичної підготовленості
(32,9%). Кількість травм, пов’язаних із недоліками ма-
теріально-технічного забезпечення, виявилась незнач-
ною (7,1%) і, ще меншою – кількість травм виклика-
них недоліками у психологічній підготовленості
(3,8%).
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Таблиця 1 
Травматизм в частинах навчально-тренувальних занять зі східних одноборств, % 

Частини заняття Локалізація травм Питома вага 
травм Підготовча Основна Заключна 

Голова та шия 9,5 1,8 98,2 - 
Верхні кінцівки 26,5 9,2 85,6 5,2 
Тулуб 11,8 7,4 92,6 - 
Нижні кінцівки 52,2 13,6 83,1 3,3 

Всього 10,6 86,3 3,1 
 

Таблиця 2 
Види травм в процесі підготовки у східних одноборствах, % 

Питома вага видів травм Локалізація травм Садна Розсічення Розтягнення Забої Розриви Переломи 
Голова та шия 9,1 43,6 7,3 40,0 - - 
Верхні кінцівки 18,3 2,6 18,3 60,2 0,6 - 
Тулуб 19,1 - 4,4 76,5 - - 
Нижні кінцівки 16,2 0,3 17,5 65,7 - 0,3 

Всього 16,4 5,0 15,2 63,0 0,2 0,2 
 

Таблиця 3 
Суб’єктивна оцінка причин травматизму в процесі підготовки у східних одноборствах, % 

Причини травм 
Локалізація 
травм Недоліки фізичної 

підготовленості 
Недоліки технічної 
підготовленості 

Недоліки психічної 
підготовленості 

Недоліки 
матеріально-техніч-
ного забезпечення 

Голова та шия 12,7 70,9 3,7 12,7 
Верхні кінцівки 38,6 54,9 1,3 5,2 
Тулуб 35,3 61,7 1,5 1,5 
Нижні кінцівки 33,1 53,0 5,6 8,3 

Всього 32,9 56,2 3,8 7,1 
 

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані із визначенням засобів і методів запобігання трав-
матизму в східних одноборствах з використанням
ударної техніки.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ОРИГІНАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ПОКРАЩЕННЯ

ПОКАЗНИКІВ СИЛИ ТА ГНУЧКОСТІ
ПРИ САМОСТІЙНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ

ТРЕНУВАННІ СТУДЕНТІВ

Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. У роботі висвітлюються дані проведеного педа-
гогічного експерименту, які свідчать про те, що реалізація
розроблених методик використання силових вправ з обтя-
женнями та спеціальних вправ для розвитку гнучкості в оп-
тимізованій тренувально-оздоровчій програмі сприяли підви-
щенню рівня силової підготовки та гнучкості студентів.
Ключові слова: індивідуальна, оздоровча, програма, студен-
ти педагогічних вузів, оптимізація.
Аннотация. Верблюдов И.Б., Лоза Т.А. Экспериментальная
проверка оригинальной методики улучшения показателей
силы и гибкости при самостоятельной оздоровительной тре-
нировке студентов. В работе освещаются данные проведен-
ного педагогического эксперимента, которые свидетельству-
ют  о том , что реализация разработанных  методик
использования силовых упражнений с отягощениями и спе-
циальных упражнений для развития гибкости в оптимизиро-
ванной тренировочно-оздоровительной программе способ-
ствовала повышению уровня силовой подготовки и гибкости
студентов.
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Ключевые слова: индивидуальная; оздоровительная; програм-
ма; студенты педагогических вузов; оптимизация.
Annotation. Verbludov I.B., Loza T.A. Experimental check of
an original technique of improvement of parameters of force
and flexibility a t independent improving training students.
Scientific novelty of obtained results: the received data on the
maintenance and the technique of the fulfillment of the
optimum health-improving programme which directly and
indirectly influences the positive results of the solved problem
national health. The specificity of a training component at a
formation of a health-improving programme is revealed.
Key words: individual; health-improving programme; the
students of pedagogical high schools; optimization.

Вступ.
Історико-філософський аналіз проблеми харак-

теризує фізичне виховання, перш за все, як педагогі-
чний процес, який покликаний вирішувати основні
задачі: зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якос-
тей, а також, передачі спеціальної системи знань для
осмисленого застосування засобів та методик індив-
ідуального фізичного виховання. Але не завжди, як
показує практика, ці положення виконуються пози-
тивно. У багатьох випадках це пов’язано з неефек-
тивним застосуванням самостійного оздоровчого
тренування. У новітній час, у зв’язку з впроваджен-
ням у навчальний процес вищих навчальних закладів
Болонської системи потребується удосконалення цьо-
го виду діяльності студентів[2].

Одним із найважливіших факторів оздоровлен-
ня, основою покращення соматичного здоров’я та
умовою формування здорового способу життя вва-
жається оптимальна рухова активність[4].

Гітерохронність розвитку зумовлює рухову
активність як універсальний фактор починаючи з
ранніх етапів онтогенезу, який поступово збільшує
адаптаційні ресурси організму і його робочі можли-
вості. В межах допустимого діапазону вона створює
основу, яка необхідна для оптимуму існування орган-
ізму в умовах зовнішнього середовища. При відсут-
ності адекватної рухової діяльності відбувається об-
меження обмінних процесів, що викликає цілий
комплекс морфо-функціональних та біохімічних змін
у всіх органах і системах. Обмежена рухова активність
у новітній час є однією з головних причин низки важ-
ких хронічних захворювань внутрішніх органів, по-
рушення обміну речовин, погіршення психічного
стану[8]. При цьому серед причин, які викликають
негативні зміни у соматичному здоров’ї велика
кількість дослідників також називають емоційні стре-
си, вплив на організм різних отрут і токсичних спо-
лук, нестача у харчуванні мікроелементів та вітамінів
та інше. Велику роль у спричиненні захворювань ряд
авторів приділяють негативній дії бактерій, вірусів,
грибкових та найпростіших організмів, збудників
інфекційних, а потім і багатьох неінфекційних хвороб.

На рівні метаболізму організм – це біологічна
субстанція, яка забезпечує життя за рахунок взаємодії
маси хімічних процесів. Основу цього складають гени.
У них спадковість, керування поточною життєдіяльн-
істю. Організм людини пристосовується до будь-яких
умов. Механізм пристосування – тренування та дет-
ренування. Функції клітини визначаються генами та

тренуванням. Змінність характеристик клітини пов’я-
зана, більш за все, з тренуванням. У результаті вправ
клітини тренуються, у них збільшується маса функц-
іонального білка[1]. Якщо функція без напруги, струк-
турна одиниця клітини працює незадовільно. Запитів
у регулюючі системи мало, розпад перевищує
швидкість синтезу, і кількість білка зменшується. Так
іде процес атрофії. Але, якщо клітина починає на-
пружено працювати, то кількість запитів у центр на
білок буде зростати. В цьому разі синтез буде випе-
реджати розпад. Маса білка збільшиться і, відповід-
но, підвищується функція. Тренування та детрену-
вання – універсальні процеси у будь-яких клітинах –
м’язових, нервових, залозних та інших. Таким чином,
кількість здоров’я (або ризик захворювання) можна
виміряти діапазоном навантажень, тобто тренуван-
ням. Важливим у цьому є і кількісний підбір наванта-
ження, тобто, характер вправ та кількість навантажен-
ня повинні бути оптимізовані.

Тренуванням досягаються резервні потуж-
ності для нормального функціонування всіх систем
організму.

Але проблемою є те, що у теорії оздоровчого
тренування критерії визначення оптимального набо-
ру засобів у індивідуальних тренувально-оздоровчих
програмах (ІТОП) достатньо не уніфіковані. Запро-
поновані ІТОП переважно однобічні і складні для
практичного використання у індивідуальній фізкуль-
турній роботі, а також не містять універсальних ме-
тодик впливу на основні фізичні якості індивіду.[5,7].

 Наведене свідчить, що дослідження оптимізо-
ваного варіанту ІТОП для самостійного використан-
ня, а також, удосконалення оригінальних методик за-
стосування всіх засобів ІТОП є актуальним.

ІТОП – це щоденні заходи, які сприяють гар-
монізації та вдосконаленню психофізичних процесів
організму людини і охоплюють широкий спектр за-
ходів: оптимальний руховий режим, регулювання ваги
тіла, складання раціонального харчового раціону, за-
гартування, очисні заходи, психорегуляцію, самома-
саж та ін.

Найважливішими умовами в оволодінні мето-
дами ІТОП є вміння регулювати процес дихання, м’я-
зовий тонус, роботу внутрішніх органів, взаємодію
психофізіологічних процесів організму та інше.. Зміна
напруження і розслаблення м’язів у поєднанні із спец-
іальними вправами різного напрямку справляє ре-
гулярний вплив і на гладкі м’язи внутрішніх органів, у
тому числі й судинної системи.

Значне місце в ІТОП займають вправи для по-
кращення показників сили та гнучкості.

Робота виконана за планом НДР кафедри ТМФК
інституту фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження була експеримен-

тальна перевірка оригінальних методик застосуван-
ня вправ для покращення показників сили та гнуч-
кості студентів вищого педагогічного навчального
закладу (ВПНЗ) при виконанні ІТОП.
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Результати дослідження.
Для самостійного використання у ІТОП вправ

силового спрямування нами запропоновані вправи
з власною вагою та вправи з обтяженням. В даній
роботі нами висвітлена методика застосування вправ
з обтяженнями.

Від якості і рівня м’язового напруження бага-
то в чому залежить потреба організму в кисні, а під
дією релаксації знижується потік імпульсації від м’язів,
зв’язок і суглобів у центральну нервову систему. У
результаті перехід від напруження м’язів до релак-
сації і знову до напруження сприятиме своєрідній
гімнастиці нервових процесів, зокрема вегетативної
нервової системи. Запропонована нами методика
застосування силових вправ і оптимальних коротко-
часних затримок дихання після вдиху, а іноді і на ви-
соті вдиху, підвищує стійкість організму до кисневої
заборгованості, що благотворно впливає на фер-
ментні системи, на кровопостачання серця і мозку.
Методика використання системи вправ, яка запро-
понована нами, підвищує можливості організму як у
розвитку фізичних якостей, так і в тренуванні
внутрішніх систем. Це сприяє гармонізації протікан-
ня психофізичних процесів організму.

Оптимізуючи м’язову працю у ІТОП ми врахо-
вували те, що ступінь участі різних видів мотонейронів
у м’язових скороченнях залежить від характеру та інтен-
сивності виконуваного навантаження. Також виконан-
ня силових вправ з обтяженнями сприяє гармонізації
певних фізіологічних процесів організму: регулюється
артеріальний тиск, активізуються кровоносні судини і
капілярна сітка, поліпшується забезпечення організму
киснем, урівноважуються нервові процеси та інше.

При оптимізації ІТОП нами використаний та-
кож модуль гнучкісно-тонізуючих вправ. В них були
застосовані як динамічні вправи, так і ізометричні.
Для цього модулю вправ властиве те, що функціо-
нальне напруження мускулатури досягається внасл-
ідок статично-силового (ізометричного) скорочення
діючих, і за рахунок сильного розтягу протидіючих
м’язів і зв’язок. Цей розтяг досягає максимальної
межі, що, в свою чергу, спричиняє сильне подраз-
нення пропріорецепторів у м’язах, сухожиллях і суг-
лобових зв’язках. Утворюється значна пропріоцеп-
тивна аферентація до центральної нервової системи,
в першу чергу, до кори головного мозку. Одночасно
ця пропріоцептивна імпульсація досягає вегетатив-
них центрів у гіпоталамусі, посилюючи таким чином
діяльність життєвоважливих органів і тонізуючи пси-
хофізіологічні процеси організму.

Одним із важливих положень цього модулю
був також активний вплив на суглоби. Особливо це
важливо для збереження здорового стану хребтово-
го стовпа. Хребтовий стовп є основою для утриман-
ня усіх життєво важливих органів на своїх місцях. Вони
розташовані уздовж хребта і підтримуються ним,
протидіючи силі тяжіння. Патологія хребтового сто-
впа призводить до виникнення цілої низки захворю-
вань внутрішніх органів. Це потребує регулярного
позитивного впливу на стан хребтового стовпа.

При виконанні ІТОП поряд з гімнастичними
вправами ми застосували у цьому модулі реалак-
саційні пози з системи йогів. На таблиці 1 наводиться
повний перелік застосованих нами гнучкісно-тонізу-
ючих вправ.

Методика виконання гнучкісно-тонізуючих
вправ:

- Увесь комплекс вправ виконується щодня.
(Найкращий час виконання, рекомендований нами -
10:00 – 12:00 год. або 17:00 – 19:00 год).

- Вправи виконуються до відчуття легкого болю
у навантажуваних частинах тіла.

- Паузи тримаються до відчуття легкої втоми.
Для виконання вправ силового напрямку із

суб’єктивним дозуванням ваги обтяжень нами зап-
ропонований комплекс вправ з розбірними гантеля-
ми. Набір вправ і методика виконання, враховуючи
самостійність їх виконання, певним чином були рег-
ламентовані. На таблиці 2 приведені описи вправ з
обтяженням, напрямок фізіологічної дії та методика
застосування.

Методика виконання вправ силового напрям-
ку з обтяженням.
1. Вправи виконуються тричі на тиждень (понеділок,
середа, п’ятниця).

2. Вправи виконуються у три підходи по три повтори.
3. Поступово підвищується вага обтяження (200-500
г) по мірі адаптації до навантаження (раз у тиждень).

4. Для кожної м’язової групи поступово підбирається
така вага обтяження, з якою вправа виконується із знач-
ним напруженням (відчувається суб’єктивно).

Порівняння змін силових показників та гнуч-
кості проводилось по аналізу результатів проведення
державних тестів на силу та гнучкість. Результати на-
ведені у таблицях 3,4 і на рисунках 1,2.

Наведені дані показують зміну показника тес-
ту на силу при першому і останньому тестуванні у
чоловіків експериментальної групи з 3,16 ± 0,18 до
10,11 ± 4,28 балів (73,41%) P < 0,05; у жінок експери-
ментальної групи з 1,53 ± 0,51 до 8,06 ± 3,54 балів
(80,52%) P < 0,05. У контрольних групах досліджува-
них зміни склали відповідно у чоловіків 2,13% (P <
0,05), у жінок – 2,79% (P < 0,05).

Позитивні якісні зміни при проведенні експе-
рименту відбулися також у показниках гнучкості екс-
периментальної групи. Про це свідчать дані, наве-
дені у табл.4 та рис. 2.

Як видно з таблиці, показник з цього тесту у
експериментальній групі змінився: у чоловіків з 1,56 ±
0,54 до 5,16 ± 1,57 балів (31,07%) при P < 0,05; у жінок з
3,85 ± 1,02 до 10,12 ± 2,52 балів (57,35%) при P < 0,05.

Як видно з представлених результатів експери-
менту, студенти експериментальної групи мали пере-
вагу у прирості силових показників та гнучкості. Особ-
ливо різниця динаміки показника тесту на силу у
експериментальній та контрольній групах має вира-
жений характер в період з ІІ по ІІІ курси. Ми пов’язує-
мо це з активізацією дії мотиваційних заходів у цей
період. Цей вид діяльності у оптимізованій ІТОП буде
складати предмет наших досліджень в подальшому.
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Таблиця 1 
Гнучкісно-тонізуючі вправи у оптимізованій ІТОП 

№ пп Опис вправи Фізіологічна дія 
1 2 3 
 
1 

Сидячи на п’ятках, активне згинання та розгинання 
рук у променезап’ясних суглобах. 

Підвищення рухливості фалангів пальців та 
променезап’ясних суглобів. 

 
 
 
2 

Сидячи, активні кругові рухи у гомілкоступневому 
суглобі кожної ноги .Стоячи зігнувшись, опускання 
п’яток. 
Сидячи на колінах, відтягування носків. 

Підвищення рухливості фалангів пальців ніг 
та у гомілкоступневих суглобах. 

 
 
3 

Стоячи лицем до опори, руки покласти на неї, пружні 
нахили. Тримаючи мотузку у руках, переведення рук 
назад-вниз та вперед-вниз. 

Підвищення рухливості у плечових суглобах. 

 
 
4 

В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі. 
Нахили уперед-назад; праворуч-ліворуч, повороти 
тулубу праворуч-ліворуч; кругові рухи тулубом. 

Підвищення рухливості хребтового стовпа. 

 
5 

Пружні нахили з захватом ніг. 
Пружні нахили назад. 

Підвищення рухливості тазостегнових 
суглобів та хребтового стовпа. 

 
 
6 

В.п. – стійка ноги нарізно. 
Повний вдих, руки в сторони, видихаючи нахил, 
опустити руку на стопу, іншу руку підняти догори і 
дивитись на неї; пауза, випростовуючись, вдих, руки 
в сторони; опускаємо руку, видих. Те ж, у другий бік. 

Розтягуються та зміцнюються м’язи ніг та 
спини; тонізуються органи черевної 
порожнини, підсилюється перистальтика 
кишечника. 

 
 
7 

Стоячи, зігнувши руки на колінах, на видиху 
підтягнути живіт і тримати паузу. У тому ж в.п. 
декілька разів втягнути та випнути живіт. У тому ж 
в.п. втягнути живіт, напружити прямі м’язи живота і 
робити ними кругові рухи в один, потім в інший бік. 

Тонізує органи очеревини, стимулює 
кишечник; профілактика запорів, 
профілактика гінекологічних захворювань. 

 
8 

З упору присівши почергове та одночасне 
випростовування ніг, нахил з захватом ніг. 

Підвищення рухових можливостей 
тазостегнових та колінних суглобів. 

 
9 

В.п. – основна стійка. Повний вдих, руки догори, 
видих, руки за голову, нахил із захватом ніг, 
повторюємо 5-10 разів. 

Покращує функцію печінки, селезінки, 
нирок. Дає відпочити серцю, заспокоює 
нерви. Покращує рухомість хребтового 
стовпа, оздоровлює його. 

10 В.п. – стоячи на колінах, руки на поясі, пружні 
нахили назад. 

Підвищення рухливості хребтового стовпа. 

 
11 

Стати на коліна нахилом назад взятись за п’яти. 
Утримувати позу. 

Стимулює емоційні функції, розвиває 
гнучкість суглобів і позитивно впливає на 
волю і самопочуття. 

 
 

12 

Сісти на п’яти. Руки за спиною схрещені. Зробити 
повний вдих і видихом нахил до торкання лобом 
підлоги. Тримати паузу. 

Тонізуються м’язи хребта. Стимулюється 
діяльність підшлункової залози, печінки, 
селезінки. Всі органи черевної порожнини 
нормалізують свою функцію. 

 
 

13 

Сісти між п’ятами. Спираючись на лікті лягти на 
спину, руки за головою. Тримати паузу. 

Благодійно впливає на всі м’язи передньої 
частини 
стегна, коліна і особливо на зв’язки 
колінного і кульшового суглобів. 

 
 
 

14 

Лягти на живіт. Випростовуючи руки, зробити повний 
вдих і нахил назад, тримати паузу 12 сек. 

Тонізує глибокі і поверхневі м’язи спини, 
усуває біль у спині, зміцнює черевні м’язи.  
Допомагає швидко ліквідувати різні 
деформації хребта.  
Стимулює нервову систему. 

 
 
 

15 

Лягти на живіт. Захватити ноги у нижній частині 
гомілки. Зробити прогин і робити перекати на животі. 
Не затримувати дихання. 

Стимулює діяльність ендокринних залоз, 
печінки, нирок, надниркових залоз і 
підшлункової залози. Сприятливо впливає на 
щитовидну залозу. Забезпечує нормальну 
статеву активність. 

 
 

16 

Лягти на живіт, ноги нарізно, руки зігнуті. 
Випростовуючи руки, прогинаємося, ноги згинаємо, 
голова наближається до носків. Тримаємо паузу. 

Мобілізуються різні нервові центри і 
сплетіння. Тонізує глибокі і поверхневі м’язи 
спини, усуває біль у спині. Допомагає 
швидко ліквідувати різні деформації хребта. 
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Продовження таблиці 1
 

17 
Лягти на живіт. Руки уздовж тулубу спираються у 
підлогу. Зробити повний вдих і максимально підняти 
ноги назад. Тримати паузу. 

Розтягує всі м’язи-розгиначі. Зміцнюються м’язи 
і нижні хребці. Активізує діяльність нирок, 
оздоровлює нерви хребта. 

 
18 
В.п. – сід. Пружні нахили, руки вперед. Підвищення рухової активності у кульшових 

суглобах. Розтягування м’язів задньої поверхні 
стегон. 

 
19 
У положенні “сід” зігнути ліву ногу і поставити ступню 
як можна ближче до тазу. Виконати 3 повних дихання. Те 
ж, зігнувши праву ногу. 

Зміцнення нервової системи. 

 
20 
В.п. – сід. Нахил з захватом ніг, пауза 3 сек., повторити 6-
8 разів. 

Підвищення рухової активності у кульшових 
суглобах. Розтягування м’язів задньої поверхні 
стегон. 

 
 

21 

В.п. – сід. Зігнути праву ногу і поставити ступню як 
можна ближче до тазу. Лівою рукою захватити 
підкоління лівої ноги. Праву руку завести назад і 
опустити на підлогу. Виконати 3 повні дихання. 

Укріплення нервової системи. Покращення 
роботи органів черевної порожнини. Покращення 
роботи печінки та нирок. 

 
 
 

22 

Лягти на спину. Підняти прямі ноги і опустити їх за 
голову на підлогу. Дихання черевом. Поступово 
віддаляти носки, колінами торкнутися підлоги, руки 
перевести за голову. 

Позитивно впливає на хребці хребта, 
поліпшується обмін речовин у цій частині тіла. 
Зміщені хребці стають на місце. Поліпшуються 
функції статевих залоз. Стимулюється дія 
підшлункової залози, печінки, нирок, селезінки і 
надниркових залоз. 

 
23 
Лягти на спину. Зробити повний вдих, руки догори. 
Видих, перевести руки за голову, підйом тулуба і нахил із 
захватом гомілок. Лягаємо на спину і цикл повторюємо. 

Стимулює функції внутрішніх органів, має 
гігієнічне значення, виправляє деформацію 
хребта, поновлює його еластичність. 

 
 
 

24 

Сісти, покласти ліву стопу під праве стегно ближче до 
тазу, праву стопу завести за ліве коліно. Ліву руку 
розташувати вздовж правої гомілки. Праву руку за спину. 
Дихати ритмічно. 
Те ж повторити в інший бік. 

Сприяє усуненню викривлення хребта, цілюще 
впливає на внутрішні органи і кульшові суглоби, 
масує і розвиває всі м’язи хребта, тонізує всі 
органи поперекової і тазової ділянок. Розробляє 
суглоби хребта, усуває наслідки вивихів і 
неправильності постави. 

25 В.п. – сід, ноги нарізно. Пружні нахили, до правої, до 
лівої. 

Підвищення рухливості у кульшових суглобах. 

 
26 
Сидячи, захватити стопу лівої ноги за носок і п’ятку, 
завести стопу на стегно, коліно опускати до підлоги. Те 
ж, правою ногою. Тримати паузу. 

Вихідне положення для дихальних вправ і 
концентрації уваги. Підвищення рухливості 
кульшових і колінних суглобів. 

 
 

27 

Сісти із схрещеними ногами, руками захватити носки ніг. 
Лягти на спину. Прогнутися у грудній частині і ритмічно 
дихати. 

Підвищує рухливість шийного і поперекового 
відділів хребта. Стимулює кровообіг у цих 
частинах тіла. Оздоровлюються щитовидна і 
паращитовидна залози. 

 
 

28 

Лягти на спину. Виконати місток із положення лежачи на 
спині. 

Підвищує рухливість хребта. Зміцнює поверхневі 
та глибокі м’язи грудної клітки та крижів, 
розвиває м’язи хребта, потилиці, плечей, 
стимулює тонкі кишки. 

 
 

29 

В.п. – широка стійка, ноги нарізно. Зігнути праву ногу, 
зробити поворот у глибокий випад, поворот, не 
піднімаючи тазу, змінити положення ніг. 

Підвищення рухливості кульшових суглобів. 
Підготовча вправа для шпагатів. 

 
30 
Стійка обличчям до опори, правим боком до опори, лівим 
боком до опори. Махи лівою (правою), в сторону, вперед. 

Підвищення рухливості кульшових суглобів. 
Підготовча вправа для шпагатів. 

 
31 
В.п. – упор присівши. Шпагат правою (лівою), 
повздовжній. 

Підвищення рухливості кульшових суглобів. 

 
 

32 

Лягти на спину. Підняти прямі ноги до горизонтального 
положення, руками упертись у стегна. Дихання животом, 
тримати паузу. Те ж, піднявши ноги і руки догори. 

Поліпшує мозковий крово-обіг, стимулюються 
залози внутрішньої секреції, стимулюється 
діяльність щитовидної залози, профілактика та 
лікування  
розширення вен ніг. 

 
 

33 

Стати на коліна, покласти складені долоні тильними 
сторонами на підлогу. Покласти голову лобно-тім’яною 
частиною на руки. Підтягнути коліна до тулубу. Підвести 
тулуб і випростати ноги. 

Стимуляція постачання мозку кров’ю. 
Очищуються легені.  
Профілактика та лікування  
розширення вен ніг. 
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Таблиця 2
Опис та методика застосування вправ з обтяженням  

№ пп Опис вправ Напрямок  
фізіологічної дії 

 
1 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у руках. Згинання та 
розгинання рук. 

 Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок з 
переважним впливом на двоглаві м’язи. 

 
2 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у руках, руки 
догори. Згинання та розгинання рук за голову. 

 Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок з 
переважним впливом на триглаві м’язи. 

 
3 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у руках. Присіди. У 
кінці підйому піднятись на носки. 

 Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок з 
переважним впливом на м’язи ніг. 

 
4 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у руках. Підйом рук 
догори через сторони. 

 Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок з 
переважним впливом на дельтовидні м’язи. 

 
5 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у руках. Підйом рук 
догори. 

 Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок з 
переважним впливом на передню частину дельто-
видних м’язів. 
 

 
6 

В.п. – сід, ноги закріплено, гантелі біля плечей. 
Прогнутись та повернутись у вихідне положення. 

 Активізація обмінних процесів тулуба з 
переважним впливом на передні м’язи  
тулубу. 

 
7 

В.п. – стійка ноги нарізно, зігнувшись, гантелі у руках. 
Відведення рук назад. 

Активізація обмінних процесів тулубу та верхніх 
кінцівок з переважним впливом на найширші м’язи 
спини. 

 
8 

В.п. – лежачи на спині, гантелі у руках, руки вперед. 
Розвести руки у сторони і повернутись у в.п. 

Активізація обмінних процесів верхніх кінцівок та 
тулубу з переважним 
впливом на грудні м’язи. 

 
9 

В.п. – стоячи зігнувшись, ноги нарізно, гантелі у руках, 
руки вперед. Випростовуючись, згинаємо руки до 
грудей і повертаємось у в.п. 

 Активізація обмінних процесів тулубу та верхніх 
кінцівок з переважним впливом на м’язи спини. 

 

Таблиця 3 
Зміна показника тесту на силу 

Чоловіки – підтягування на перекладині. 

Жінки – згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі 
(Бали) 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр. 
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр. 
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр. 
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 

 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t P 

Ч. 3,15 ± 0,21 3,16 ± 0,18 0,33 > 0,05 4,15 ± 1,56 10,11± 4,28 11,12 < 0,05 
Ж. 1,56 ± 0,51 1,53 ± 0,51 0,46 > 0,05 2,93 ± 0,81 8,06 ± 3,54 15,10 < 0,05 

Рис.1. Порівняння змін силових показників.
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Таблиця 4 
Зміна показника тесту на гнучкість 

Нахил тулуба з положення сидячи (бали) 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр. 
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр. 
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр. 
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 

 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t P 

Ч. 1,67 ± 0,51 1,56 ± 0,54 1,35 > 0,05 2,12 ± 1,07 5,16 ± 1,57 13,64 < 0,05 
Ж. 3,76 ± 1,08 3,85 ± 1,02 0,67 > 0,05 2,02 ± 1,01 10,12 ± 2,52 31,95 < 0,05 

  

Рис. 2. Динаміка тесту на гнучкість.
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Висновки.
1. Сучасна перебудова навчального процесу вищої
школи потребує всебічної активізації самостійної
роботи студентів.

2. Самостійне виконання індивідуальної тренувально-
оздоровчої програми студентами педагогічного вузу
є одним із дієвих факторів покращення їх функціо-
нального стану та рівня фізичної підготовленості.

3. Індивідуальна тренувально-оздоровча програма
містить в собі різні види діяльності, які виконуються
з певним дозуванням як в добовому ритмі, так і в
тижневому мікроциклі. Це стосується також засто-
сування вправ на гнучкість та силових вправ з обтя-
женнями.

4. Проведений експеримент дає можливість рекомен-
дувати методику застосування вправ на гнучкість та
силових вправ з обтяженнями для використання в
самостійній тренувально-оздоровчій роботі сту-
дентів вищого педагогічного навчального закладу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем само-
стійного оздоровчого тренування студентів.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Вовк Л.В.
Восточноукраинский национальный
университет имени Владимира Даля

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методо-
логические проблемы культуры здорового образа жизни сту-
денческой молодежи. Решение существенных методологи-
ческих вопросов  по определению предмета и  методов
исследования, выступает на передний план. К ключевым ме-
тодологическим вопросам перехода к высшему уровню тео-
ретического синтеза относится выяснение исходных пред-
ставлений об исследуемом объекте.  Необходимо точно
определить и сформулировать назначение и незаменимость
здорового образа жизни в объективной реальности.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, физичес-
кое воспитание.
Анотація. Вовк Л.В. Теоретичні і методологічні основи куль-
тури здорового способу життя студентської молоді. В статті
розглянуті теоретичні і методологічні проблеми культури
здорового способу життя студентської молоді. Рішення істот-
них методологічних питань з визначення предмета й методів
дослідження  виступає на передній план. До ключових мето-
дологічних питань переходу до вищого рівня теоретичного
синтезу ставиться з’ясування вихідних подань про досліджу-
ваний об’єкт. Необхідно точно визначити й сформулювати
призначення й незамінність здорового способу життя в об-
’єктивній реальності.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, студенти, фізичне
виховання.
Annotation. Vovk L. Theoretical and methodological bases of
culture of healthy way of life of student young people. In the
article the considered theoretical and methodological problems
of culture of healthy way of life of student young people. The
solution of essential methodological questions by definition a
subject and methods of research, acts on the foreground.
Transpiring initial representations refers to to key
methodological questions of transition to a highest level of
theoretical synthesis about a prototype system. It is necessary
to define and formulate precisely purpose and indispensability
of an able-bodied mode of life in an objective reality.
Keywords: healthy way of life, students, physical education.

Введение.
Психолого-педагогической наукой определе-

но, что основы культуры здорового образа жизни
личности закладываются в детстве. Именно в школь-
ном и студенческом возрасте происходит становле-
ние основных личностных механизмов и образова-
ний,  на  основании которых формируется
самосознание и духовно-физические качества лич-
ности. В этом возрасте важно достичь высокой ду-
ховности и всестороннего физического развития ин-
дивида, то есть тот фундамент, на котором будет
развиваться и совершенствоваться духовно-физичес-
кая сфера личности на последующих этапах ее жиз-
ни. Поэтому не случайно за последние годы в педа-
гогической науке формируется новая парадигма
образования и физического воспитания, которая на-
правлена на создание педагогических условий, бла-
гоприятных для саморазвития, самоутверждения лич-
ности и ее духовно-физической самореализации.

Проблема здорового образа жизни личности
достаточно многоаспектна. Когда впервые человек

размышлял над проблемою здорового образа жизни
точно определить не возможно. Однако можно счи-
тать, что проблемы, которые возникли в те времена,
являются актуальными и сейчас. Культурная исто-
рия человечества изучена в основном за последние
пять тысяч лет. В универсальном трактате «О здоро-
вом образе жизни» Гиппократ пишет: «В соответ-
ствии с возрастом, временем года, привычкою, го-
сударством, регионом, телосложением, необходимо
устраивать и образ жизни так, чтобы мы могли про-
тивостоять и жаре, и холодам, ибо только таким об-
разом достигается лучшее здоровье». Сам Гиппок-
рат первым ввел исследованное понятие в медицину.
Вопросам здорового образа жизни в своей научно-
практической деятельности уделяли (Аристотель,
Гиппократ, Г.Гегель, И.Кант, Ж.-Ж.Русо, Б.Спиноза).

В новое время проблеме единства духовного и
физического в человеке обращают внимание предста-
вители различных наук. М.Бердяев, А.Духнович, В.О-
строгорский, А.Соловьев, П.Юркевич, которые изу-
чали проблему гармонического развития человека, где
идея «духовной телесности», в соответствии с кото-
рой личность невозможна без тела, в котором всегда
есть душа, эта идея остается и в настоящее время.

Культура здорового образа жизни, как состав-
ная часть национальной системы образования и вос-
питания рассматривается в работах выдающихся ук-
раинских философов,  историков , педагогов ,
государственных деятелей (Г.Сковороды, М.Драгома-
нова, М.Костомарова, М.Грушевского, В.Винничен-
ко и др.).

Заметное место в разработке рассматривае-
мой проблемы принадлежит отечественным ученым
Н.Амосову, Г.Апанасенко, В.Бальсевичу И.Беху, Л.Бо-
жович, Л.Выготскому, М.Евтуху, Е.Исаеву, К.Корни-
лову, А.Леонтьеву, Л.Лубышевой, А.Петровскому,
С.Рубинштейну и др.

Здоровый образ жизни, это, прежде всего, здо-
ровье личности. Всемирная организация охраны здо-
ровья» дала четкую формулировку понятию: «Здо-
ровья – это не только отсутствие болезни и
физических дефектов, а и состояние полного физи-
ческого, духовного и социального благосостояния».

 Выделившись, благодаря труду, из природы,
человек не перестал быть, по выражению К. Маркса,
«непосредственно природным существом», он «на-
делен естественными силами, жизненными силами,
являясь деятельным природным существом; эти
силы существуют в нем в виде задатков и способно-
стей». [7, с. 567]

Но развитие природных качеств человека, в от-
личие от стихийных процессов развития в природе,
стало в обществе предметом сознательного регули-
рующего воздействия, управления, совершенствова-
ния, что и обеспечивается специально ориентирован-
ными на это отраслями культуры. Физическая
культура, как одна из таких отраслей культуры, воз-
действует непосредственно не на предметы внешней
природы, а на жизненно важные качества, свойства и
способности самого человека, которые получены в
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виде задатков от природы, передаются по наследству
(как генетические предпосылки развития) и развива-
ются в течение жизни поколений под влиянием усло-
вий жизни, деятельности и воспитания.

Работа выполнена согласно плана НИР Вос-
точноукраинского национального университета име-
ни Владимира Даля.

Формулирование целей работы.
Цель данной работы. Основная и самая фун-

даментальная проблема состоит в том, чтобы с под-
линной глубиной исследовать коренные закономер-
ности развития физической культуры, и на этой
основе разработать концепцию культуры здорового
образа жизни студенческой молодежи в полном со-
ответствии с целевой комплексной программой
«Фізичне виховання – здоров’я нації», Національної
доктрини розвитку освіти та Національної доктрини
розвитку фізичної культури і спорту[8,9,11].

Чтобы решить эту комплексную проблему,
необходимо в частности:

- значительно глубже раскрыть основные за-
кономерности физического развития человека в он-
тогенезе и филогенезе;

- конкретно представить требования, какие
предъявит в обозримой перспективе социальный
прогресс к физическим способностям современ-
ных и будущих поколений в основных сферах жиз-
недеятельности;

- достаточно точно выявить и оценить реаль-
ные возможности, представляемые физической куль-
турой для направленного развития природных ка-
честв и способностей человека, в какой именно мере
она позволяет развивать жизненно важные функции
и противодействовать влиянию неблагоприятных
наследственных и внешних факторов и т.д.;

- разработать, исходя из предыдущего и на-
стоящего оптимальную «модель» и критерии физи-
ческого совершенства индивида, которые вполне от-
вечали бы основным требованиям его всестороннего
гармонического развития.

Результаты исследований.
Что касается философских категорий, то они

являются основными и главными в человеческой де-
ятельности. Все теоретические положения, законы и
категории материалистической диалектики облада-
ют свойствами всеобщности, способны выполнять
методологические функции, являться методом глу-
бокого познания предметов и явлений объективной
действительности. Но, чтобы умело пользоваться
диалектико-материалистическими методами позна-
ния в конкретных областях, нужно не только знать
положения, законы и категории самой философии,
но и уметь конкретизировать эти законы и катего-
рии, превращая их в действенное орудие познания в
области педагогической деятельности в системе об-
разования и физического воспитания.

Педагогическая деятельность по своим фор-
мальным признакам аналогична всем видам челове-
ческой практики, ибо предполагает наличие субъек-
та (объекта), цели, процесса, обратной внешней и

внутренней связи и некоторых других. В то же время
одно из коренных отличий именно педагогической
деятельности состоит в том, что объект этой деятель-
ности должен стать подлинным субъектом учебно-
воспитательного процесса. Становление личности в
качестве подлинного субъекта учебно-воспитатель-
ного процесса, «…становление его субъективной
позиции - сложный диалектический и важный педа-
гогический процесс, крайне недостаточно разрабо-
танный в отечественной педагогике» [4, с.78].

Как известно, законы диалектики носят обще-
методологический характер, и важно обозначить их
проявление в той или иной конкретной сфере дея-
тельности.

Для ситуации формирования культуры здоро-
вого образа жизни студенческой молодежи характер-
но оперативное изменение системы установок и ус-
ловий перехода от одной ступени образования и
воспитания (школьной) к другой (высшего учебного
заведения). Это ставит студента-первокурсника перед
необходимостью системно осуществлять свое взаи-
модействие с внешней и внутренней личностной сре-
дой (быть самим собой), т.е. определять свою пози-
цию, которая в принципе может быть и активной, и
неустойчивой, и пассивной и др. Но для преодоления
неизбежных трудностей перехода из одних условий
образования и воспитания в другие важно сформи-
ровать активную (субъективную) позицию личности.

В связи с этим существенное значение приоб-
ретает разработка методологии формирование куль-
туры здорового образа жизни как педагогического
процесса, призванного поэтапно формировать ак-
тивную позицию личности. При этом необходимы
определенные этапы преемственности, программи-
рующие и реализующие определенные стадии (фазы)
развития такой позиции студента [4].

Мы рассматриваем проблему культуры здо-
рового образа жизни студенческой молодежи в ее
педагогическом содержании. Но ей органически при-
сущи философские, социальные, психологические,
биологические, гигиенические, экономические, эко-
логические и некоторые другие аспекты, требующие
анализа проблемы на стыках наук.

Как известно, противоречия фиксирующие
диалектику развития процессов и явлений, обладают
различной степенью содержательности. Противоре-
чия необходимые, существенные следует отличать
от второстепенных [6]. Диалектическое мышление
направлено на разрешение противоречия в самой
сущности предметов [1].

Будем исходить из общей цели образования и
воспитания: формирование всесторонне развитой
личности и высококвалифицированного специалис-
та – субъекта гражданского поведения и творческой
профессиональной деятельности. В этом, если крат-
ко – общая установка вузовского учебно-воспита-
тельного процесса.

Известно, что методология определяется как
учение о структуре, логической организации, мето-
дах и средствах деятельности [5]. В самом этом опре-
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делении важно усмотреть зависимость между систе-
мой деятельности (целым), ее структурой, логичес-
кой организацией (последовательностью этапов) и
выбором характерных для соответствующего этапа
методов и средств достижения цели. Методологичес-
кое мышление – в отличие от стихийной ситуации
характеризуется этой особенностью: методологичес-
кий подход предполагает знание закономерностей
функционирования объекта, его структурной орга-
низации и выбора методов и средств деятельности в
соответствии с предназначением и содержанием оп-
ределенного этапа деятельности [5].

Культура здорового образа жизни как законо-
мерность отражает необходимую, существенную,
повторяющуюся, устойчивую связь явлений в педа-
гогической деятельности, преобразующей воспитан-
ника из преимущественно объекта учебно-воспита-
тельного процесса – преимущественно в его субъект,
т.е. такого воспитанника, который целенаправленно
и активно реализует установки того или иного ин-
ститута, системы непрерывного образования и вос-
питания. Именно в этом преобразовании – суть пе-
дагогической деятельности [4].

Л. Божович ввела термин «внутренняя пози-
ция личности», определив ее суть: «…внутренняя по-
зиция в ее психологическом рассмотрении есть сис-
тема, возникшая из того, как растущий человек на
основе своего предшествующего опыта, своих воз-
можностей, ранее возникших потребностей и стрем-
лений относится к тому объективному положению,
какое он занимает в жизни в настоящее время и ка-
кое положение он хочет занимать» [3,c.174]. Как вид-
но, это характерно для вчерашнего школьника став-
шего студентом, как впрочем, и для любой ступени
физического развития личности в системе непрерыв-
ного образования и физического воспитания.

Таким образом, при переходе человека с од-
ной ступени воспитания на другую, от одного возра-
стного периода к другому, от одной социальной роли
к другой внутренняя позиция личности является тем
существенным, значимым образованием, на кото-
ром должно быть сосредоточено пристальное вни-
мание педагогов[4].

Именно внутренняя позиция личности стано-
вится одной из наиболее существенных характерис-
тик личности в следующих ситуациях:

- изменение социального статуса, когда новая
(обновившаяся) система установок побуждает лич-
ность формировать новые стратегии поведения и
деятельности;

- возникновение аналогичной задачи в услови-
ях того же статуса перед предстоящими существен-
ными жизненными акциями: ответственные решения,
выбор способов его осуществления, определение сво-
его отношения к преодолению трудностей и др.

Во всех этих случаях налицо разновидности
перерыва постепенности, побуждающие человека
соотносить свои качества, предшествующие стерео-
типы поведения и деятельности с изменившимися
условиями.

Такое соотнесение по сути своей диалектич-
но, ибо предполагает разрешение противоречия меж-
ду стремлениями личности в конкретной ситуации
жизненной динамики и возможностями их осуще-
ствления. Для преподавателя физического воспита-
ния это означает необходимость единства исходных
теоретических характеристик анализируемых явле-
ний, соответствующих методологических подходов
и учета практических результатов[10].

Несмотря на то, что у теории и методологии
свои особые функции, теоретические и методологи-
ческие основы изучения педагогических явлений еди-
ны, диалектически взаимосвязаны и призваны служить
существенным условиям рациональной организации
практики. “Основы” – главные положения, на кото-
рых строится решение проблемы. Такими главными
исходными положениями и являются последователь-
ные компоненты теоретического и методологическо-
го мышления. Эти взаимообогащающие предпосыл-
ки исследования,  поскольку сама  проблема
представляет собой комплекс теоретико-методологи-
ческих и собственно педагогических компонентов.

Схематически последовательность теоретичес-
кого анализа (синтеза) педагогических явлений мо-
жет быть обозначен в следующем виде:

- мировоззренческие установки преподавате-
ля по физическому воспитанию;

- цель деятельности;
- системная характеристика объекта педагоги-

ческой деятельности и закономерности его развития;
- принцип как исходное положение, разрешаю-

щее противоречие между абстрактным характером
теоретических постулатов и конкретностью практики;

- обоснование форм,  методов, приемов,
средств рациональной деятельности.

Созидательные возможности системно-струк-
турного подхода заключены в синтезе теоретических
знаний методологического мышления.

Вне диалектики этого процесса невозможно
раскрыть сущность культуры здорового образа жиз-
ни - с ее противоречиями и трудностями, последова-
тельно развивающимися взаимодействиями, взаимо-
пониманием, сотрудничеством с занимающимися во
всех подсистемах образования и физического воспи-
тания. Объектно-субъектное преобразование лично-
сти - одна из наиболее фундаментальных акций педа-
гогической деятельности [4].

Необходимо оптимально спрограммировать
учебно-воспитательный процесс физического вос-
питания студентов, с включением наиболее целесо-
образного комплекса физических упражнений, при-
менительно к главной цели,  критериям  и
закономерностям ее достижения[2].

Вместе с тем предстоит рационализировать
порядок построения многолетнего процесса физи-
ческого воспитания. Один из перспективных подхо-
дов здесь видится в том, чтобы тщательно упорядо-
чить систему воздействия физических упражнений
на процесс физического развития личности с уче-
том так называемых сенситивных периодов развития
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физических качеств и способностей. Поэтому есть
возможность строить многолетний процесс физичес-
кого воспитания таким образом, чтобы специально
направленные воздействия на определенные физи-
ческие качества (способности) концентрировались
бы в «чувствительные» периоды их естественного
развития. В таком случае можно с относительно мень-
шими затратами времени и сил получить в физичес-
ком воспитании наибольший эффект.

Оптимальная мера всесторонней физической
подготовленности и гармонического физического
развития, которая соответствует требованиям трудо-
вой и других сфер жизнедеятельности, выражает до-
статочно высокую степень развития индивидуальной
физической одаренности, согласуется с закономер-
ностями всестороннего развития личности и сохра-
нения крепкого здоровья. Такой результат приобще-
ния к физической культуре становится всеобщей
нормой в условиях цивилизованного общества.

Критерии физического совершенства, имея
конкретно исторический характер, меняются в зави-
симости от уровня социального развития, отражая
реальные требования общества. Действительная цен-
ность и роль культуры здорового образа жизни в раз-
витии человека, конечно, в решающей мере зависят
от основных условий жизни общества. Диалектико-
материалистическая методология и учение об управ-
лении общественными процессами, так же как и зна-
ния тенденций развития современной науки,
открывают нам путь к выявлению основных требо-
ваний, исходных пунктов и принципов создания тео-
рии культуры здорового образа жизни. Здоровый
образ жизни, как и каждое общественное явление,
находится в постоянном взаимодействии с различ-
ными сферами общественной жизни.

Известно также, что каждая новая, более пол-
ная, теория до определенной степени сохраняет в себе
рациональное содержание предшествующей, менее
полной, теории как частичный момент своего более
широкого содержания. Независимо от того, насколь-
ко совершенной является новая теория, она никогда
не может быть окончательной, последней, вполне
исчерпывающей в исследовании объекта познаний,
т.е. представлять всю абсолютную истину о нем, ибо
сущность объекта бесконечна и неисчерпаема.

Диалектико-материалистический подход связы-
вает получение и освоение новых знаний с процес-
сом практического применения социального опыта.
Теория вмешивается в практику нашей жизни и вклю-
чается во взаимодействие с ней не только тем, что из-
меняет практику, но и тем, что исправляет, обогащает,
модифицирует и развивает знания в новых условиях.

Выводы.
Решение существенных методологических воп-

росов касающихся определения предмета и методов
исследования, выступает на передний план как с точ-
ки зрения потребности уточнения места основ тео-
рии культуры здорового образа жизни в системе об-
разования и физического воспитания, так и с точки
зрения их дальнейшего развития. К ключевым мето-

дологическим вопросам перехода к высшему уров-
ню теоретического синтеза относится выяснение ис-
ходных представлений об исследуемом объекте.

Это означает, что, прежде всего, следует точ-
но определить и сформулировать:

- часть объективного опыта, принадлежащего
к области исследований данной научной категории;

- реальные явления, которые включает в себя
категория «здоровый образ жизни»;

- назначение и незаменимость здорового об-
раза жизни в объективной реальности.

В дальнейшем предполагается провести иссле-
дование необходимого с точки зрения правильного
формулирования здорового образа жизни, а также
верной ориентации практических мероприятий, кото-
рые должны способствовать ее совершенствованию.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Волков В.Л.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье определена структура физической подго-
товленности студентов 1-го курса мужского и женского пола
педагогической специальности. Средства физической подготов-
ки являются эффективным инструментом решения оздоровитель-
ных задач системы физического воспитания студенческой моло-
дежи. Ряд особенностей не позволяет использовать в полном
объеме общепринятые государственные методические указания
по физическому совершенствованию будущих специалистов раз-
ного возраста, профиля, места проживания и учебы.
Ключевые слова: студент, структура, физический, подготовка.
Анотація. Волков В.Л. Особливості формування структури
фізичної підготовленості студентів педагогічної спеціальності.
У статті визначена структура фізичної підготовленості сту-
дентів 1-го курсу чоловічої й жіночої статі педагогічної спец-
іальності. Засоби фізичної підготовки є ефективним інстру-
ментом рішення оздоровчих завдань системи фізичного
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виховання студентської молоді. Ряд особливостей не дозволяє
використати в повному обсязі загальноприйняті державні ме-
тодичні вказівки з фізичного вдосконалення майбутніх фахівців
різного віку, профілю, місця проживання й навчання.
Ключові слова: студент, структура, фізичний, підготовка.
Annotation. Volkov V.L. Habits of formation of frame of
physical readiness of students of the pedagogical trade. In the
paper the frame of physical preparation of the students of 1-st
course man’s and female of a pedagogical speciality is defined.
Agents of physical preparation are the effective instrument of
the solu tion of improving problems of system of physical
training of student’s youth. Series of habits do not allow to use
in fu ll standard state methodical directions for to physical
perfection of the future specialists of different age, a profile, a
place of residing and study.
Keywords: student, frame, physical, preparation.

Введение.
Эффективность решения основных задач фи-

зического воспитания студенческой молодежи, а
именно развитие и совершенствование физических
способностей, повышение уровня функциональных
возможностей систем организма, которые в совокуп-
ности формируют физическое здоровье, зависит, в
большинстве случаев [1, 4], от наличия комплексной
информации о состоянии студента. Однако даже при
наличии соответствующей информации, разработ-
ка научно-обоснованных технологий воздействия на
организм в целом связана с рядом трудностей [5],
одной из которых является неоднородность студен-
ческого контингента.

Анализ результатов исследований [4, 5, 6, 7, 9]
в данном направлении показал, что в большинстве
случаев игнорируются климато-географические осо-
бенности места рождения и проживание студентов,
не учитывается социальные условия будущего спе-
циалиста, которые оказывают влияние на качество
питания, способ проведения свободного времени,
условия проживания и др. Возрастные особенности
развития физических способностей, которые по мне-
нию исследователей имеют место [5, 7], не приняты
во внимание как при составлении соответствующей
государственной программы [10], так и в процессе
разработки государственных нормативов [2] оценки
физической подготовленности. В результате, научные
данные и практика свидетельствуют [4, 6], что значи-
тельное количество представителей студенческой
молодежи имеет неудовлетворительный уровень раз-
вития физических способностей, а в некоторых вузах
количество студентов специальных медицинских
групп почти такая же [3], как и в основных.

Более того, игнорирование в процессе физи-
ческой подготовки особенностей будущей професси-
ональной деятельности приводит к авариям и трав-
мам на производстве, а также другим негативным
явлениям в различных сферах деятельности [8], так как
около половины молодых специалистов физически не
в состоянии выполнять свои функциональные обязан-
ности с той интенсивностью и в таких объемах, кото-
рых требуют условия рыночной экономики.

Отсутствие научно-обоснованных технологий
воздействия на организм будущих педагогов средства-
ми физической подготовки с учетом всех выше указан-

ных особенностей подтверждает актуальность выбран-
ной темы и побуждает к решению данного вопроса.

Исследование выполнено согласно теме 3.1.1.
«Теоретико-методические и программно-норматив-
ные основы физического воспитания учащихся и сту-
дентов «Сводного плана НИР в сфере физической
культуры и спорта на 2006-2010 гг.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: определить особенности

структуры физической подготовленности студентов
1-го курса мужского и женского пола педагогичес-
кой специальности.

Методы и организация исследования. В про-
цессе исследования использовались следующие мето-
ды: теоретический анализ и обобщение опыта практи-
ки; педагогическое наблюдение; педагогический
эксперимент констатирующего характера; педагогичес-
кое тестирование; метрометрия; динамометрия, хро-
нометрия и гониометрия. Обработка полученных ре-
зультатов осуществлялось с помощью центроидного
метода факторного анализа. Экспериментальные дан-
ные получены на базе Национального педагогическо-
го университета им. М.П. Драгоманова с привлечени-
ем 76 студентов 1-го курса мужского и женского пола
филологического факультета, которые родились и про-
живают в городах Центральной Украины.

Тестирование компонентов общей физичес-
кой подготовленности осуществлялось весной в ус-
ловиях спортивно-игрового зала и открытого стади-
она  по комплексной программе,  которая
соответствует нормам гигиены и требованиям пер-
вичности получения результатов.

Результаты исследования и их обсуждение.
Структура физической подготовленности сту-

дентов 1-го курса женского пола состоит из четырех
ортогональных факторов (табл. 1), а их сумма вкла-
дов в общую дисперсию выборки равняется 81,9%.

Вклад главного фактора указанной структуры
составляет 44,9%, а наибольший вес в данном случае
имеет показатель бега на 100 м (0,864), который ха-
рактеризует состояние развития скоростных способ-
ностей будущих педагогов. Ближайшими по значи-
мости являются показатели прыжков в длину (0,857)
и в высоту (0,840) с места, которые отражают состоя-
ние развития скоростно-силовых способностей.

Три указанных теста выполняются за счет мак-
симального напряжения мышц нижних конечностей,
однако в фазе толчка во время выполнения прыжков
с места и в процессе проявления максимальной ско-
рости в беге, эффективность работы рук и мышц вер-
хнего плечевого пояса так же значительно влияют на
результат. Кроме указанных особенностей, во время
взрыва нервно-мышечной энергии на старте в про-
цессе набора скорости и во время выполнения прыж-
кового движения студенткам необходимо проявле-
ние максимальной мощности усилий, которые также
является общим моментом в трех упражнениях.

Учитывая близость значимости коэффициентов
и различный характер соответствующей двигательной
деятельности, а также значительные отличия объемов
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Таблица 1 
Факторная структура общей физической подготовленности студенток 1-го курса 

Факторы № Показатель 
1 2 3 4 

1 Прыжок в длину 0,840 0,080 0,347 0,214 
2 Прыжок в высоту 0,857 0,010 0,225 0,217 
3 Наклон туловища стоя 0,553 0,094 0,591 0,177 
4 Отжимание 0,542 0,404 0,218 0,682 
5 Подъем туловища 0,480 0,510 0,305 0,348 
6 Вис на согнутых руках 0,751 0,175 0,222 0,183 
7 Бег 100 м 0,864 0,082 0,199 0,017 
8 Бег 300 м 0,754 0,500 0,273 0,170 
9 Бег 2000 м 0,432 0,570 0,431 0,557 
10 Бег 4 х 9 м 0,494 0,230 0,714 0,174 
11 Максимальная динамометрия 0,528 0,740 0,217 0,299 
12 50% от максимального усилия 0,730 0,590 0,108 0,081 
 Сумма нагрузочных переменных 5,389 1,887 1,578 0,982 
 Вклад фактора, % 44,9 15,7 13,1 8,2 

 

нагрузки при выполнении, по нашему мнению, дан-
ный фактор необходимо интерпретировать (рис. 1) как
«скорости и скоростно-силовых способностей».

Второй, по значимости фактор имеет вклад
15,7%, а наибольший вес в данном случае имеет пока-
затель максимальной динамометрии (0,740), который
характеризует состояние развития силы мышц кисти.

Ближайшее к результату максимального уси-
лия кисти весовое значение в указанном факторе
имеет показатель 50% от максимальной динамомет-
рии без зрительного ориентира (0,590), который от-
ражает состояние развития мышечной чувствитель-
ности. Данное обстоятельство характеризует
однородность контингента относительно состояния
развития обеих способностей, а отсутствие близких
по весу показателей дает возможность интерпрета-
ции данного фактора как «силовых способностей».

В третьем факторе структуры физической под-
готовленности студенток вклад равняется 13,1%, а наи-
больший вес в данном случае имеет показатель чел-
ночного бега (0,714), который характеризует состояние
развития ловкости. Кроме указанного показателя, от-
носительно, высоким весовым коэффициентом вла-

Рис. 1. Вклады факторов в структуру общей физической подготовленности студенток 1-го курса.

Факторы:
8,2%
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Ловкость

Силовой
выносливости

деет результат наклона туловища стоя (0,590), который
отражает состояние развития гибкости, а именно под-
вижности суставов позвоночного столба.

По нашему мнению, данный факт может свиде-
тельствовать о том, что выполнение наклонов вперед в
процессе сложно-координационной деятельности и
другие специфические двигательные действия, которые
предусматривает тест «4 х 9 м», положительно влияют
на усовершенствование подвижности суставов и дан-
ный фактор можно обозначить как «ловкость».

Последний фактор структуры физической под-
готовленности студенток отмечен вкладом в 8,2%, а
наибольший весовой коэффициент в нем имеет по-
казатель сгибания и разгибание рук в упоре лежа
(0,682). Указанный показатель характеризует состоя-
ние развития силовой выносливости студенток, а бли-
жайшим к нему весовому значению является резуль-
тат бега на 2000 м, который отражает состояние
развития общей выносливости.

Данное взаимодействие в указанном факторе,
на наш взгляд, обусловлено применениям аэробных
механизмов энергообеспечения мышц в процессе
соответствующей нагрузки. Однако, разница как в на-
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Таблица 2 
Факторная структура общей физической подготовленности студентов 1-го курса 

Факторы № Показатель 
1 2 3 4 

1 Прыжок в длину 0,604 0,144 0,304 0,340 
2 Прыжок в гору 0,718 0,204 0,364 0,370 
3 Наклон туловища стоя 0,660 0,255 0,042 0,136 
4 Отжимание 0,821 0,013 0,063 0,314 
5 Подъем туловища 0,754 0,043 0,337 0,159 
6 Подтягивание на перекладине 0,492 0,231 0,351 0,176 
7 Бег 100 м 0,874 0,000 0,178 0,255 
8 Бег 300 м 0,175 0,430 0,730 0,579 
9 Бег 2000 м 0,591 0,095 0,596 0,644 
10 Бег 4 х 9 м 0,862 0,034 0,281 0,083 
11 Максимальная динамометрия 0,480 0,710 0,298 0,167 
12 50% от максимального усилия 0,259 0,820 0,377 0,090 
 Сумма нагрузочных переменных 4,985 1,544 1,453 1,059 
 Вклад фактора, % 41,5 12,9 12,1 8,8 

 

Факторы:

8,8%

41,5%

12,1%

12,9%

Скоростных и
координационных
способностей
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чувствительности

Скоростной
выносливости

Выносливости
Рис. 2. Вклады факторов в структуру общей физической подготовленности студентов 1-го курса.

правленности работы, так и в объемах ее выполнения,
а также бесспорный вес одного из компонентов струк-
туры физической подготовленности, разрешают обо-
значить данный фактор как «силовой выносливости».

Факторный анализ структуры физической
подготовленности студентов 1-го курса так же пока-
зал наличие четырех ортогональных факторов (табл.
2), сумма вкладов которых в общую дисперсию вы-
борки составляет 75,3%, что подтверждает информа-
тивность избранной методологии исследования.

Вклад генерального фактора составляет 41,5%
(рис. 2), а наибольшим весом в данном случае владе-
ют показатели бега на 100 м (0,874), который отража-
ет состояние развития скоростных способностей, и 4
х 9 м (0,862), характеризующего состояние развития
ловкости.

Результат последнего, также определяет уро-
вень развития координации движений и скорости, что
может объяснять близкую значимость показателей.
Однако, учитывая разную направленность измере-
ний, можно предположить, что влияние оказывается
только на первый отрезок преодоления 100-метро-

вой дистанции, когда студент выполняет старт и начи-
нает набирать скорость. Учитывая, что результаты
анализа ситуации не позволяют объединить два по-
казателя, по нашему мнению, наиболее целесооб-
разно будет интерпретировать данный фактор как
«скорости и координационных способностей».

Второй, по значимости, фактор отмечен вкла-
дом в 12,9%, а наибольшими весовыми коэффици-
ентами в данном случае владеют показатели макси-
мальной динамометрии (0,710) и 50% от
максимального усилия без зрительного ориентира
(0,820), которые характеризуют, соответственно, силу
мышц кисти и мышечное чувство. Указанная осо-
бенность, по нашему мнению, свидетельствует о,
сравнительно, одинаковом уровне развития мышеч-
ной чувственности контингента, однако данный по-
казатель является формой проявления ловкости и за-
висит от эффективности взаимодействия центральной
нервной системы с тактильными анализаторами.
Сложность заключается в том, что в процессе вы-
полнения обычного физического упражнения ин-
формация от зрительного или слухового анализато-
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ра поступает к соответствующему корковому цент-
ру головного мозга, из которого возвращается им-
пульс к конечностям и осуществляется движение, но
в нашем случае такой процесс осуществляется мно-
гократно, и его количество увеличивается пропор-
ционально времени сжимания динамометра.

В таком случае качество функционирования
компонентов мышечной системы, которые принима-
ют участие в определении мышечной чувствительнос-
ти, значительно влияет на результат. По нашему мне-
нию, оптимальное возбуждение в корковых центрах и
достаточное количество клеток, обладающих повышен-
ной возбудимостью и проводимостью, что достигается
оптимальной нагрузкой на мышцы, положительно вли-
яет на прохождение импульсов к конечностям, кото-
рые выполняют движение, чем и обусловлено близкое
весовое значение вышеупомянутых показателей. Од-
нако, учитывая разную направленность измерений наи-
более целесообразно обозначить данный фактор как
«силы и мышечной чувствительности».

В третьем факторе структуры физической под-
готовленности студентов 1-го курса вклад равняется
12,1%, а наибольший коэффициент имеет показатель
бега на 300 м (0,730), который характеризует состоя-
ние развития скоростной выносливости.

Ближайшим по весу показателем, в данном
случае, является бег на 3000 м (0,596), отражающий
состояние развития общей выносливости будущих
специалистов. Данный факт, по нашему мнению,
свидетельствует о значительных объемах использо-
вания анаэробных возможностей энергообеспече-
ния мышц в процессе преодоления 3000-метровой
дистанции, что отрицательно характеризует состоя-
ние развития общей выносливости определенного
контингента. Однако учитывая значительную разни-
цу между коэффициентами значимости двух выше-
упомянутых показателей, можно предположить, что
такая ситуация возникает только в конце дистанции и
для определения состояния развития выносливости
нуждается в ее уменьшении, например до 2000 м.
Итак, значительные различия в весе показателей и их
направленности позволяют интерпретировать третий
фактор как «скоростная выносливость».

Подобная ситуация происходит в заключитель-
ном факторе, вклад которого в общую дисперсию
выборки составляет 8,8%, но в данном случае наибо-
лее весомым показателем является бег на 3000 м
(0,644), а ближайшим к нему – бег на 300 м (0,579),
что дает основание для интерпретации фактора, как
«выносливость».

Выводы.
Теоретический анализ, обобщение опыта пе-

редовой отечественной практики, а также результа-
ты собственных экспериментальных данных и их ана-
лиз позволяют сделать следующие выводы:

1. Средства физической подготовки являются
эффективным инструментом решения оздоровитель-
ных задач системы физического воспитания студен-
ческой молодежи, однако ряд особенностей не по-
зволяет использовать в  полном  объеме
общепринятые государственные методические ука-

зания по физическому совершенствованию будущих
специалистов разного возраста, профиля, места про-
живания и учебы;

2. Структура физической подготовленности
студентов мужского и женского пола, которые роди-
лись и проживают в городских условиях и обучают-
ся на 1-м курсе НПУ им. М.П. Драгоманова, значи-
тельно отличается в зависимости от пола, как
объемами вкладов факторов, так и их содержанием.

Основными компонентами вышеуказанной
структуры (81,9%) у девушек являются: скоростные
и скоростно-силовые способности (44,9%); силовые
способности (15,7%); ловкость (13,1%) и силовая вы-
носливость (8,2%). В то время как у юношей (75,3%)
таковыми являются: скоростные и координационные
способности (41,5%); сила и мышечная чувствитель-
ность (12,9%); скоростная (12,1%) и общая (8,8%) вы-
носливость;

3. Применение факторного анализа в процессе
обработки экспериментальных данных дает возмож-
ность исследователю определить не только наиболее
весомые компоненты структуры, а и вклад самих фак-
торов, что является основанием для планирования
нагрузки общей направленности и определения со-
держания контроля за состоянием объекта воздействия.
Полученная информация, в сочетании с результата-
ми исследования возрастной динамики развития фи-
зических способностей студентов, будет проанализи-
рована и опубликована в дальнейшем.
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
У ДІТЕЙ 4-5 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Воловик Н.І.
Національний педагогічний

університет імені М. Драгоманова

Анотація. Метою статті було перевірити ефективність мето-
дики розвитку координаційних здібностей у дітей 4-5 років з
порушенням зору. Виявлено позитивні зрушення в рівні роз-
витку координаційних здібностей, про що свідчить більш
виражені зміни показників у дітей експериментальних груп
у порівнянні з контрольними. Дана методика сприяє змен-
шенню коефіцієнту варіації впродовж дослідження у дітей 4-
5 років експериментальних груп. Застосування спеціальних
навчальних завдань є ефективним підходом у методиці на-
вчання та виховання координаційних здібностей та розкри-
ває нові можливості у підвищенні ефективності фізичного
виховання у дітей дошкільного віку з порушенням зору.
Ключові слова: зір, коефіцієнт, координація, методика, на-
вчання.
Аннотация. Воловик Н.И. Развитие координационных способ-
ностей у детей 4-5 лет с нарушением зрения. Целью статьи
было проверить эффективность методики развития координа-
ционных способностей у детей 4-5 лет с нарушением зрения.
Выявлено положительные сдвиги в уровне развития координа-
ционных способностей, о чем свидетельствуют более выра-
женные изменения показателей экспериментальных групп. Да-
ная методика позитивно влияет на уменьшения коэффициента
вариации в течение исследования у детей 4-5 лет эксперимен-
тальных групп. Использование специальных заданий является
эффективным подходом в методике обучения и воспитания
координационных способностей и раскрывает новые возмож-
ности повышения эффективности физического воспитания у
детей дошкольного возраста с нарушением зрения.
Ключевые слова: зрение, коэффициент, координация, мето-
дика, обучение.
Annotation. Volovik N.I. Development coordination motor
abilities in 4-5 age children with impairment vision. The purpose
of the article was tested methods of development coordination
motor abilities in 4-5 age children with impairment vision. It
was find out the positive changes in level of the development
coordination motor abilities, according to the date that show
more expressed changes indicators in preschool age children of
the experimental group comparing with the control group. This
method promote coefficient of variation during research in 4-
5 age children of the experimental group. Applying special
training task is effective approach in methods of training and
education coordination motor abilities and discovers new
possibilities in increasing effectiveness of physical education in
preschool children with impairment vision.
Key words: coefficient, coordination, methods, studies, vision.

Вступ.
Кількість дітей з порушенням зору визначаєть-

ся рівнем соціального, культурного та техніко-еконо-
мічного розвитку суспільства. Сучасне виробництво
висуває все більше вимог саме до зорового аналізато-
ру. Багато сучасних видів професій пов‘язаних з вели-
ким навантаженням на орган зору. Зір відіграє вели-
чезну роль у навчальних, трудових процесах та при
оволодіння різноманітними фізичними вправами.
Порушення зору обмежує та порушує оволодіння
руховими діями, процес навчання та виховання [5,7].
У дітей з патологією зору, як правило, спостерігається
цілий комплекс відхилень у фізичному розвитку та
руховій сфері [3,4,8], проте найбільші відхилення мо-
торики розповсюджуються на сферу координаційних
здібностей [4,5], які за всіма показниками відстають від

параметрів здорових однолітків [1,6]. Аналіз науково-
методичної літератури та інформація отримана про-
тягом педагогічного спостереження показали, що не-
достатня кількість досліджень з проблеми методики
розвитку координаційних здібностей у дітей дошкіль-
ного віку з порушенням зору, що суттєво знижує ефек-
тивність навчання спрямованого на розвиток, форму-
вання та удосконалення рухової сфери дітей
дошкільного віку з даною патологією.

Робота виконана за планом НДР НПУ імені М.
Драгоманова.

Формулювання цілей статті.
Перевірити ефективність методики розвитку

координаційних здібностей у дітей 4-5 років з пору-
шенням зору. Використано такі методи: аналіз нау-
ково-методичної літератури; аналіз медичних карт;
педагогічні спостереження, педагогічний експери-
мент, методи математичної статистики (критерій W
Шапіро-Уілкі, F-критерій Фішера, t-критерій Стьюден-
та, модифікований t-критерій Стьюдента для зв‘яза-
них вибірок, для оцінки приросту показників коорди-
наційних здібностей використовували формулу,
запропоновану В.І. Усачевим ).

Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми 4-5 років на

заняттях з фізичного виховання на базі спеціалізованої
школи-дитячого садка „Пізнайко” № 335 для дітей з
порушенням зору та на базі дошкільного навчально-
го закладу № 712 м. Києва. Всього в експерименталь-
ному дослідженні взяло участь 213 дітей. У констату-
ючому педагогічному експерименті взяло участь 139
дітей 4-5 років: 37 дітей з порушенням зору, 42 дітей
без зорової патології 5 років, 32 дитини з вадами зору
та 28 без них 4 років. У формуючому педагогічному
експерименті – 74 дітей 4-5 років з вадами зору: 20
дівчаток та 18 хлопчиків 5 років, 16 хлопчиків та 20 дівча-
ток 4 років. Проведений нами констатуючий педагог-
ічний експеримент показав, що діти 4-5 років з пору-
шенням зору за всіма координаційними здібностями
відстають від своїх здорових однолітків [1]. На підставі
цих даних та аналізу науково-методичної літератури
розроблена методика розвитку координаційних здібно-
стей дітей 4-5 років з порушенням зору [2].

Позитивні зрушення в рівні розвитку коорди-
наційних здібностей відображають вікові особливості
їх розвитку, а також вплив цілеспрямованого педаго-
гічного впливу, про що свідчить більш виражені зміни
показників у дітей експериментальних груп у по-
рівнянні з контрольними. Проте, звісно, позитивні
зміни відбулись також у контрольних групах, де
кінцеві результати за деякими показниками статис-
тично достовірно відрізнялись від вихідних даних.
Проте темпи приросту в експериментальних групах
були значно вищі, ніж в контрольних. В експеримен-
тальній групі дітей 4 років (табл. 1 і табл. 2) відмічено
достовірне поліпшення всіх досліджуючи здібностей
(Р<0.05), як у дівчаток, так і у хлопчиків, проте в конт-
рольній групі за 8 тестами не виявлено достовірного
поліпшення (Р>0.05) параметрів координаційних
здібностей у хлопчиків та дівчаток після проведення
формуючого дослідження.
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Таблиця 1 
Результати формуючого експерименту у дівчаток 4 років 

До експерименту Після експерименту t-Стьюдента, P Тести група 
X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показника 

t P 

ЕГ 19.06 0.59 9.28 17.57 0.36 6.14 8.08 5.76 <0.05 човниковий  
біг, с КГ 19.04 0.58 9.22 18.99 0.59 9.32 0.268 2.09 >0.05 

ЕГ 2.525 0.19 22.54 2.802 0.3 31.76 10.4 8.37 <0.05 метання 
тенісного 
м‘яча, м 

КГ 2.56 0.19 21.87 2.58 0.24 27.48 0.78 1.23 >0.05 

ЕГ 109.2 14.39 39.54 88.3 11.46 38.93 21.17 4.44 <0.05 ходьба по 
прямій із 
закритими 
очима, см 

КГ 111.2 13.64 38.41 102.6 13.14 38.42 8.045 1.96 >0.05 

ЕГ 1 0.32 97 1.4 0.32 69.29 33.33 2.45 <0.05 кидки м‘яча у 
ціль, бали КГ 1 0.22 65 1.1 0.37 100 9.53 0.23 >0.05 

ЕГ 19.16 0.54 8.51 17.66 0.36 6.17 8.17 4.45 <0.05 біг до м‘ячів, с 
КГ 19.23 0.55 8.53 18.73 0.62 9.86 2.64 4.19 <0.05 
ЕГ 6.09 0.59 29.21 7.51 0.51 20.51 20.88 6.61 <0.05 стійка на одній 

нозі, с, відкриті 
очі 

КГ 6.11 0.6 29.46 6.46 0.65 30.12 5.57 4.56 <0.05 

ЕГ 2.59 0.27 31.27 3.246 0.26 24.38 22.298 6.30 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, закриті 
очі 

КГ 2.63 0.29 33.46 2.87 0.32 33.1 8.73 5.49 <0.05 

ЕГ 2.5 0.216 25.96 3.05 0.28 27.21 19.82 6.13 <0.05 повороти на 
гімнастичній 
лаві, раз 

КГ 2.45 0.16 19.88 2.55 0.28 32.55 4 0.69 >0.05 

ЕГ 4.9 0.43 26.53 5.8 0.49 25.44 16.82 2.7 <0.05 ритмічне 
постукування 
руками, раз 

КГ 5 0.32 19.4 5.2 0.34 19.86 3.92 0.803 >0.05 

ЕГ 1.9 0.22 34.16 2.5 0.28 33.99 27.27 3.75 <0.05 повороти 
тулуба, бали КГ 1.8 0.22 34.16 1.9 0.22 34.18 5.41 0.99 >0.05 

ЕГ 31.13 1.71 16.45 28.395 1.54 16.27 11.53 7.28 <0.05 десять 
„вісімок”, с КГ 30.41 1.77 17.46 29.725 1.57 15.8 2.295 3.41 <0.05 

 
Таблиця 2 

Результати формуючого експерименту у хлопчиків 4 років  

До експерименту Після експерименту t-Стьюдента, P Тести група 
X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показника 

t P 

ЕГ 18.09 0.45 6.58 17.19 0.4 5.61 5.10 12.61 <0.05 човниковий  
біг, с КГ 18.13 0.44 6.44 18.03 0.39 5.7 0.55 1.95 >0.05 

ЕГ 2.84 0.28 25.7 3.18 0.23 19.45 11.3 6.44 <0.05 метання 
тенісного 
м‘яча, м 

КГ 2.89 0.29 26.3 2.93 0.3 27.5 1.37 1.26 >0.05 

ЕГ 103.88 14.32 36.48 84.5 11.15 34.91 20.58 3.97 <0.05 ходьба по 
прямій із 
закритими 
очима, см 

КГ 106.5 14.85 36.9 98.13 12.59 33.96 8.19 2.1 >0.05 

ЕГ 1.125 0.26 62.22 1.625 0.28 45.78 36.36 2.65 <0.05 кидки м‘яча у 
ціль, бали КГ 1.13 0.4 93.33 1.25 0.39 82.8 10.53 1 >0.05 

ЕГ 19.78 1.12 15.01 18.31 0.62 9.01 7.72 3.62 <0.05 біг до м‘ячів, с 
 КГ 19.85 1.07 14.21 19.24 0.74 10.19 3.12 2.57 <0.05 

ЕГ 6.19 0.46 19.55 7.58 0.65 22.56 20.19 8.97 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, відкриті 
очі 

КГ 6.24 0.46 19.71 6.54 0.5 20.17 4.69 7.47 <0.05 

ЕГ 2.68 0.25 24.48 3.18 0.32 26.41 17.07 8.08 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, закриті 
очі 

КГ 2.72 0.24 23.73 2.91 0.5 22.65 6.75 7.33 <0.05 

ЕГ 2.56 0.2 20.55 3.06 0.19 16.19 17.79 5.29 <0.05 повороти на 
гімнастичній 
лаві, раз 

КГ 2.5 0.2 21.04 2.63 0.24 24.38 4.88 1.53 >0.05 

ЕГ 4.87 0.53 28.75 5.75 0.56 25.88 16.38 3.86 <0.05 ритмічне 
постукування 
руками, раз 

КГ 5 0.53 28 5.13 0.59 30.24 2.47 0.55 >0.05 

ЕГ 2.13 0.26 33.02 2.63 0.28 28.19 21.05 2.65 <0.05 повороти 
тулуба, бали КГ 2 0.26 35 2.25 0.27 31.42 11.76 0.99 >0.05 

ЕГ 30.43 2.59 22.54 27.37 2.37 22.91 10.59 6.8 <0.05 десять 
„вісімок”, с КГ 29.98 2.46 21.75 28.99 2.62 23.89 5.13 3.36 <0.05 
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Таблиця 3 
Результати формуючого експерименту у дівчаток 5 років  

До експерименту Після експерименту t-Стьюдента, P Тести група 
X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показника 

t P 

ЕГ 16.54 0.45 8.22 14.98 0.45 9.029 9.87 8.98 <0.05 човниковий  
біг, с 
 

КГ 16.36 0.47 8.55 16.31 0.52 11.78 0.31 2.197 >0.05 

ЕГ 3.24 0.31 29.012 3.79 0.296 23.47 15.53 6.52 <0.05 метання 
тенісного 
м‘яча, м 

КГ 3.22 0.28 26.4 3.29 0.3 27.02 2.03 2.137 >0.05 

ЕГ 101.8 11.58 34.13 71.3 7.03 29.6 35.24 5.98 <0.05 ходьба по 
прямій із 
закритими 
очима, см 

КГ 99.8 12.66 38.06 89.1 11.94 35.89 11.33 3.93 <0.05 

ЕГ 1.5 0.32 64.67 2.6 0.42 48.65 53.66 6.13 <0.05 кидки м‘яча у 
ціль, бали КГ 1.6 0.32 60.63 1.8 0.44 73.14 11.76 0.803 >0.05 

ЕГ 16.78 0.37 6.67 13.96 0.28 6.11 18.35 7.98 <0.05 біг до м‘ячів, с 
 КГ 16.76 0.38 6.75 15.54 0.33 6.305 7.52 11.36 <0.05 

ЕГ 9.48 1.16 36.71 13.73 1.26 27.65 36.64 8.49 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, відкриті 
очі 

КГ 9.41 1.17 37.19 10.66 1.23 34.52 12.47 4.81 <0.05 

ЕГ 4.68 0.46 29.49 5.75 0.56 29.01 20.54 5.62 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, закриті 
очі 

КГ 4.72 0.52 33.05 5.02 0.57 34.29 6.15 4.71 <0.05 

ЕГ 3.2 0.16 15.28 4.05 0.18 13.58 22.22 7.96 <0.05 повороти на 
гімнастичній 
лаві, раз 

КГ 3.15 0.16 15.52 3.45 0.18 15.94 9.09 3.67 <0.05 

ЕГ 5.9 0.32 16.44 8 0.35 13.17 30.22 9.00 <0.05 ритмічне 
постукування 
руками, раз 

КГ 6 0.43 21.67 6.3 0.52 24.87 6.45 1.96 >0.05 

ЕГ 2.9 0.22 22.41 3.5 0.18 15.06 18.75 3.67 <0.05 повороти 
тулуба, бали КГ 2.9 0.22 22.38 3 0.27 27.22 3.51 0.25 >0.05 

ЕГ 26.05 0.95 10.94 22.07 0.98 13.37 16.52 14.39 <0.05 десять 
„вісімок”, с КГ 26.18 0.91 10.38 24.81 0.9 11.17 5.4 5.71 <0.05 

 
Таблиця 4 

Результати формуючого експерименту у хлопчиків 5 років 

До експерименту Після експерименту t-Стьюдента, P Тести група 
X ±m V X ±m V 

% 
приріст 
показника 

t P 

ЕГ 16.25 0.39 6.82 14.58 0.36 7.05 10.84 10.79 <0.05 човниковий  
біг, с КГ 16.29 0.36 6.32 16.01 0.43 7.55 1.746 5.52 <0.05 

ЕГ 3.66 0.34 25.96 4.29 0.36 23.54 15.85 5.5 <0.05 метання 
тенісного 
м‘яча, м 

КГ 3.69 0.35 26.72 3.84 0.4 29.67 3.98 0.92 >0.05 

ЕГ 95.44 14.05 41.63 67.33 7.86 33.0 34.54 3.86 <0.05 ходьба по 
прямій із 
закритими 
очима, см 

КГ 96.78 14.64 42.79 87.67 10.07 32.5 9.88 1.32 >0.05 

ЕГ 1.56 0.36 65.16 2.67 0.35 37.45 52.48 5.55 <0.05 кидки м‘яча у 
ціль, бали КГ 1.67 0.36 60.48 2 0.34 55.9 17.98 1.99 >0.05 

ЕГ 16.96 0.77 12.795 14.25 0.42 8.33 17.37 6.17 <0.05 біг до м‘ячів, с 
 КГ 16.98 0.83 13.9 16.04 0.63 11.09 5.69 3.37 <0.05 

ЕГ 9.06 1.01 31.68 12.27 1.35 31.21 30.1 6.05 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, відкриті 
очі 

КГ 8.96 1.04 32.88 9.39 1.28 38.65 4.69 4.68 <0.05 

ЕГ 4.53 0.31 19.65 5.43 0.44 23.02 18.07 6.05 <0.05 стійка на одній 
нозі, с, закриті 
очі 

КГ 4.56 0.29 18.20 4.69 0.37 22.6 2.81 4.28 <0.05 

ЕГ 3.11 0.18 16.08 4.11 0.3 20.88 27.7 4.54 <0.05 повороти на 
гімнастичній 
лаві, раз 

КГ 3.06 0.18 16.39 3.28 0.23 20.12 7.07 2.56 <0.05 

ЕГ 5.78 0.48 23.3 7.67 0.43 15.97 28.1 7.25 <0.05 ритмічне 
постукування 
руками, раз 

КГ 5.89 0.48 22.87 6.11 0.6 27.66 3.67 1.51 >0.05 

ЕГ 2.89 0.24 23.18 3.56 0.34 18.82 20.78 4.0 <0.05 повороти 
тулуба, бали КГ 2.78 0.24 24.1 3 0.25 23.57 7.61 0.99 >0.05 

ЕГ 25.49 1.5 16.67 21.48 1.06 13.9 17.06 6.58 <0.05 десять 
„вісімок”, с КГ 25.82 1.42 15.57 24.68 1.45 16.67 4.51 7.16 <0.05 
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Аналізуючи зміни показників координаційних
здібностей (табл. 3 і табл. 4) у дітей старшого дошкіль-
ного віку контрольної групи, ми встановили, що дос-
товірне їх поліпшення не відбулось за 5 тестами (Р>0.05).
У той же час в експериментальній групі за цей період
виявилось можливим досягнути суттєвих змін у ре-
зультаті цілеспрямованого впливу на різні коорди-
наційні прояви та достовірного поліпшення за всіма
показниками, як у дівчаток, так і у хлопчиків (Р<0.05).

Виявлено, що приріст показників координацій-
них здібностей в експериментальній групі у дівчаток
середнього дошкільного віку складає 18.16%, у хлоп-
чиків – 16.74%. У дітей 5 років: у дівчаток – 27.39%, у
хлопчиків – 24,81%. Тоді як у дітей контрольної групи
поліпшення показників становить: у хлопчиків 4 років
– 5.19%, у дівчаток – 4.6%. У дітей старшого дошкіль-
ного віку: у дівчаток – 6.91%, у хлопчиків – 6.33%. Тоб-
то темпи приросту показників дітей контрольної гру-
пи у хлопчиків 4 років у 3,23 рази нижчі, а у дівчаток у
3,95, у дітей 5 років: у хлопчиків у 3,92, у дівчаток у 3,69
рази нижчі, ніж в експериментальній групі.

Ефективність запропонованої методики вия-
вилась у поліпшенні показника коефіцієнту варіації
впродовж дослідження у дітей 4-5 років експеримен-
тальних груп. Так, у хлопчиків та дівчаток 4-5 років
експериментальних груп він значно зменшується
після експерименту, тоді як в контрольній групі хлоп-
чиків 4-5 років його зменшення незначне, а у дівча-
ток спостерігається навіть його збільшення.

Висновки:
1. У результаті проведеного формуючого пе-

дагогічного експерименту виявилась ефективність
запропонованої методики розвитку координаційних
здібностей у дітей 4-5 років з порушенням зору. При-
чому більша ефективність приросту показників спо-
стерігається у дітей 5 років.

2. Наведені дані дають змогу зробити висно-
вок, що розроблена методика сприяє зменшенню
варіювання показників впродовж дослідження у дітей
4-5 років експериментальних груп.

3.Результати дослідження підтверджують, що
застосування спеціальних навчальних завдань є ефек-
тивним підходом у методиці навчання та виховання
координаційних здібностей у дітей дошкільного віку
з порушенням зору. Розроблена методика розкри-
ває нові можливості у підвищенні ефективності фізич-
ного виховання дітей 4-5 років, дозволяє досягнути
більш високого рівня координаційного базису.

Наші подальші дослідження присвячені ана-
лізу особливостям приросту кожного виду коорди-
наційних здібностей у дітей 4-5 років з вадами зору.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ
СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНІВ —
ЄДИНОБОРЦІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Голець О.В.
Національний університет фізичного виховання та

спорту України

Анотація. У статті розглянута ціннісно-смислова сфера осо-
бистості спортсменів-єдиноборців  різних кваліфікації. Про-
аналізовано вплив домінуючих цінностей на процес спортив-
ного удосконалювання. Виявлена значимість смислів  та
цінностей, як частини мотивації, для успішної діяльності
спортсмена. Для спортсмена важливо усвідомлювати смисл
свого життя, що формує цінності та відношення до спорту, і,
спрямовує спортивну кар’єру. Ідеали, світогляд, цінності та
смисли спортсмена є складовими його спрямованості і ма-
ють безпосередній вплив на його мотивацію.
Ключові слова: смисли, цінності, особистість спортсмена,
смислова сфера, спортивна кваліфікація.
Аннотация. Голець О.В. Особенности ценностно-смысловой
сферы личности спортсменов - единоборцев разной квалифи-
кации. Ценности и смыслы являются важной составляющей
ценностно-смысловой сферы личности спортсмена, которая
влияет на успешность спортивной деятельности. Жизненные
установки, мировоззрение и убеждения, цели и притязания,
идеалы, и все то, что связано с понятиями  ценностей и смыс-
лов субъекта спортивной деятельности имеет непосредствен-
ное влияние на формирование всей спортивной  карьеры
спортсмена. Взаимосвязь ценностей спортсменов с мотивами
и смыслом их деятельности влияет на весь процесс подготов-
ки, и в частности, на победу на определенных соревнованиях.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, ценности,
смыслы, спортивная квалификация.
Annotation. Golets O.V. Habits of valuable semantic sphere of
the person of sportsmen different qualification. The essay
describes athlete’s personality values and sense. We analyzed
the influence of major a thlete’s values and senses on his
motivation and sport achievements. If athlete realizes the sense
of what he is doing the success could be easier to achieve unless
he doesn’t realize. Athlete’s motives, ideas, values and sense of
life shape his life and sport career, so it is important to learn
and manipulate them.
Key words:sense, values, athlete’s personality, sense sphere,
sport qualification.
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Вступ.
Цінністно-смислова сфера особистості є важли-

вою складовою успішності в спорті, тому що вона вклю-
чає та поєднує різні мотиваційні утворення: життєві
установки та позиції, світогляд і переконання, мету і до-
магання, ідеали, які є значимими для спортсмена і, пев-
ним чином, впливають на процес спортивного вдоско-
налювання. Властивості особистості взаємозалежні зі
специфічними особливостями виду спорту, але спорт-
смен, його внутрішній мир, часто виявлявся поза по-
лем зору спортивних фахівців, у тому числі й психо-
логів. Одночасно варто виділити ряд досліджень
присвячених аналізу психологічних особливостей осо-
бистості спортсмена, що суттєво впливають на
успішність спортивної діяльності (Вяткін Б.А. (1993),
Мерлін В.С. (1986), Норакідзе В.Г. (1978) та ін.).

 Аналіз літературних джерел дає можливість,
для пояснення перетворень у ціннісно-смисловій
сфері особистості спортсмена, виділити теорію
„дієвого підходу” О.М. Лєонт’єва [2],  до проблеми
смислу, що базується на усвідомленні особистістю її
відносин зі світом, які реалізується у її діяльності. За
цією теорією смисл є пов’язаним із мотивом, а мо-
тив з діяльністю, в тому числі суб’єкта діяльності у
спорті. Визначається також  „особистісний смисл”
об’єктів та явищ, що виникають у практиці спортив-
ної діяльності, як  складова образів сприйняття і  уяв-
лення світу особистістю. В цьому контексті можна
використовувати такі поняття як [2 ] :  смислове утво-
рення, смислова установка, смисловий конструкт, які
дозволили розширити уявлення про складові спря-
мованості особистості, цінностей та смислу. Поло-
ження, що мають місце у теорії “дієвого підходу” да-
ють змогу виділити компоненти „смислової
структури”, яка  означає узагальнену, колективну
форму всіх елементів мотиваційної сфери особис-
тості [1, 4]. Також смислова структура може розгля-
датися як перетворена форма життєвих відносин суб-
’єкта спортивної діяльності.

У той же час роботи, у яких були б детально
вивчені цінністно-смислові утворення особистості
спортсменів - єдиноборців різних кваліфікацій  прак-
тично відсутні, що робить  актуальним подальше роз-
роблення цього питання.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання й спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначити особливості

цінністно-смислової сфери особистості спортсменів
– єдиноборців різних кваліфікацій.

Методи та організація дослідження. У ході
дослідження були використані такі методи, як теоре-
тичне узагальнення літературних даних, методика
психодіагностики оцінки цінностей (В.Ф. Сопова та
Л.В. Карпушиної), із залученням в якості континген-
ту  спортсменів – єдиноборців різних кваліфікацій.

Результати досліджень.
Вивчення домінуючих цінностей і життєвих

сфер спортсменів, що спеціалізуються у різних видах

єдиноборств,  дозволили констатувати домінування
у них таких цінностей як “досягнення”, “духовне за-
доволенні” та “соціальні контакти”. Так, цінність «до-
сягнення» склала у спортсменів 6,46 балів, що вказує
на відносно високий рівень спрямованості на
спортивні досягнення, така цінність як «духовне за-
доволення» має дещо менший рівень значущості 6,08
балів, це говорить, що спортсмени, в значній мірі,
мають потребу в задоволення від своєї діяльності.

Для спортсменів-єдиноборців, як і для всіх
інших спортсменів, метою та змістом занять спортом
є досягнення високого спортивного результату, а та-
кож одержання морального задоволення від своєї
діяльності та спілкування у спортивному середови-
ще. Суттєво, що важливу позицію  займає  креа-
тивність. Творчий підхід, неординарне мислення, не-
сподіваний для супротивника випад, обвідний прийом
є важливими факторами успішності в спортивних
єдиноборствах.

В той же час можна констатувати, що слабко
виражені такі цінності як «збереження індивідуаль-
ності» (5,42) та «власний престиж» (4,85), можливо,
тому що процес тренування у спортивних єдинобор-
ствах  пов’язаний з формуванням командної психо-
логії. Також, можно припустити, що процес спортив-
ного вдосконалювання є для спортсменів постійною
взаємодією із тренерами, колегами по команді,
спарінг-партнерами. Цінність «власний престиж»
слабко виражена, тому що багатьом спортсменам
притаманна наполегливість і байдужість до автори-
тетів (Рис.1).

Серед життєвих сфер у спортсменів - єдино-
борців домінують сфери фізичної активності, сімей-
ного життя та - сфера професійного життя. Мабуть,
це пов’язано із бажанням професійного вдоскона-
лювання у спорті, а також бажанням мати дружну
родину. Показник сфери – «суспільне життя», яка
слабо виражена у  спортсменів, свідчить про те, що
спортивне середовище є відносно ізольованим від
взаємин і стосунків, які мають місце в інших сферах
суспільного життя, і тому, наприклад, соціально-пол-
ітичні події, що відбуваються, не завжди грають важ-
ливу роль у житті більшості спортсменів (рис.2).

Висновки.
Отже, виходячи з отриманих даних можна зро-

бити наступні висновки: .
 Вивчення домінуючих цінностей і життєвих

сфер спортсменів – єдиноборців дає можливість кон-
статувати, що домінують такі цінності як досягнення,
духовне задоволенні та соціальні контакти, а також
сфери фізичної активності, сімейного та професій-
ного життя, що вказує на важливість того, що пов’я-
зано з необхідністю досягнень спортсменами, як ак-
тивних завдань та цілей спортивної діяльності так і
отримання ними задоволення від процесу спортив-
ного вдосконалення. Одна з домінуючих цінностей,
соціальні контакти, говорить про бажання спорт-
сменів до спілкування, як у спортивному середови-
ще, так і поза ним. Сфери фізичної активності та про-
фесійного життя вказують, що найважливішим для
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Рис. 1. Показники термінальних цінностей у спортсменів-єдиноборців.

Рис. 2. Показники життєвих сфер спортсменів–єдиноборців.

спортсменів, на даному етапі життєвого шляху, є  вдос-
коналювання у обраному виді спорту та утримання
спортивної форми. Можна припустити,  говорячи
про сферу сімейного життя, що багато спортсменів
бажають мати сім’ю в досить молодому віці, яка би
підтримувала їх.

Результати досліджень вказують на необхідність
подальшого вивчення перетворень і трансформації,
які мають місце бути, у ціннісно-смисловій сфері
особистості спортсмена.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДО САМОПІЗНАННЯ

Гончаренко М.С., Гололобова О.О., Пасинок В.Г.
Харківський національний

університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. В дослідженні проведено вивчення здатності сту-
дентів до самопізнання, а саме оцінювались якість життя сту-
дентів та рівень динамічної взаємодії втрат і придбань жит-
тєвих ресурсів  особистості . Досліди  спрямовані на
визначення ефективності виховної роботи в сім’ї і навчаль-
ному закладі та керування цими процесами.
Ключові слова: якість життя, складові якості життя, об’єктивні
та суб’єктивні чинники життя, рівень втрат і придбань,
життєві ресурси особистості.
Аннотация. Гончаренко М.С., Гололобова О.О., Пасынок В.Г.
Определение способности студентов к самопознанию. В
исследовании проведено изучения способности студентов к
самопознанию, а именно, оценивались качество жизни сту-
дентов и уровень динамического взаимодействия потерь и
приобретений жизненных ресурсов личности. Исследова-
ния направлены на определения эффективности воспитатель-
ной работы в семье и учебном заведении и управление эти-
ми процессами.
Ключевые слова: качество жизни, составные качества жизни,
объективные и субъективные факторы жизни, уровень по-
терь и приобретений, жизненные ресурсы личности.
Annotation. Goncharenko M. S. Gololobova O.O. Pasynok V.G.
The definition of students’ ability for self-knowledge. The
students’ ability for self-knowledge, namely the quality of life
and dynamical interaction of losses and acquisitions of life
resources of personality was studied in this research. The
investigations were directed onto the studying of effectiveness
of upbringing work in family and educational institution and
managing these processes.
Keywords: quality of life, objective and subjective factors of
life, the level of losses and acquisitions, life resources of
personality.

Вступ.
В сучасний період розвитку людству необхід-

но усвідомити, що його виживання, збереження і
розвиток залежить від духовної еволюції людини.
Тільки в відродженні духовності людини, глибокому
розумінні взаємозв’язків усього живого на планеті
можна бачити збереження та стабільний розвиток
життя на Землі [1]. Об’єктивним критерієм гармон-
ійності в настільки складній і різноманітній взаємодії
людини, соціуму, природи, космосу, виступає інтег-
ративний і об’єктивний показник - здоров’я людини
[2]. У фокусі валеологічних досліджень проблема здо-
ров’я переростає в проблему якості й сенсу життя,
тому що тільки валеологія «фундаментально вирішує
проблему гармонійної єдності таких різнопланових
елементів структури сучасного суспільства, як лю-
дина, природа, економіка, національний інтерес і осо-
биста вигода» [2].

.Розуміння поняття «якість життя» неоднознач-
не. Деякі дослідники визначають його як здатність
індивідума функціонувати в суспільстві відповідно до
свого становища й отримувати задоволення від жит-
тя. Інші під якістю життя розуміють оцінку сукуп-
ності умов фізичного, розумового соціального доб-
робуту індивіда таким чином, як це сприймається
окремою людиною.

Виділяють такі складові якості життя:
- демографічні (робота, рівень доходу, освіта

тощо);
- соціальні (активна участь у суспільному

житті, ступінь задоволення роботою і своїм місцем у
суспільстві);

- психологічні (емоційний стан, наявність чи
відсутність психічних захворювань, інтелектуальна
здатність індивіда досягти поставлених перед собою
цілей і вирішити власні задачі, ступінь сексуальної
активності тощо);

- фізичні (працездатність, мобільність, здатність
виконувати повсякденну роботу, обслуговувати себе);

- духовне життя індивідума.
Оцінка якості життя включає як об’єктивні, так

і суб’єктивні показники.
До перших можна віднести, зокрема: задово-

лення побутовими умовами життя, характером ви-
конуваної роботи, фінансовим становищем, можли-
вістю підвищення освітнього рівня, професійного
зростання, сексуальними відносинами, соціальною
підтримкою, а також задоволення станом здоров’я,
духовним станом і життям у цілому[3-5].

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у визначенні ду-

ховної складової здоров’я студентів третього курсу
факультету іноземних мов Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна за методикою
комплексної системи оцінки духовного стану особи-
стості, розробленої кафедрою валеології та міжфа-
культетською науково-дослідною валеологічною ла-
бораторією, а саме, визначення здатності до
самопізнання оцінювалось за методикою „Оцінка
якості життя” та опитувальника втрат і придбань [3].

Результати досліджень.
Аналіз результатів оцінки якості життя пока-

зує наступну статистику відповідей (Таблиця 1): 74%
опитуваних подобається їхнє життя, якість якого вони
оцінюють як добру, 26% рахують її зниженою.

Таблиця 1
Статистика відповідей на тест
щодо визначення якості життя

 

Рівень якості життя Кількість  
балів 

Кількість  
відповідей,  

% 
Нормальна якість життя 61-100 74 
Знижена якість життя 31-60 26 
Низька якість життя 0-30 0 
 

На питання, які розкривають демографічні
складові життя, відповіді розподілились таким чином:
опитувані задоволені добробутом своїх сімей на 62%
(Таблиця 2). Ці питання отримали дуже незначну
кількість категоричних відповідей (4%), але на запи-
тання про свій особистий заробіток, 31% респон-
дентів дали категоричну негативну відмову. Це
свідчить про наявність почуття та психологічну го-
товність забезпечувати самим свій матеріальний доб-
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робут. Переважна кількість опитуваних задоволена
умовами, побутовими умовами в районі проживан-
ня, у той час, як екологія в місці їх мешкання влашто-
вує респондентів лише наполовину.

Наші респонденти відчувають себе людиною,
яка знаходиться в сприятливому для неї психологіч-
ному та соціальному оточенні. Опитувані вважають
свої сім’ї щасливими, соціальний статус у суспільстві
сприятливим, стосунки с викладачами та між собою
добрими, визнають задоволення своєю роботою, а
також можливість професійного росту та просуван-
ня по службі.

Респонденти вважають, що достатньо задоволь-
няються їхні духовні потреби, що забезпечує їхній ду-
шевний спокій, їхнє особисте здоров’я та здоров’я близь-
ких. У цей же час опитувані незадоволені рівнем своєї
фізичної активності і вважають її нижчою за норму.

Отримані в результаті опитування дані були
піддані статистичній обробці з використанням крите-
рію міри d Сомерса, що виявляє силу й спрямованість
цього зв’язку. Виявлені достовірні зв’язки були про-
ранжировані, результати представлені в таблиці 3.

Таблиця 3
Значимі фактори формування душевного стану

по критерію міри d Сомерса

Вивчаєма категорія Критерій  
міри d Сомерса 

1. Здоров’я близьких 0,528 
2. Особисте здоров’я 0,445 
3. Харчування 0,418 
4. Статус у суспільстві 0,413 
5. Духовні потреби 0,316 
6. Сім’я 0,310 
7. Матеріальний достаток 0,290 
8. Стосунки у колективі 0,269 

 
На думку опитаних рівень душевного стану

формується під впливом наступних факторів: здоро-
в’я родичів, свого здоров’я, якістю харчування,
cтатусом у суспільстві, багатством свого внутрішнь-
ого світу, якістю життя в сім’ї, матеріального добро-
буту та стосунками з колегами по роботі.

Достовірні зв’язки були виявлені між рівнем
фізичного здоров’я й житловими умовами, статусом

Найменування 
параметру 

Оцінка параметру, 
бали 

Середня 
оцінка 
параметру, 
бали 

Кількість нульових 
відповідей, % 

Кількість стобальних 
відповідей, % 

Матеріальний 
достаток 62 29     46 2 31     2 2     

Житлові 
умови 63 66     65 0 2     12 17     

Район 
проживання 58 50 68   59 5 2 0   19 5 12   

Сім’я 80       80 0       21       

Харчування 73 78     76 0 0     24 40     
Сексуальне 
життя 66       66 10       24       

Відпочинок 64 58     61 5 2     12 5     
Статус у 
суспільстві 62       62 0       5       

Робота 64 69 63 65 65 0 0 7 2 7 12 10 10 
Духовні 
потреби 62       62 0       2       

Соціальна 
підтримка 92       92 0       62       

Здоров’я 
близьких 66 73     70 5       5 2     

Особисте 
здоров’я 71       71 0       5       

Душевний 
спокій 69       69 0       7       

Життя в 
цілому 76       76 0       12       

Якість життя, 
середній бал         69  2       15        

 

Таблиця 2
Оцінка параметрів якості життя
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у суспільстві, якістю харчування та щасливим сімей-
ним життям (Таблиця 4).

Таблиця 4
Значимі фактори формування фізичного стану

по критерію міри d Сомерса

Найменування параметру Критерій  
міри d Сомерса 

Статус у суспільстві 0,298 
Житлові умови 0,278 
Харчування 0,246 
Сімейне життя 0,244 
 

На жаль, студенти не усвідомлюють найваж-
ливішого валеологічного постулату про те, що фізич-
не здоров’я є похідним від стану духу, при цьому за-
лежність щиросердечного стану від рівня фізичного
здоров’я констатується в наших дослідженнях.

В цілому респонденти задоволені якістю сво-
го життя на 69%,при цьому відповіді про край нега-
тивне ставлення до якості свого життя склали 2%, 15%
відповідей містили найбільш високу його оцінку.
Аналіз результатів проведених досліджень свідчить
про те, що молодь, яка брала участь в опитуванні,
має всі об’єктивні та суб’єктивні чинники життя, котрі
сприятимуть формуванню високої мети та її досяг-
ненню за умови засвоєння й активного застосування
валеологічних принципів формування здорового спо-
собу життя.

Статистика відповідей щодо визначення індек-
су “ресурсності” наведена в таблиці 5.

Таблиця 5
Статистика відповідей

щодо визначення індексу “ресурсності”

Рівні  
"ресурсності" 

Кількість  
балів 

Кількість  
відповідей, % 

Низький менше 35% 61 
Середній 36-45% 3 
Високий більше 46% 36 

 Визначення індексу „ресурсності” показує, що
високі адаптивні можливості й толерантність особис-
тості стосовно стресу присутня лише в 36% опитува-
них. Ще 3% респондентів оцінюють свої можливості
стосовно стресу як середні. Низький рівень „ресурс-
ності” виявився в 61% респондентів. Ця частина опи-
туваних, на наш погляд, повинна виявити, усвідомити
свої переживання з приводу втрат і придбань, розіб-
ратися в природі свого психологічного стресу.

Для вирішення цієї проблеми необхідно звер-
нутися до динамічних моделей співвідношення пер-
сональних характеристик і стійкості до стресу, оскіль-
ки статичні моделі не враховують того, що ресурси
самі по собі змінюються під впливом стресових об-
ставин. Відомо, що соціальні ресурси людей змен-
шуються, коли вони зазнають впливу стресу, оскіль-
ки стресова ситуація підриває віру людини у власні
сили, наприклад, віру у свою компетентність. У тако-
му контексті «віра» розглядається як найважливіший
підтримуючий і «динамізуючий» особистий ресурс.
Можливо, стресова ситуація зачіпає енергію й мо-

тив, необхідні для того, щоб задіяти цей ресурс для її
подолання.

Висновки
1. Аналіз оцінки якості життя показав, що 74%

респондентів оцінюють її як добру, 26% вважають її
зниженою; 31% респондентів виявили психологічну
готовність забезпечувати самим свій матеріальний
добробут.

2. Визначення індексу „ресурсності” показує,
що високі адаптивні можливості й толерантність осо-
бистості стосовно стресу присутня лише 36% опиту-
ваних. Ще 3% респондентів оцінюють свої можли-
вості стосовно стресу як середні. Низький рівень
„ресурсності” виявився у 61% респондентів.

3. Аналіз проведених досліджень свідчить про
необхідність подальшої валеологічної корекції осо-
бистості на основі методів активного саморозвитку.
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ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ПОТРЕБ У
РУХОВІЙ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-

ПЕРШОКУРСНИКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
МОДЕЛІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ

Гружевський В.О.
Таврійський національний

університет ім. В.І. Вернадського
Кримський економічний

інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

Анотація. У статті проаналізовано реальні потреби у ру-
ховій активності студентів-першокурсників, їхнє ставлення
до організації, проведення, значення фізичного виховання
для майбутньої професії. Встановлено основні фактори осо-
бистісно-орієнтованих інтересів студентів першого курсу  з
урахуванням етнічних і регіональних особливостей попе-
реднього місця проживання, які повинні сприяти створенню
толерантної моделі фізичного виховання у ВНЗ.
Ключові слова: фізичне виховання, анкетування, мотиви,
особливості, студенти.
Аннотация. Гружевский В.О. Определение мотивационных
потребностей в двигательной активности студентов-перво-
курсников для формирования модели физического воспита-
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ния в ВУЗах. В статье проанализированы реальные потреб-
ности в двигательной активности студентов-первокурсни-
ков, их отношение к организации, проведению, значению
физического воспитания для будущей профессии. Установ-
лены основные факторы личностно-ориентированных инте-
ресов студентов первого курса  с учетом этнических и реги-
ональных особенностей предыдущего  места проживания,
которые должны способствовать созданию толерантной мо-
дели физического воспитания в ВУЗе.
Ключевые слова: физическое воспитание, анкетирование,
мотивы, особенности, студенты.
Annotation. Gruzhevskii V.O. Definition of motivational needs
for a motor performance of students - first-year students for
formation of model of physical training in high schools. The
article analyzes the real wants of motion activity of the first-
year students, their attitudes towards the organization, conducting
and importance of physical training for their future profession.
The basic factors of the students personality-oriented interests
are established taking into consideration the ethnic and regional
peculiarities of their previous place of living which must help to
create a tolerant model of physical training in highes schools.
Key  words: physical training, census taking, motives, features,
students.

Вступ.
Загальновідомо, що фізичне виховання необх-

ідно розглядати як глибоко гуманістичний вид навчаль-
ної діяльності, що за допомогою своїх засобів впли-
ває на фізичний і духовний компонент особистості,
сприяє збереженню здоров’я й підтримці працездат-
ності, а також формує загальнокультурні цінності.

«За ефективністю засвоєння цих цінностей
можна реально оцінити запити суспільства й кожної
людини у фізичній культурі, а також їхнє справжнє
ставлення до цієї найважливішої сфери культури», -
пишуть В.К. Бальсевич і Л.І. Лубишева [1].

Формування й розвиток особистості студен-
та-першокурсника - це здебільшого  проблема фор-
мування мотивів діяльності, у тому числі й у сфері
фізичної культури. На думку М.Я. Виленського [2]
стрижневим у структурі фізичної культури студента
є мотиваційний компонент. Виникаючі на основі по-
треб мотиви визначають спрямованість особистості,
стимулюють і мобілізують її на прояв активності.

В умовах академічних занять з фізичного ви-
ховання студентів мотиви можуть бути реалізовані
при цілеспрямованому формуванні релаксаційного
типу розвитку молоді шляхом активізації їх ендоген-
них резервних можливостей, а також різного  здоро-
в’я резервних можливостей, що зберігають збільшен-
ня, і підвищувальну резистентність організму до
впливів зовнішніх факторів [3].

Пріоритетним напрямком у підвищенні моти-
вації студентів до занять фізичною культурою може
й повинна стати відмова від уніфікації й стандарти-
зації навчальних програм ВНЗ і створення можливо
більшого числа альтернативних програм з кожного
виду фізичної культури з урахуванням регіональних,
національних, культурно-історичних традицій, мате-
ріально-технічної оснащеності спортивних комп-
лексів кожного конкретного ВНЗ [4].

Тим часом, на думку В.Р. Шилько [5] найбільш
перспективним напрямком у вирішенні проблем
фізкультурно-спортивної діяльності студентів у про-

цесі обов’язкового курсу навчання може бути інтег-
ративна модель фізичного виховання, що охоплює
весь контингент студентів незалежно від їхніх соціаль-
но-демографічних показників, психосоматичного
стану, мотиваційних установок, фізичної підготовле-
ності та інших факторів. В.Р. Шилько стверджує, що
проблему модернізації сучасного фізичного вихован-
ня необхідно вирішувати не диференціюючи систе-
му на окремі ланки, а комплексно  при активному
впровадженні навчальних технологій інноваційної
спрямованості.

Варто виділити думку Р.А. Коник та ін. [6] про
те, що підвищення мотивації студентів до занять фізич-
ними вправами багато в чому залежить від форм і
змісту навчальних занять з фізичного виховання, ви-
користання популярних видів рухової активності.

У зв’язку із цією важливою професійною які-
стю педагога, який працює у ВНЗ, варто визнати
здатність такого впливу на рефлекторний апарат сту-
дента-першокурсника, при якому трансформація пізна-
вальної активності виконання навчальних програм
перетворювалась в активність дії, необхідної для ство-
рення асоціативних зв’язків у свідомості кожного кон-
кретного студента. Лише при такій умові можливий
«запуск» ланцюжка «рефлексія - інтерес - мотив» і
спонукання прагнення до активної рухової дії [7].

Внаслідок цього мотиваційні потреби досягають
всієї повноти реалізації у студентів-першокурсників, коли
в їхній свідомості формується чітке уявлення про те,
яким чином фізичні вправи впливають на їхній організм,
які способи їх впровадження в самостійне життя й ба-
жання займатися фізичними вправами.

Разом з тим, необхідно визнати незадовільний
стан фізичного виховання студентів і необхідність за-
ходів удосконалення й навіть кардинальної перебу-
дови системи занять фізичними вправами у вищих
навчальних закладах [8].

Таким чином, багатоальтернативність шляхів
формування мотиваційних потреб студентів до занять
фізичною культурою вимагає створення моделі
фізичного розвитку молоді, яка б активізувала на-
вчальний процес, передбачала усталеність і якість
педагогічного процесу, що знаходить здатність до
модифікації, гнучкості й толерантності до різних видів
фізкультурно-спортивної діяльності студентів, врахо-
вувала регіональні особливості проживання, а також
національні традиції.

Робота виконана за планом НДР Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті - проаналізувати мотиви в реаль-

них потребах до рухової активності студентів першо-
го курсу, виявити особливості регіональних, етніч-
них мотиваційних потреб студентів, враховуючи
попереднє місце проживання для створення толеран-
тної моделі фізичного виховання у ВНЗ.

Результати дослідження
Фізичне виховання у ВНЗ є особистісно-оріє-

нтованою дисципліною, на відміну від інших профес-
ійно-орієнтованих. Особливість цієї дисципліни по-
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лягає в об’єднанні  дихотомії психічного й фізичного,
а якщо розглядати об’єктивно, то вона спрямована
на біологічну сферу людини. Внаслідок цього спе-
цифіка фізичного виховання полягає в тому, що вона
дає можливість «не сформувати, а знайти, підтрима-
ти, розвити індивідуальність, виховати механізм са-
мореалізації, самозахисту, самовиховання, необхідні
для становлення особистості та її взаємовідносин з
іншими, із природою, культурою, цивілізацією» [8].

Зміст фізичного виховання у ВНЗ становить
діяльність з використання фізичних вправ для задово-
лення специфічних біологічних, естетичних і соціаль-
них потреб студентської молоді з урахуванням їх по-
треб, мотивів і цілей.

Основними цілями знань, одержуваних сту-
дентами у ВНЗ з фізичного виховання, на думку А.В.
Лотоненко, Е.А. Стеблецова [9], слід вважати:

1. Досягнення цілісності знань про людину, її
культуру як систему норм, цінностей, орієнтованих
на розвиток особистісних якостей кожної молодої
людини.

2. Створення гуманітарних основ (морально-
етичних, культурно-естетичних), формування інтелі-
гентності студента в єдності його з фізкультурною
діяльністю.

3. Виховання у студентів потреб і здатності ке-
руватися у своїй життєдіяльності гуманістичними
мотивами й цілями фізкультурної діяльності, уміння
прогнозувати й самокритично оцінювати результати
тілесного й духовного розвитку.

4. Орієнтація студента на самоосвіту, самороз-
виток, саморегуляцію й самоконтроль у сфері
фізкультурної діяльності, безперервний духовний і
фізичний розвиток як важливий фактор у всіх сферах
їх життєдіяльності.

Таким чином, перед викладачами кафедри
фізичного виховання у ВНЗ повинно поставати ро-
зуміння головної  освітньо-виховної функції діяль-
ності, під час якої викладач як суб’єкт професійної
діяльності проектує  дидактичний процес і визначає
головні моделі навчального процесу та їх відповідність
конкретному контингенту студентів.

При проведенні дослідження зверталася увага
на те, що в першокурсників відбувається різке ла-
мання сформованих стереотипів учорашніх школярів
при вступі у нове для них соціальне середовище з
новим статусом - студент [9].

З першого дня навчання вони зіштовхуються з
інтенсивним освітнім процесом, до якого ні психоло-
гічно, ні фізично не підготовлені. Інтенсифікація на-
вчального процесу, зростаючі темпи життя, нераціо-
нальний режим праці й відпочинку, відсутність
елементарних відомостей про свій фізичний стан
призводять до перевантажень, нервово-психічних
зривів, збільшується вплив гіподинамії й гіпокинезії
на здоров’я молоді.

До складних варіантів належить адаптація
сільських школярів у місті, уживання етнічних груп у
новому освітньому й культурному середовищі, всі
ці моменти виникають у результаті зміни обстановки

при вступі до ВНЗ. Дослідники стверджують, що сту-
дентам першого курсу має приділятися більше ува-
ги: у взаєминах з ними й у вимогах до них потрібна
перехідна фаза між школою й вузом [10].

У цьому зв’язку актуальним є аналіз мотивів
реальних потреб у руховій активності студентів пер-
шого курсу.

У дослідженнях взяло участь 319 студентів пер-
шого курсу (225 дівчат і 94 юнака).

Для виявлення мотивів, які є основою форму-
вання потреби до рухової активності, нами було про-
ведено опитування студентів методом анкетування у
першому семестрі 2006-2007 навчального року. Сту-
денти були розподілені на групи з урахуванням по-
переднього місця проживання, а також сформовано
дві етнічні групи (дівчат і юнаків), що представляють
депортований народ.

Особливу роль у поведінковому аспекті сту-
дентів відіграють види діяльності, у тому числі й
фізкультурно-спортивна, якщо в їх формуванні бе-
руть участь на даний момент мотивації.

Аналізуючи  результати анкетування, з’ясува-
ли, що провідним фактором ставлення до занять
фізичної культури виявився мотив «бажання займа-
тися фізичним вихованням» (від 81,8% до 91,66% ба-
жаючих) серед юнаків, у дівчат бажання займатися
фізичним вихованням у досліджуваних групах було
від 77,33% до 85,71%.

Умови, у яких проводяться заняття з фізично-
го виховання, є немаловажним чинником формуван-
ня мотиву, при цьому більшість опитаних юнаків були
задоволені станом спортивних баз (80,95%), були й
такі, яких умови організації навчального процесу не
влаштовували (14,28%). Дівчата виявилися більш ви-
могливими до умов проведення занять (76,00%), а в
етнічній групі тільки 54,76% дівчат влаштовували
умови проведення занять.

Студенти відносять фізичне виховання до дис-
ципліни, що не відволікає  від інтелектуальних наван-
тажень, а навпаки знижує розумове стомлення, за-
довольняє потребу в рухах (у дівчат - 68,56%, у юнаків
- 79,54%).

У своїх анкетах юнаки підтверджують роль
фізичного виховання в створенні студентського ко-
лективу (від 61,90% - 66,66%). Представники етнічної
групи підтвердили у 54,28% випадків. У дівчат мотив
установлювати «тісні контакти в колективі, створю-
вати його, вважати себе частиною колективу» ниж-
чий (від 26,66% - 50,00%), в етнічній групі дівчат відпо-
відно - 38,90%.

Наступний фактор мотивів, що розвиває  фізичні
можливості студентів і буде використаний надалі, був
підтверджений в етнічній групі юнаків - 50,00%, в інших
групах цей показник від 25,10% до 42,85%. У дівчат мо-
тив розвивати й реалізовувати свої фізичні можливості
у всіх групах вище - від 33,33% до 52,38%.

Одним з найважливіших завдань фізичного ви-
ховання є формування інтересу до самостійних занять
фізичними вправами. У наших дослідженнях встанов-
лено, що самостійно займаються фізичними вправа-
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ми в середньому 58,99% юнаків. У дівчат найбільший
показник був 30,95%, в етнічній групі дівчат - 26,19%.

Аналіз мотиваційної установки, спрямованої
на необхідність занять з фізичного виховання для май-
бутньої професії виявив наступний відсоток відпові-
дей юнаків - 32,39%. У дівчат позитивна відповідь
відповідно - 19,97%.

Позитивна мотивація виявлена у відповідях «по-
добається брати участь у змаганнях»: у юнаків хочуть
брати участь у змаганнях - 72,25% респондентів, у
дівчат це бажання було нижче й склало 45,31%.

Таким чином, отримані результати анкетуван-
ня свідчать про те, що ставлення студентів-першо-
курсників не однаково. Багато хто з них дає високу
оцінку соціальному значенню фізичного виховання.

Висновки.
Отримані результати дослідження, що визна-

чають мотиваційні потреби студентів-першокурс-
ників, які раніше проживали у різних регіонах, а та-
кож етнічної групи, вимагають створення такої моделі
фізичного виховання, що повинна забезпечити мож-
ливості студентів і відповідати  індивідуальним особ-
ливостям, особистісним установкам, потребам, бути
толерантною й привабливою.

У подальших дослідженнях  передбачено про-
вести вивчення інших мотиваційних потреб студентів.
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СУПЕРКОМПЕНСАЦІЯ  ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
В ПРОЦЕСІ ПОБУДУВАННЯ СПОРТИВНОГО

ТРЕНУВАННЯ

Данько Г.
Національний університет фізичного виховання і

спорту України

Анотація. В даній статті мова піде про явище суперкомпен-
сації, яке добре відоме і багаторазово описане в спеціальній
літературі ще в 50-ті – 70-ті роки  минулого  століття та
широко використовуване при обґрунтуванні побудови різних
структурних утворень  тренувального процесу –  занять,
мікроциклів, етапів і періодів річної підготовки. Орієнтація
на схеми, які відображають можливості повторних наванта-
жень у фазі суперкомпенсації відображає продуктивну ідею.
Згідно її основні тренувальні навантаження повинні викону-
ватися в умовах високої готовності до їхнього перенесення.
Ключові слова: навантаження, цикл, тренування, спортсмен,
структура.
Аннотация. Данько Г.В. Суперкомпенсация  и ее использова-
ние в процессе построения спортивной тренировки. В дан-
ной статье речь пойдет о явлении суперкомпенсации, кото-
рое хорошо известное и многократно описано в специальной
литературе еще в 50-е - 70-е года  прошлого  столетия и
широко используемое при обосновании построения разных
структурных образований тренировочного процесса - заня-
тий, микроциклов, этапов и периодов годовой подготовки.
Ориентация на схемы, которые отображают возможности
повторных нагрузок в фазе суперкомпенсации отображает
продуктивную идею. Согласно нее основные тренировоч-
ные нагрузки должны выполняться в условиях высокой го-
товности к их перенесению.
Ключевые слова: нагрузка, цикл, тренировка, спортсмен,
структура.
Annotation. Dan’ko G.V. Supercompensation and its use during
construction of sports training. This article is about the well-
known phenomenon which was many times described In the
special literature in the 50s – 70s of die last century and it was
widely utilised for basing of building-up different structural
formations of the training process: work-outs, microcycles,
mezocycles, stages and periods of all-year-round preparation.
Orientation to circuit diagrams which represent opportunities
of repeated loadings in a phase of supercompensation represents
productive idea. It agrees it the basic training loads should to be
carried out in conditions of tall readiness for their transferring.
Keywords: load, cycle, training, sportsman, frame.

Вступ.
Останніми  роками в спеціальній літературі

з’явилася значна кількість публікацій, в яких зроблені
не коректні спроби додати явищу суперкомпенсації
універсальний характер, розповсюдити його на види
тренувальної і змагальної діяльності, в яких воно не
виявляється, що дало підставу іншим фахівцям для
гострих дискусій, в ході яких була об’єктивно показа-
на відсутність прояву даного явища при виконанні
багатьох напружених тренувальних програм, обер-
нено увагу на його міфічний характер і неможливість
орієнтації на суперкомпенсацію як на явище значу-
ще для різної побудови структурних утворень трену-
вального процесу.

Відома, відкрита Г. Вейгертом, біологічна за-
кономірність, згідно якої функція організму, виведе-
на із стану рівноваги повертається до нього, прохо-
дячи фазу надмірного відновлення (надвідновлення,
суперкомпенсації). Ця закономірність була підтверд-
жена в першій половині ХХ ст. багатьма фізіологами
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і біохіміками на матеріалі різних фізіологічних
об’єктів тварин, включаючи м’язову тканину.

М.Яковлєв в деяких із своїх робіт періоду 50-х
– 70-х років, проведених на матеріалі інтенсивної м’я-
зової діяльності, суворо окреслив межі прояву фено-
мена суперкомпенсації застосовано до задач спорту
біохімічними змінами, пов’язаними з енергетични-
ми субстратами [5].

Ці межі практично не були розширені і в по-
дальшому. Наприклад, М.Волков з співавторами в
своїй фундаментальній праці «Біохімія м’язової діяль-
ності» [1] фазу суперкомпенсації пов’язує  виключ-
но з енергетичними передумовами певної рухової
якості спортсмена і рекомендують чергувати режим
роботи та відпочинку  враховуючи те, що «у фазі
суперкомпенсації певного енергетичного джерела,
поєднуваного з високою активністю регуляторних
механізмів, створюються більш сприятливі умови для
виконання роботи з більшою інтенсивністю або в
більшому об’ємі».

Ці дослідження були розвинуті і доповненні
лише в тих випадках, коли явище суперкомпенсації,
виникаюче в процесі  післядії після виснажливих на-
вантажень, вивчалось у зв’язку з різними харчовими
маніпуляціями і дієтами – безвуглеводними і високо-
вуглеводними. В результаті вдавалося вийти на більш
високий рівень суперкомпенсації глікогену і працез-
датності при виконанні тривалої роботи [7, 11].

Дослідження виконано згідно з планами НДР
у сфері фізичної культури і спорту за темою 2.1.1.
Теорія періодизації спортивного тренування: пробле-
ми, протиріччя, шляхи модернізації.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень - виявити можливість зас-

тосування феномена суперкомпенсації при плану-
вання режиму роботи і відпочинку в спортивному
тренуванні.

Методи досліджень – аналіз і узагальнення
спеціальної літератури та аналіз теоретичних та ме-
тодичних концепцій вітчизняних та зарубіжних авторів.

Результати досліджень та їх обговорення.
Можливість обмеженого застосування явища

суперкомпенсації знайшла відображення і в фунда-
ментальних працях по теорії і методиці спортивної
підготовки [2, 4]. Зокрема, можливості використання
явища суперкомпенсації для оптимізації режиму ро-
боти і відпочинку з метою формування заданого адап-
таційного ефекту обмежуються дією на збільшення
витривалості, яка визначається потенціалом аероб-
ної і гліколітичної енергетичних систем організму
спортсмена. При цьому наголошується, що система
чергування навантажень, що базується на концепції,
яка припускає виконання чергового навантаження у
фазі суперкомпенсації після попереднього, є схемою,
що значно облегшує ситуацію, її застосування мож-
ливо лише в окремих випадках і не повинне стриму-
вати можливості оптимізації режиму роботи та відпо-
чинку при вирішенні різноманітних задач, що
виникають в спортивному тренуванні, орієнтуючись
не тільки на фазу суперкомпенсації, а на різні стани

організму спортсмена протягом всього періоду
відновлення [3].

Що ж до різних схем, представлених в спец-
іальній літературі і орієнтуючих на різні підходи до
чергування навантажень при вирішенні тренуваль-
них задач, то вони пропонуються лише для ілюстрації
самих загальних поглядів на чергування навантажень
(рис.1, 2).

Тоді виникає резонне питання: навколо чого
розвернулася полеміка, чому у ряді публікацій [9, 12]
представлений матеріал, який свідчить про немож-
ливість використання принципу суперкомпенсації в
сучасній спортивній підготовці.

Проблема тут в тому, що деякі спеціалісти в
області теорії і методики підготовки, а також практи-
ки, схильні до пошуку сенсаційних знахідок, зробили
спробу різко розширити можливості феномена су-
перкомпенсації і звести його мало не в один з основ-
них принципів, які  лежать в основі вдосконалення
різних сторін підготовленості спортсмена, не говоря-
чи вже про рухових (фізичних) якостях. Для такого
розширення сфери використання схем, рекомендо-
ваних в свій час М.Яковлєвим [5, 6] виключно для
стимулювання «процесу стійкого підвищення того
або іншого біохімічного інгредієнта в м’язах», зокре-
ма маючи на увазі запаси енергетичних фосфатів і
глікогену, наукових підстав не було. Саме ці публі-
кації, а не роботи М.Яковлєва, з’явилися приводом
для появлення критичних статей, в яких була показа-
на неможливість використання феномена суперком-
пенсації при підготовці спортсменів, що спеціалізу-
ються у видах спорту, які не потребують високих
вимог до метаболічних чинників, пов’язаних із енер-
гетичним потенціалом, а також при розвитку ряду
фізичних якостей (наприклад, гнучкості і координац-
ійних здібностей), вдосконалення таких сторін підго-
товленості як технічна, тактична, психологічна. Тому
поширювати можливості використання феномена су-
перкомпенсації як чинника оптимізації режиму робо-
ти і відпочинку на випадки, де цей феномен не вияв-
ляється взагалі, або так неістотно, що практичного
значення не має, або не коректно, на що справедливо
звертають увагу В.Фрідріх і Х.Меллер (15), спираю-
чись на цілком об’єктивний аналіз літератури.

Критики  феномена суперкомпенсації як яви-
ща, покладеного в основу чергування навантажень в
системі тренування за межами дії на підвищення
об’ємів енергетичних субстратів, значною мірою
мають рацію по суті піднятих питань. Проте вони не
справедливі відносно Н.Яковлєва, який ніколи не до-
пускав непродуманого і одностороннього розпов-
сюдження біохімічного знання в сферу спортивного
тренування. Не зробив він цього і відносно феноме-
на суперкомпенсації. Навіть по відношенню до тих
біохімічних реакцій, де чітко проявляється явище су-
перкомпенсації, Н.Яковлєв рекомендував виконува-
ти повторну роботу в окремих заняттях або в їх серіях
в найбільш вигідному стані організму для адаптації і
тим біохімічним і функціональним зрушенням, які
обумовлені вимогами ефективної діяльності змаган-
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Мал. 2. Підсумовування наслідку серій тренуваль-
них занять, які проводяться

на фоні не повного відновлення [10].

ня. Це часто вимагає виконання вправ і програм тре-
нувальних занять в умовах різного ступеня не повно-
го відновлення, а повторна робота у фазі суперком-
пенсації є лише одним з  багатьох випадків,
характерних для тренувального процесу [5].

Висновки.
Таким чином можна відзначити, що орієнта-

ція на схеми, що відображають можливості повтор-
них навантажень у фазі суперкомпенсації, у випад-
ках, що виходять за рамки мобілізації енергетичних
субстратів відображає продуктивну ідею, згідно якої
основні тренувальні навантаження повинні викону-
ватися в умовах високої готовності до їх перенесен-
ня, дозволяти виконувати тренувальну роботу при її
високих кількісних та якісних характеристиках. На це
звертав в свій час увагу і М.Яковлєв [5], і багато спец-

іалістів у області теорії і методики спортивного тре-
нування, які рекомендують виконувати великий об-
сяг тренувальної роботи, особливо коли йдеться про
заняття з великими навантаженнями, в умовах опти-
мальних для максимального проявлення відповідних
якостей і здібностей [3, 8]. Природно, що це не вик-
лючає і великої кількості особистих випадків, харак-
терних для сучасного спортивного тренування, коли
вправи направленні, наприклад, на вдосконалення
техніки або тактики, прояв швидкісно-силових якос-
тей або координаційних здібностей виконуються в
умовах  важкого стомлення, негативної дії різного
роду зовнішніх чинників [8].

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем процесу
побудування спортивного тренування.

Мал. 1. Підсумовування тренувальних ефектів при по-
вторному виконанні навантажень через різні інтервали
відпочинку у фазах зміцненого стану (а), суперкомпенсації

(б) і не повного відновлення (в) [1].
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Дьоміна Ж.Г.
Національний педагогічний

університет  імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті зазначається, що професійна діяльність
майбутніх вчителів музики обумовлюється особливостями
розвитку певних фізичних якостей та психофізіологічних
характеристик організму.  Рівень фахової підготовки сту-
дентської молоді залежить від багатьох факторів, кожен з яких
в певній мірі впливає на професіоналізм музиканта. Вирі-
шальне значення має  грамотне управління професійною
підготовкою студентів, від якого  залежать розвиток та вихо-
вання тих якостей, формування тих умінь та навичок, котрі
найбільше потрібні для оволодіння майбутньою професією.
Ключові слова: діяльність, підготовка, готовність, показники.
Аннотация. Дёмина Ж.Г. Модель педагогической системы
управления профессионально-прикладной подготовкой сту-
дентов музыкальных специальностей. В статье говорится про
то, что профессиональная деятельность будущих учителей
музыки обусловлена особенностями развития некоторых фи-
зических качеств и психофизиологических характеристик
организма. Уровень специальной подготовки студенческой
молодёжи зависит от многих факторов, каждый из которых в
некоторой степени влияет на профессионализм музыканта.
Решающее значение имеет грамотное управление професси-
ональной подготовкой студентов, от которого зависят разви-
тие и воспитание качеств, формирование умений и навыков,
необходимых для овладения будущей профессией.
Ключевые слова: деятельность, подготовка, готовность, по-
казатели.
Annotation. Djomina J.H. The models of pedagogical system
of menegement by professional preparation of musician-
students. In this article is indicated that professional action of
future teachers of music certain  physical qualities and psycho-

physiological organism characters.  The level of professional
preparation of student’s young people depend from many factors
every of them  certain degree influence on professionalism of
musician. The competent operate by professional  preparation
of students has decided  meaning, from what depend development
and bringing  these qualities, forming such skills and habits,
which mostly necessary for  acquirement by future professional.
Keywords: activity, preparation, readyness, characters.

Вступ.
Фізичне виховання студентів у ВНЗ є засобом

впровадження фізичної культури, процесом фор-
мування загальної та професійної культури особис-
тості сучасного спеціаліста [8]. Фізичне виховання
як навчальна дисципліна є обов’язковою для всіх
спеціальностей, вона сприяє забезпеченню проф-
ільованої фізичної готовності, є одним із засобів
формування всебічно розвиненої особистості, чин-
ником зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та
психофізіологічного стану студентів у процесі про-
фесійної підготовки.

Об’єктивні тенденції загальноосвітнього роз-
витку кардинально змінили і визначили якісно новий
характер вимог до фахівця, тому питання стратегії
підготовки спеціалістів в нових соціально-економіч-
них умовах є гострим і невідкладним. Стратегія пере-
будови вищої освіти України у зв’язку з процесом її
інтеграції в європейський освітній простір повинна
базуватися на посиленні освітнього аспекту навчаль-
ного процесу [6]. При цьому назріла необхідність
реформування і модернізації освіти України у галузі
фізичної культури та фізичного виховання у зв’язку з
її великим значенням у професійній підготовці кадрів
та інтеграції в європейський освітній простір (Ашанін
В.С., 2003,  Приходько В.В., 2004). Тому питання виз-
начення специфіки викладання дисципліни «Фізичне
виховання» у вищій школі з урахуванням особливос-
тей професійної спрямованості та за умов впровад-
ження кредитно-модульної системи організації на-
вчання є надзвичайно актуальним.

Вирішення проблеми ефективної підготовки
сучасного спеціаліста передбачає розробку науково
обґрунтованих технологій  професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів різних спеціальностей
у вищих закладах освіти [5]. Фахівці відмічають [3, 9],
що програми з  фізичного виховання майбутніх му-
зикантів передусім повинні враховувати фізіологічні
характеристики факторів, які визначають зміст окре-
мих видів праці студентів, робочу позу, рухові мож-
ливості, положення рук, ніг, тулуба і голови, а також
високе нервово-психічне навантаження, з яким по-
в’язана дана професійна діяльність.

Особливості навчально-професійної діяльності
студентів музичних спеціальностей потребують ди-
ференційованого підходу до вирішення педагогічних
завдань, що пов’язані зі специфікою професії [9].

Формулювання цілей роботи
Метою нашого дослідження є визначення мо-

делі педагогічної системи управління професійно-
прикладною підготовкою студентів музичних спец-
іальностей особливостей організації  занять з
фізичного виховання з урахуванням професійної
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спрямованості майбутніх вчителів музики в умовах
впровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу.

Результати дослідження
Єдина програма з фізичного виховання ВНЗ не

має можливостей врахувати всі особливості майбут-
ньої професійної діяльності студентів-майбутніх вчи-
телів музики. У зв’язку з цим було проведено анкету-
вання  студентів І-ІІІ курсів музичних спеціальностей
Інституту мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова з
ціллю виявлення соціального статусу майбутніх вчи-
телів музики та основних вимог до організації фізкуль-
турно-спортивної роботи зі студентською молоддю.

Аналіз результатів дослідження дозволив вста-
новити, що понад 90% студентської молоді веде
відносно здоровий образ життя. Більше половини із
опитуваних (55%) до вступу в університет займалося
спортом. На думку 78% студентів, вони мають се-
редній та нижче за середній рівень фізичної підго-
товленості, причому більшість з них (84%) хотіли б
його підвищити. Дослідження виявили, що 80% опи-
туваних володіють недостатньою кількістю знань з
фізичної культури, але близько 71% вважає її важли-
вою дисципліною. В результаті анкетування вдалося
встановити, що 62% студентів самостійно займаєть-
ся фізичною культурою. Основні форми, що викори-
стовуються: зарядка та заняття з фізичного вихован-
ня згідно розкладу (відповідно 35% та 42%), 15%
займається оздоровчим бігом, така ж кількість сту-
дентів відвідує спортивні секції. Головними причи-
нами відвідування занять з фізичного виховання згідно

розкладу є розуміння позитивного значення ФК на
здоров’я (44%), прагнення підвищити фізичну підго-
товленість (32%), бажання успішного складання зал-
іку і отримання позитивної оцінки (24%). 73% май-
бутніх вчителів  музики відмічає покращення
самопочуття після занять фізичними вправами.
Стільки ж студентів відчувають втому після довгот-
ривалої гри на музичних інструментах, причому 47%
— фізичну, 29% —  нервово-емоційну та розумову.
Наприкінці робочого дня студенти – майбутні вчи-
телі музики відчувають втому м’язів плечей, пе-
редпліч та кистей, а також спинні м’язи від довготри-
валої робочої пози. Щодо фізичних якостей, які
необхідні для успішного володіння грою на музич-
них інструментах та майбутньої професійної діяль-
ності, то 80% віддало перевагу витривалості, важли-
вими якостями було названо швидкість (42%),
спритність (33%), гнучкість (31%), сила (24%).

Для визначення взаємозв’язків окремих показ-
ників фізичних, психічних якостей з успішністю про-
фесійного вдосконалення проведено кореляційний
аналіз за середньою оцінкою з екзамену “Основний
музичний інструмент”, результатами тестування
рівня фізичної підготовленості студентів та психофізіо-
логічними характеристиками. Проаналізувавши ре-
зультати, можна визначити найбільш значущі фізичні
якості та психофізіологічні характеристики, які
здійснюють достатньо великий вплив на успішність
фахової підготовки майбутніх вчителів музики (рис.1).

Визначення найбільш значущих психофізіоло-
гічних особливостей розвитку організму та показ-

Рис. 1. Найбільш значущі психофізіологічні характеристики організму і показники фізичної підготовленості
для успішності фахової підготовки майбутніх вчителів музики.
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Рис.2. Модель педагогічної системи управління професійно-прикладною підготовкою
студентів музичних спеціальностей
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ників фізичної підготовленості для успішного оволо-
діння музичним інструментом майбутніх вчителів
музики дало можливість створити педагогічну мо-
дель управління формування професійно-приклад-
них навичок студентів музичних спеціальностей
(рис.2).. Науковцями описані моделі професійно-при-
кладної підготовки для деяких інших професій, але
розробок моделі педагогічної системи управління
професійною готовністю музикантів в методичній
літературі нами не знайдено.

Так, рівень фахової підготовки студентської
молоді залежить від багатьох факторів, кожен з яких в
певній мірі впливає на професіоналізм музиканта.

Важливе значення має грамотне управління профес-
ійною підготовкою студентів, від якого  залежать роз-
виток та виховання тих якостей, формування тих умінь
та навичок, котрі найбільше потрібні для оволодіння
тією чи іншою професією.

Висновки.
1. Фізичне виховання як навчальна дисципліна

є обов’язковою для всіх спеціальностей, вона сприяє
забезпеченню профільованою фізичною готовністю,
є одним із засобів формування всебічно розвиненої
особистості, чинником зміцнення здоров’я, оптимі-
зації фізичного та психофізіологічного стану студентів
у процесі професійної підготовки.
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2. Проведене анкетування дозволило встано-
вити, що студенти музичних спеціальностей не воло-
діють достатнім рівнем знань в області фізичної куль-
тури, відвідують заняття з фізичного виховання не
стільки з розуміння корисного впливу фізичних вправ
на організм, скільки для отримання позитивної оцін-
ки і не мають часу для самостійних занять. Але
відмічено бажання студентів займатися спортом, зок-
рема більшість  віддала перевагу плаванню, аеробіці,
фітнесу та спортивним іграм.

3. У процесі фізичного виховання майбутніх
вчителів музики необхідно приділяти велику увагу
розвитку професійно значущих фізичних і психофізіо-
логічних показників, що безпосередньо впливають на
успішність фахової підготовки. Так, кореляційний
аналіз показав достовірний зв’язок рівня володіння
музичним інструментом з витривалістю, силовою
витривалістю м’язів спини та черевного пресу, пам’-
яттю, увагою, частотою рухів пальців рук.

4.  Результати досліджень дають можливість
викладачам фізичного виховання чітко усвідомити
особливості проведення занять з фізичного вихован-
ня, зокрема професійно-прикладної підготовки май-
бутніх вчителів музики і створюють підґрунтя для
нових програм з фізичного виховання студентів му-
зичних спеціальностей з урахуванням професійно-
прикладних навичок та кредитно-модульної системи
організації навчання.

В подальшому планується розробка критеріїв
оцінювання успішності студентів-музикантів з ура-
хуванням професійно значущих якостей на основі
кредитно-модульної системи організації навчання.
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РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ З
ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ЯК ЖИТТЄВА ЦІННІСТЬ

Денисенко Н.Ф., Лупінович С.М.
Запорізький обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти

Анотація. Стаття присвячена формуванню ціннісного став-
лення до рухової активності учнів із особливостями психо-
фізичного розвитку, що є підґрунтям їх життєдіяльності,
життєтворчості. Якість педагогічної діяльності щодо віднов-
лення рухів у дітей забезпечується використанням особист-
існо зорієнтованої парадигми, у якій найбільш ефективною є
педагогічна співпраця вчителя й учня.
Ключові слова: цінність, ціннісне ставлення, життєтворчість,
учні з особливостями психофізичного розвитку.
Аннотация. Денисенко Н.Ф., Лупинович С.Н. Двигательная
активность детей с особенностями психофизического раз-
вития как жизненная ценность. Формирование ценностного
отношения к двигательной активности учащихся с особен-
ностями психофизического развития является основой их
жизнедеятельности, жизнетворчества. Качество педагогичес-
кой деятельности по восстановлению движений у детей обес-
печивается внедрением личностно ориентированной пара-
дигмы , в  которой наиболее эффективным является
педагогическое сотрудничество учителя и ученика.
Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, жизне-
творчество, учащиеся с особенностями психофизического
развития.
Annotation. Denisenko N.F., Lupinovich S.N. Motion activity
of the children with peculiarities of psychophysical development
as life value. The forming of the valuable attitude to the motive
pupil’s activities with the peculiarities of physical development
is the base of their capable of activities, capable of creation.
The quality of pedagogical activity according to the restoration
of the children’s motions is provided for the introduction of the
personal and oriental paradigm in which the most effective is
pedagogical cooperation between the teacher and the pupil.
Key words: value, valuable attitude, the capable of creation,
pupils with peculiarities of physical development.

Вступ.
Поняття «цінність», «ціннісне ставлення», за

твердженням багатьох учених, є центральним для
соціологічної, філософської та педагогічної наук. Ця
проблема неодноразово була предметом наукових
досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, в резуль-
таті чого встановлено специфічність ціннісного відоб-
раження особистістю дійсності, яка базується на ос-
нові її потреб та інтересів.

Ціннісне ставлення являє собою конгломерат
потреби суб’єкта та властивостей об’єкта, характери-
зує зв’язок зовнішнього й внутрішнього, об’єктивно-
го й суб’єктивного, що і визначає спрямованість діяль-
ності суб’єкта. У теорії та практиці закладів освіти
вищезазначена проблема розроблена недостатньо.

За результатами аналізу літературних джерел
встановлено існування великої кількості понять
«цінності» (ціна, цінність, цінувати, цінити), що вка-
зує на широкий спектр цих понять. Взагалі, ціна,
цінність, цінувати, цінити – це визнавати цінність, зна-
чення кого, чого-небудь, визначати цінність чого-не-
будь і дорожити ним [1, с.789]. Існуючі поняття про
«цінність» відрізняються деталями, а суть їх одна:
цінністю оголошується предмет певного інтересу,
потягу, або об’єкт, значущий для людини чи групи
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осіб. Більш загально цінністю вважається будь-який
предмет будь-якого інтересу. В усіх цих визначеннях
є одна головна ідея – істина це властивість самих ду-
мок, які правильно відображають дійсність, а цінність
– властивість самих речей, які відповідають певним
цілям, намірам, планам [2, с.32].

Дослідники Л.Столович та Дробницький кон-
статують наявність у цінностей різних аспектів (суб-
’єктивний або об’єктивний та предметний) [3, с.27].
В.Тугарінов, В.Харчева, обґрунтовуючи категорію
цінностей, відмічають, що поява цінностей пов’яза-
на, з одного боку, з предметами, явищами, їх власти-
востями, з іншого – як певне судження, що пов’язане
з оцінкою певного предмета в зв’язку із задоволен-
ням або незадоволенням потреб індивіду [4, с.14].
Ю.Роджерс стверджує, що «цінність»- це є процес
«цініння», заснований на мудрості організму.
Більшість філософських понять до проблеми ціннос-
тей виходить з того, що цінності описують особливу
реальність, яка не виводиться із потреб. Цінність во-
лодіє особливим статусом серед «предметів» навко-
ло людини [5, с.462].

Наділяючи той чи інший об’єкт статусом
цінності, людина ніби суб’єктивує цей об’єкт, визнає
за ним право на «власний голос» [6, с.15].

У соціології термін «цінностей» одержав пра-
во теоретичної категорії суспільного значення пред-
мета, соціальної установки або явища [7].

Для вивчення явища «спрямованості» соціо-
логи вживають такі поняття, як: «ціннісні орієнтації»,
«настанови», «схильність». Ці поняття поєднуються з
цілями, прагненнями та життєвими ідеалами, що існу-
ють в «груповій» свідомості у вигляді певних норм, з
життєвим досвідом, накопиченим особистістю в її інди-
відуальному розвитку. Ціннісна орієнтація – це віднос-
но стійке, соціально зумовлене відношення людини
до сукупності матеріальних і духовних благ та ідеалів,
які розглядаються як предмети, цілі та засоби для задо-
волення потреб життєдіяльності особистості.

До системи цінностей соціального суб’єкта,
перш за все, необхідно віднести такі як: життя, здоро-
в’я, особиста безпека та ін..

Робота виконана за планом НДР Запорізько-
го обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є розкриття процесу фор-

мування ціннісного ставлення до рухової діяльності
дітей із особливостями в психофізичному розвитку
як шляху до життєтворчості.

Результати дослідження.
 Рухова діяльність забезпечує та активізує про-

цес формування життєтворчості. Як свідчать спосте-
реження, дитина з вадами опорно-рухового апарату
цінує кожен свій рух, тому що він дається їй важко,
однак завдяки руху вона осмислює своє призначен-
ня в житті, розуміючи, що без засвоєння певних жит-
тєво важливих рухів вона не зможе задовольнити свої
особисті життєві потреби як матеріального, так і ду-
ховного плану. Загальновідомо, що виробленню жит-
тєвої концепції й життєвого кредо, свідомий вибір

життєвих цілей, оформлення їх в життєву програму,
у життєвий план як систему цілей і засобів, їх досяг-
нення у певній часовій перспективі, досягнення жит-
тєвої мети, самоорганізація сутнісних сил не можли-
ве в повній мірі без активної рухової діяльності, без
оволодіння життєво важливими рухами. Вищезазна-
чені компоненти складають процес життєтворчості.

Таким чином, ми наголошуємо, що повна, якіс-
на життєтворчість людини не можлива, якщо вона не
цінує особисте здоров’я. Дітям з порушеннями опор-
но-рухового апарату рухи і рухова діяльність надають
здоров’я. Тому головним завданням закладів освіти є
навчання дітей рухів, формування ціннісного ставлен-
ня до рухової діяльності як основи їх життєтворчості.

У контексті цього великої важливості набуває
проблема забезпечення умов, в яких відбувається
процес навчання дітей рухів. Серед них головним є
удосконалення навчально-виховного процесу в зак-
ладі освіти (школі, школі-інтернаті).

На нашу думку, удосконалення роботи з віднов-
лення рухів дітей з особливостями фізичного розвитку
– це, перш за все, навчання учнів рухатись. Якість на-
вчання безпосередньо залежить від тих спрямувань, які
відібрані в реабілітаційному закладі та тих технологій,
які використовуються вчителями фізичної культури,
реабілітологами, інструкторами ЛФК, масажистами.

Дослідження С.І. Подмазіна, О.Я. Савченко,
Г.К. Селевко [8, 9] та ін. показали, що найефективні-
шою є особистісно орієнтована технологія навчання
дітей, яка з успіхом може бути використана під час
корекції опорно-рухового апарату та морфо-фізіо-
логічних систем.

Особистісно орієнтовані технології представ-
ляють собою втілення гуманістичної філософії, пси-
хології і педагогіки.

У центрі уваги особистісно орієнтованої тех-
нології – унікальна цілісна особистість, яка прагне до
максимальної реалізації своїх можливостей (самоак-
туалізації), відкрита до сприйняття нового досвіду,
здібна на усвідомлений і відповідальний вибір у різно-
манітних життєвих ситуаціях.

Особистісно орієнтоване навчання дітей з по-
рушеннями рухової сфери повинно забезпечувати
фізичний, психічний, морально-вольовий, креатив-
ний розвиток і саморозвиток, виходячи з їх індивіду-
альних особливостей як суб’єктів пізнавальної та пред-
метної діяльності.

Зміст навчання дітей рухів, форми та методи
фізичного виховання підбираються і організовують-
ся так, щоб кожна дитина могла проявляти вибірковість
до видів рухів і способів їх виконання.

Дослідження вчених України Н.Ф.Денисенко,
В.О.Липи [10, 12] свідчать про те, що реабілітація
моторики дітей буде ефективною, якщо вона опи-
рається на відповідні принципи корекційної педагог-
іки, одними з яких є принципи вибірковості, дифе-
ренційованого та індивідуального підходу.

Індивідуальний підхід спрямований на створен-
ня сприятливих умов навчання дітей рухів, які врахо-
вують як індивідуальні особливості кожної дитини
(особливості темпераменту, характеру, швидкість
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перебігу процесів мислення, рівень сформованості
знань і навичок, працездатність, уміння вчитися, мо-
тивацію, емоційно-вольову сферу та ін.), так і її мор-
фо-фізіологічні особливості.

Принцип індивідуального підходу дозволяє не
виключати із процесу фізичного виховання дітей, для
яких загальноприйняті способи корекційного впливу
виявляються не достатньо ефективними. Завдяки інди-
відуальному підходу стає можливим моторний розви-
ток дітей з тяжкими та чисельними порушеннями че-
рез інший, доступний для них зміст навчання рухів, через
індивідуально-особливий його темп і організацію дітей
до виконання рухів, тобто через способи підключення
їх до виконання рухів, використання специфічних
прийомів і способів корекційно-педагогічної роботи.

Диференційований підхід до дітей і підлітків із
особливими фізичними потребами в умовах фрон-
тального навчання обумовлений наявністю варіатив-
них типологічних особливостей навіть у рамках однієї
категорії порушень з боку опорно-рухового апарату
та морфо-фізіологічних систем.

Так, у одній й тій же групі з фізичними пору-
шеннями можуть навчатися діти з різними особли-
востями прояву цих порушень (дефекти постави,
ДЦП, сколіози, косолапість стоп тощо).

Особистісно орієнтоване навчання передбачає
й іншу побудову занять з фізичної культури, спортив-
них і рухливих ігор, в які включаються різні рухи,
здійснюють й на принципі варіативності. Тобто вибір
рухів здійснюється педагогом з урахуванням мети
фізичного розвитку кожної дитини.

Серед особистісно орієнтованих технологій
розповсюдженою є педагогіка співпраці.

Концепція співпраці трактується в науці як ідея
спільної розвивальної діяльності дорослих і дітей,
зміцненої взаєморозумінням, проникненням у ду-
ховний світ одне одного, спільним аналізом процесу
діяльності та його результатів.

Як система відносин співпраця під час навчан-
ня рухів багатоаспектна, однак важливе місце в ній
посідають відносини в ланці “педагог – дитина”. У
концепції співпраці вихованець як і педагог є суб-
’єктом своєї навчальної діяльності.

Тому обидва суб’єкти одного навчального
процесу з фізичного виховання діють разом. Під час
навчання дітей рухів із вадами опорно-рухового апа-
рату та морфо-фізіологічного розвитку вчитель
фізкультури діє разом з дитиною (показує й разом
виконує рух). Вони в спільних рухах партнери, це –
союз старшого досвідченого з менш досвідченим
щодо засвоєння рухових дій. Педагог не стоїть над
дитиною, не примушує його виконувати рух тільки
так, як показав він.

У цьому процесі дитина виконує рух так, як
може, як дозволяють йому ті можливості, що обу-
мовлені вадою.

Еталонне виконання руху, якісна техніка від ди-
тини не вимагається. Головне, що вона включає в дію
руховий апарат, розвиває м’язи всього тіла, внутрішніх
органів. Цей розвиток створює підґрунтя для нормаль-
ного функціонування організму, роботи центральної

нервової системи, формування, зміцнення та віднов-
лення здоров’я. Саме в цьому закладений успіх корекції
моторики. А постійне, систематичне вправляння при-
зводить до оволодіння ходьбою, інколи бігом (залеж-
но від вади опорно-рухового апарата).

Якщо дитині пропонується декілька рухів (біг,
ходьба, стрибки, лазіння по гімнастичній стінці), він
виконує той рух, який відповідає можливостям його
рухового апарату.

Дітей із важкими порушеннями опорно-рухо-
вого апарату та моторики на першому та другому
етапах оволодіння рухом (коли йде загальне ознай-
омлення з рухом і його закріплення) навчають рухів
індивідуально.

На етапі закріплення руху діти об’єднуються в
малі групи (за видом вади їхнього здоров’я, станом
моторики, координації тощо). Фізичні навантаження
у цих дітей оптимальні їхньому стану. Навантаження
забезпечується темпом рухів , їх дозуванням,
кількістю виконання рухів.

В особистісно орієнтованій технології
співпраці виділяються чотири напрями:

· гуманно-особистісний підхід до дітей із пору-
шеннями опорно-рухового апарату;

· дидактичний, активізуючий і розвивальний
комплекс;

· концепція виховання;
· педагогізація довкілля.
Кожне вищезазначене спрямування має зміст і

певну технологію, тому має бути розкритим окремо.
Висновки.
Отже, використання педагогіки співпраці у кон-

тексті особистісно-орієнтованої парадигми під час
навчання дітей рухів організовується з позиції педаго-
гічної доцільності, що позитивно впливатиме на реаб-
ілітацію моторики дошкільників. Оволодіння рухами
дає змогу учням оволодівати життєвим простором,
усвідомлювати життя, радіти йому, привносить в сус-
пільство краплини особистого трудового досвіду, при-
множувати духовні та матеріальні цінності.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем рухової діяль-
ності дітей з особливостями психофізичного розвитку.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТТЯ ПРИВАТНИХ ШКІЛ В

УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)
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Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Дана стаття присвячена дослідженню норматив-
но-правової бази самодержавної Росії з питань регулювання
процедури відкриття приватних навчальних закладів в Ук-
раїні у ХІХ – на початку ХХ століття. У статті визначені
основні складові отримання офіційного дозволу; сформуль-
овані вимоги до власників приватних шкіл, визначені їхні
обов’язки та права; розкрито основні засади організації при-
ватного навчального закладу.
Ключові слова: нормативно-правова база, приватний, при-
ватна освітня ініціатива, приватна школа.
Аннотация. Друганова Е.Н. Нормативно-правовое регулиро-
вание процедуры открытия частных школ в Украине (Х1Х –
нач. ХХ в.). Данная статья посвящена исследованию норматив-
но-правовой базы царской России по вопросам урегулирова-
ния процедуры открытия частного учебного заведения на Ук-
раине в Х1Х – нач. ХХ в.; определены основные составляющие
получения официального разрешения; сформулированы тре-
бования к содержателям частных школ, определены их обязан-
ности и права; раскрыты основные положения, которые регу-
лировали организацию частного учебного заведения.
Ключевые слова: нормативно-правовая база, частный, част-
ная инициатива в сфере образования, частная школа.
Annotation. Druganova E.N. Normative-legal adjusting of
procedure of private schools opening in Ukraine (ХІХ – the
beginning of ХХ century). The given article is devoted to
research of normative-legal base of tsarist Russia on the questions
of procedure of settlement of private educational establishment
opening in Ukraine in the ХІХ – the beginning of the ХХ-th
century; the basic constituents of official permission receipt
are definite; the requirements to the content of private schools
are formulated.
Keywords: normative-legal base, private educational
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Вступ.
Аналіз науково-педагогічної літератури, сучас-

них періодичних видань педагогічного спрямування
свідчить, що одним із ключових питань організації та
діяльності приватної освіти, яка стала невід’ємним
складником національної системи освіти України, є
проблема вдосконалення нормативно-правового ре-
гулювання процедури атестації та акредитації при-
ватних шкіл.

У свою чергу одним із дієвих шляхів подолан-
ня кризових явищ сьогодення є наукове осмислення

та критичне використання унікального історико-пе-
дагогічного досвіду, зокрема, традицій приватної ос-
вітньої ініціативи, яка завжди була притаманна украї-
нському народові , але за умов тоталітарного
радянського режиму була знищена.

У ході наукового пошуку виявлено, що певні
аспекти проблеми законодавчого забезпечення
організації та діяльності приватного шкільництва Ук-
раїни періоду, що вивчається, розглядалися у робо-
тах І.Добрянського, В.Постолатія[2], О.Перетятько[4],
Т.Удовицької[7] та ін. лише побічно. Так, у досліджен-
нях вищезгаданих авторів аналізуються урядові по-
станови та розпорядження щодо організації приват-
них шкіл, напрямків здійснення контролю з боку
керівних установ за їхньою діяльністю, вимоги до влас-
ників приватних навчальних закладів тощо.

Проте проведене дослідження дозволяє конста-
тувати, що на сьогодні відсутній цілісний аналіз нор-
мативно-правової бази, що регулювала процедуру
відкриття приватних шкіл на Україні протягом ХІХ –
поч. ХХ ст.

Отже, актуальність і недостатня наукова роз-
робленість досліджуваного явища і зумовили напи-
сання статті.

 Робота виконана у відповідності з планом НДР
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи
Мета статті – проаналізувати нормативно-пра-

вову базу царського уряду, що зумовлювала головні
засади організації та діяльності приватної освіти в
Україні періоду, що досліджується, та визначити ос-
новні складові процедури отримання дозволу на
відкриття приватних шкіл.

Результати дослідження.
Аналіз офіційних постанов, наказів, спогадів

колишніх урядовців, архівних документів та моногра-
фічних праць свідчить, що головна увага Міністерства
освіти, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
фінансів, Міністерства торгівлі та промисловості, у
розпорядженні яких знаходилися приватні школи, що
діяли на території України періоду, що вивчається, була
зосереджена на врегулюванні процедури отримання
дозволу на відкриття приватного навчального закла-
ду. Зауважимо, що переважна більшість приватних
шкіл, що діяли на території України протягом ХІХ –
початку ХХ ст., перебувала під керівництвом Міністер-
ства освіти. Тому подальше дослідження доцільно про-
водити аналізуючи законодавчі розпорядження саме
цього урядового органу. Так, у «Положеннях про при-
ватні навчальні заклади» Міністерства освіти за 1835,
1868, 1884, 1897 рр., статті яких увібрали до себе усі
раніше видані постанови та розпорядження, а також
положення статутів 1804 та 1828 рр., зазначалося, що
жоден з приватних освітніх закладів не може бути
відкритий без дозволу керівництва.

У ході дослідження встановлено, що всі ті, хто
бажав відкрити приватну школу, повинні були пода-
ти прохання до місцевого керівництва, у розпоряд-
женні якого мав перебувати майбутній навчальний



67

заклад. Подане звернення, згідно з положеннями ви-
щезгаданих офіційних документів, обов’язково суп-
роводжувалося ретельно розробленим планом, у
якому зазначалося: по-перше, тип закладу (І або ви-
щий розряд – не менше 6 класів; ІІ розряд – не менше
3-4 класів; ІІІ – двокласні та однокласні училища).

По-друге, у запиті мала бути чітко сформуль-
ована мета й завдання школи; визначена навчальна
програма, вказано, які саме і в якому обсязі будуть
вивчатися ті чи інші предмети.

По-третє, майбутній власник повинен був на-
звати кількість викладачів та наглядачів школи чи панс-
іону, вказавши рівень їхньої професійної підготовки.

По-четверте, власник був зобов’язаний назва-
ти максимальну кількість учнів школи, схарактеризу-
вати, в якому приміщенні буде розташований май-
бутній заклад.

Аналіз збірок постанов та розпоряджень
Міністерства освіти, архівних документів свідчать, що
право на відкриття приватного навчального закладу
надавалося росіянам або тим особам, що прийняли
російське підданство, на розсуд навчального керів-
ництва, яке було зобов’язане спочатку переконатися
в їх моральності та благодійності.

Слід зазначити, що в період піднесення участі
громадсько-педагогічного руху 60-х рр. ХІХ ст. у про-
веденні реформ суспільного устрою країни, зокре-
ма у галузі освіти, передова інтелігенція виступила з
вимогою порушити питання щодо підвищення освіт-
нього рівня майбутніх утримувачів приватних на-
вчальних закладів. Під тиском прогресивної педагог-
ічної громадськості урядові  кола внесли таку
постанову у новорозроблені правила, що регулюва-
ли процедуру відкриття приватних шкіл, що, безумов-
но, стало позитивним зрушенням у розвитку приват-
ної освітньої ініціативи.  У ході наукового пошуку
виявлено, що вимоги до майбутнього утримувача
приватного закладу розрізнялися в залежності від його
статі та освітнього рівня закладу. Так, від засновника,
особи чоловічої статі, для отримання дозволу на
відкриття приватного училища І розряду вимагалося
посвідчення про закінчення курсу будь-якого вищо-
го навчального закладу імперії. Від бажаючих відкрити
приватну школу, яка за рівнем освіти відповідала ІІ
розряду, а також для відкриття двокласного приват-
ного училища ІІІ розряду вимагали посвідчення про
звання домашнього вчителя.

Особи жіночої статі для отримання права на
відкриття приватних училищ як І, так і ІІ розряду, а
також двокласного училища ІІІ розряду повинні були
мати свідоцтва про звання домашньої вчительки або
наставниці.

Майбутній власник, чоловік або жінка, при-
ватних однокласних училищ ІІІ розряду повинен був
надати лише посвідчення про звання початкового
вчителя або вчительки відповідно.

Зазначимо, що право на відкриття приватного
навчального закладу І розряду надавалося також іно-
земним педагогам-науковцям, які закінчили курс в
одному з закордонних університетів та склали під час

прийняття російського підданства спеціальний іспит
за програмою, затвердженою Міністерством народ-
ної освіти.

Проведене дослідження свідчить, що урядом
негативно вирішувалося питання щодо надання доз-
волу на відкриття приватного навчального закладу
жінкам, які були одружені з іноземцями та мали рос-
ійське підданство. Виняток з цього правила становив
лише випадок, коли особа, яка бажала відкрити такий
заклад, користувалася особливою повагою, і на своє
прохання отримувала «Высочайший» дозвіл.

Установлено, що, відповідно до положень оф-
іційних постанов та розпоряджень, право на утри-
мання приватного навчального закладу надавалося
лише одній людині. Уряд забороняв випадки, коли
утримувачами вищезазначених типів навчальних зак-
ладів бажали бути дві або більше особи. Але в той же
час Міністерство освіти дозволяло поділяти функції
утримувача та завідувача приватної школи. Так, у
відповідь на запит керівництва харківського навчаль-
ного закладу Міністерство освіти у випадку, коли осо-
ба, що відкрила приватний навчальний заклад, у зв’яз-
ку з виконанням іншого роду службових обов’язків,
не мала можливості особисто вести навчально-ви-
ховну справу свого закладу, дозволило доручати її
іншій, повноправній особі, на яку покладалася відпо-
відальність за хід навчальної справи та загальний по-
рядок закладу.

Проведений науковий аналіз архівних матері-
алів та законодавчих розпоряджень і постанов
свідчить, що у досліджуваний період порушувалося
питання щодо надання права бути власником при-
ватного навчального закладу і студентам вищих на-
вчальних закладів, які вже мали свідоцтва про звання
домашнього вчителя. Зауважуючи, що «... в законі
немає прямої заборони особам вказаної категорії
утримувати приватний навчальний заклад», Міністер-
ство освіти все ж таки визнавало небажаним дозво-
ляти студентам університетів утримувати приватний
навчальний заклад, мотивуючи таку заборону тим,
що «з одного боку, навчально-виховна діяльність
може несприятливо відбитися на успішності універ-
ситетських занять студента і на долі самого приват-
ного закладу, а з іншого – дозвіл ... може стати підґрун-
тям до цілої низки подальших клопотань студентів про
дозвіл їм відкривати різні навчальні заклади».

У 1907 році, згідно з прийнятою Міністерством
освіти постановою «Про несумісництво в одній особі
обов’язків утримувача приватних навчальних закладів
і викладача в урядових закладах», було заборонено
вищезгадане сумісництво. У таких випадках уряд зо-
бов’язував утримувачів приватних шкіл звільнятися з
посади, яку вони обіймали. Своє рішення урядовці
мотивували тим, що «…як початкова організація, так
і особливо подальше керівництво подібними навчаль-
ними закладами вимагають від засновника надзви-
чайно напруженої роботи та уваги».

У ході наукового пошуку виявлено, що ініціа-
торами відкриття приватних шкіл різних типів та рівнів
виступали також науково-просвітні товариства і ком-
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ітети. У таких випадках, за даними урядових постанов
та розпоряджень, право очолювати та керувати та-
кою приватною школою надавалося або призначеній
від уряду особі, або людині, яку обирали самі влас-
ники закладу. У першому випадку приватні навчальні
заклади існували на однакових засадах з навчальни-
ми закладами, кошти яким надавалися від казни. При
цьому зазначалося, що як службовці, так і ті, хто на-
вчався в цих закладах, отримували усі ті переваги,
якими користувалися подібні особи у казенних учи-
лищах, а в другому – підпорядковувалися загальним
нормативним положенням про організацію та
діяльність приватних навчальних закладів.

Зауважимо, що подані документи на право
відкриття приватної школи обов’язково супроводжу-
валися довідкою з поліцейської дільниці за місцем
проживання ініціатора, в якій «наглядаючий» орган
засвідчував моральні якості та політичну благо-
надійність майбутнього утримувача приватного на-
вчального закладу.

У ході наукового пошуку встановлено, що
Міністерство освіти дозволяло передачу приватного
навчального закладу від однієї особи до іншої у разі
нагальної потреби, але за умови, що освітній ценз
нового власника буде відповідати вимогам до влас-
ників приватних навчальних закладів, така зміна спри-
ятиме навчальному процесу приватної школи.

Аналіз офіційних документів дозволив визна-
чити також обов’язки власників приватних навчаль-
них закладів, які полягали в тому, що утримувачі мали:

- звертати особливу, безперервну увагу на
моральне виховання молоді, що навчається;

- спостерігати за тим, щоб учні виконували
обов’язки, які покладалися на них християнською ре-
лігією, до віросповідання якої належали;

- наглядати за процесом викладання у школі,
стежити за вчителями, за тим, щоб вони, із «зловмис-
ності», або навіть із необережності, не робили вихо-
ванцям шкідливих намов; вели записи у «журнали
класів» за формою, прийнятою в казенних училищах,
та взагалі «підкорялися» загальним правилам, що були
розроблені урядом для вчителів.

Установлено, що ініціатори відкриття приват-
ного навчального закладу були також зобов’язані: мати
списки всіх учнів та викладачів закладу; обов’язково та
негайно повідомляти училищне начальство про всі
зміни, що відбувалися як у складі тих, хто навчав, так і
тих, хто навчався; допускати до викладання та вихо-
вання осіб, які мали на це право, лише за попередньо-
го узгодження: в училищах І та ІІ розряду – з піклу-
вальником навчального округу, ІІІ розряду – з
директором народного училища; спостерігати за тим,
щоб учителі, які витримали іспит на право викладати
певні навчальні предмети, не навчали учнів інших наук,
щодо яких у них не було відповідних документів.

У разі виявлених зловживань та порушень
відповідальність покладалась як на утримувача при-
ватного училища, так і на викладачів, що працювали
в ньому. Наприклад, за умови відсутності у виклада-
ча приватної школи офіційного дозволу на право вик-
ладання, на нього накладався штраф у розмірі 22 крб.

50 коп. у початкових училищах; 60 крб. – у гімназіях
та прогімназіях. Такий же розмір штрафу повинен
був заплатити і утримувач приватної школи.

Аналіз історико-педагогічної літератури
свідчить, що справи щодо питань про відкриття або
закриття приватного навчального закладу розгляда-
лися й вирішувалися радами, які перебували при
піклувальниках навчальних округів. Виняток з цього
правила складали лише приватні училища ІІІ розря-
ду, які за навчальним курсом відповідали початко-
вим народним училищам та знаходилися у такій
місцевості, де існували повітові училищні ради.

Остаточне вирішення питання щодо надання
дозволу на відкриття того чи іншого приватного на-
вчального закладу належало Міністерству, у розпо-
рядженні якого перебувала приватна школа.

Зауважимо, що проблема надання само-
стійності та свободи приватній ініціативі у справі роз-
будови вітчизняного шкільництва була однією з гос-
трих і найболючіших проблем, до пошуків шляхів
вирішення якої зверталась прогресивна вітчизняна
науково-педагогічна громадськість. Характерною
рисою резолюцій більшості з’їздів з різних питань
організації освіти (промислової, комерційної тощо) є
одностайність поглядів щодо ролі і значення приват-
ної освітньої ініціативи та необхідності зняття з неї
усіляких обмежень та заборон. Педагоги, науковці,
діячі різних галузей промисловості наголошували на
необхідності спрощення процедури отримання доз-
волу на право відкриття приватного навчального зак-
ладу, на необхідності вирішення цього питання на
місцевому рівні. (Докладніше про соціально-педа-
гогічні умови існування приватної школи у вітчиз-
няній педагогічній думці другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття дивись у статті [3]).

Зазначимо, що урядом були передбачені як
заохочувальні, так і каральні заходи для осіб, які
відкривали приватні навчальні заклади. У першому
випадку (наприклад, орденом Св. Станіслава нагород-
жувалися особи, які утримували приватне училище
або пансіон без допомоги казни або мали 10-річний
стаж бездоганної роботи) вони вживалися з метою
збільшення питомої ваги приватної ініціативи у задо-
воленні освітніх потреб тогочасного населення. У
другому – застосовувалися з метою покарання вин-
них, а саме тих, хто порушував установлені урядом
порядки в галузі приватної освіти (відкривав приват-
ну школу без дозволу керівництва тощо).

Згідно з урядовою постановою 1832 року ут-
римувачі приватних навчальних закладів повинні були
щопівроку надсилати до Міністерства освіти звіти за
такою формою (Див. “Ведомость”).

Надаючи дозвіл на право відкриття приватно-
го навчального закладу, Міністерство освіти зобов’я-
зувало місцеву владу, де знаходилась школа, ретель-
но контролювати її діяльність.

Установлено, що приватні школи, які відкрива-
лися у столиці, підпорядковувалися окружному інспек-
торові; у губернських містах, у разі відсутності посад
директора та інспектора народного училища, – дирек-
тору народного училища. У повітах таку функцію
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Ведомость 
о пансионах, содержащихся в таком-то городе или местности таким-то или такой-то для мужского  

или для женского или же вместе и для женского и для мужского пола 
Чин, 

состояние, 
имя, 

фамилия, 
отчество 
содержателя, 
какой нации 
и давно ли в 
России 

Время 
открытия 
пансиона 

Имена 
учителей и 
надзирателей 

Предметы 
преподавания 

Число 
учеников 
или 
учениц 

Имена 
учеников 
или 
учениц 

Звание 
родителей 

Особые 
примечания 

        
Примечание: 1) полные пансионеры или пансионерки (за сим означать их поименно) 
 2) полупансионеры или пансіонерки; 
 3) приходящие ученики или ученицы. 

здійснював директор повітового училища. Раз на рік
училищне начальство зобов’язане було відвідати всі
приватні школи, які знаходилися у його підпорядкуванні.

У ході дослідження виявлено, що наприкінці
ХІХ століття урядовцями були прийняті постанови,
які надали можливість приватним освітнім закладам
отримати статус урядових із подальшим наданням як
викладачам, так і їх учням привілеїв та прав, які пе-
редбачалися в казенних навчальних закладах відпові-
дного типу. Постанови, що були прийняті у 70-х ро-
ках ХІХ — на початку ХХ століття, встановлювали
чітку процедуру здійснення такого перетворення. Так,
відповідаючи на звернення піклувальника С.Петер-
бурзького навчального округу в 1881 році, міністр
народної освіти зазначав, що перетворення приват-
них жіночих навчальних закладів у жіночі гімназії
відомства Міністерства народної освіти можливо за
умови, коли: приватні навчальні заклади заслужили
довіру та схвалення від навчального керівництва та
підтримку місцевої громадськості; при кожному з
приватних закладів функціонувала піклувальна рада;
власниця закладу, що претендував на перетворення,
була головою піклувальної ради, а її утримувачі чле-
нами педагогічної ради та ін.

У 1914 році керівникам жіночих та чоловічих
гімназій та реальних училищ було розіслано листа, в
якому були визначені програми необхідних при-
міщень для зазначених типів навчальних закладів. Так,
для організації чоловічих гімназій без пансіону, за
даними архівної справи [1], вимагалося: 9 класних
кімнат, включаючи й підготовчий клас, рекреаційна
зала, актова зала (вона ж може служити другою рек-
реаційною залою), гімнастична зала, фізичний клас,
фізична лабораторія, кабінет для приладів, бібліотека
фундаментальна, бібліотека учнівська, клас для ма-
лювання, природничо-історичний кабінет і клас,
кімната для гарячих сніданків, кабінет директора, ка-
бінет виконуючого обов’язки інспектора, кабінет ліка-
ря, учительська, приймальна, кухня (для приготуван-
ня гарячих сніданків), канцелярія, кімната для архіву.

Для реальних училищ: 8 класних кімнат (вклю-
чаючи и підготовчий клас), рекреаційна зала, актова
зала (вона ж може служити другою рекреаційною
залою), гімнастична зала, фізичний клас, фізична ла-
бораторія, кабінет для приладів, хімічна лабораторія,

клас для малювання, клас для креслення, бібліотека
фундаментальна, бібліотека учнівська, природничо-
історичний кабінет і клас, кімната для гарячих
сніданків, кабінет директора, кабінет виконуючого
обов’язки інспектора, кабінет лікаря, учительська,
приймальна, кухня (для приготування гарячих
сніданків), канцелярія, кімната для архіву.

Висновки.
Таким чином, проведений науковий пошук

дозволяє стверджувати, що у досліджуваний період в
Україні, яка входила до складу Російської імперії, була
створена ґрунтовна нормативно-правова база з пи-
тань організації та діяльності приватного шкільницт-
ва. Зауважимо, що в законодавчих документах того
часу було чітко визначено головні вимоги до май-
бутніх організаторів приватних навчальних закладів,
виписано всі можливі випадки щодо відкриття при-
ватних шкіл, керівництва та передачі їх іншій особі,
визначено права та обов’язки утримувачів, з’ясова-
но складові процедури отримання дозволу.

Подальше дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших аспектів урядової
політики щодо організації та діяльності приватної
ініціативи в галузі освіти України кінця ХУІІІ – почат-
ку ХХ століття.
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Анотація. В статті розглянуті принципи, характерні  для
організації та підготовки спортсменів-легкоатлетів, які спец-
іалізуються в бігу на середні дистанції. В спортивній прак-
тиці досить рідко зустрічаються спортсмени із достатнім
рівнем розвитку всіх  необхідних якостей. У кожного є
провідні і відстаючі якості. Але практиці також відомо, що
відстаючі якості також повинні бути розвинуті до певної межі
щоб у подальшому не бути перепонами у змагальній діяль-
ності. Виявити цю відстаючу якість можливо за допомогою
оцінки результатів тестування по набраних очках.
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Аннотация. Жалий Р.В., Омельяненко В.Н. Индивидуализация
тренировочного процесса юных бегунов на средние дистан-
ции. В статье рассмотрены принципы, характерные для орга-
низации и подготовки спортсменов-легкоатлетов, которые
специализируются в беге на средние дистанции. В спортив-
ной практике довольно редко встречаются спортсмены с дос-
таточным уровнем развития всех необходимых качеств. У
каждого есть ведущие и отстающие качества. На практике
также известно, что отстающие качества также должны быть
развиты к определенной границе, чтобы в дальнейшему не
быть преградами в соревновательной деятельности. Обнару-
жить это отстающее качество возможно, с помочью оценки
результатов тестирования по набранным очкам.
Ключевые слова: индивидуальная подготовка, максимальный
результат, соревновательная деятельность, тактическое ре-
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Annotation. Zhalіy R.V., Omel’yanenko V.N. Individualization of
training process of juvenile runners on average longitudinal
separations. This article attacks the problem of organization and
preparation principles for the field and track athletes who are
major in middle distances. The sportsmen with rather good developed
level of necessary qualities are very rare in every-day life. Everybody
has their own drawbacks. Taking into account the existing
experience in this matter it should be mentioned that all the qualities
even weak ones have to be developed up to the possible level or
otherwise these drawbacks can inhibit the future race possibilities.
These drawbacks can be determined by testing and evaluated
with the help of received points.
Key words: Іndividual training, maximum result, race, training
stages, tactical decision, psychomotor, physiological aspect,
evaluation methodology, weakness, physical state evaluation.

Вступ.
Стрімкий розвиток спорту, що спостерігається

за останній час, вимагає якісного підходу до систем-
ної підготовки спортсменів. Навчитися бігати не важ-
ко, але навчитися бігати швидко — завдання не легке.

Високий рівень досягнень в сучасному спорті
обумовлений необхідністю пошуку нових форм підго-
товки. Спеціалісти впевнені у неможливості безкінеч-
ного збільшення загальних навантажень і постійно
відшукують нові шляхи вдосконалення тренувальної
практики. Одним із таких шляхів є індивідуалізація

тренувального процесу. Її слід сприймати як процес
що включає психічні, фізіологічні, морфологічні особ-
ливості у розвитку фізичних якостей.

Безумовно, для цього слід орієнтуватися в су-
міжних наукових дисциплінах, на основі яких будуєть-
ся тренувальний процес.

Його ефективність підвищується, коли наван-
таження, запропоноване спортсмену буде адекват-
ним його стану.

Оптимізація навантаження викликає психічну
рівновагу, намагання продовжувати заняття й досяг-
ти максимальні результати (тобто, реалізувати мож-
ливості спортсмена на більш високому рівні).

На групових заняттях, як правило, спортсмени
виконують однозначне на вантаження, незважаючи на
динаміку розвитку їх фізичних якостей і стан організ-
му. У спортивній практиці досить рідко зустрічаються
випадки коли спортсмен має високий рівень розвитку
всіх фізичних якостей, необхідних для досягнення ви-
сокого результату, тобто у кожного є свої провідні й
відстаючі якості. Саме їх тренери й повинні мати на
увазі розробляючи тренувальні плани, лише такий
підхід сприяє реалізації всіх резервів спортсмена.

Проблема індивідуалізації підготовки значно
слабкіше розроблена у порівнянні із загально-групо-
вою, що в повній мірі відноситься й до підготовки
бігунів на середні дистанції.

Робота виконана за планом НДР Полтавсько-
го національного технічного університету ім. Юрія
Кондратюка.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень — виявлення нових прин-

ципів, характерних для раціональної організації і про-
ведення спортивної підготовки бігунів на середні ди-
станції, а саме: застосування індивідуалізації
тренувального процесу на основі нерівномірного
розвитку основних фізичних якостей спортсмена.

Методи та організація досліджень. Дослід-
ження ґрунтувалися на теоретичному аналізі спец-
іальної літера тури, практичного досвіду роботи нау-
кових закладів у сфері фізичної куль тури І спорту.
Дослідження проводилися в лабораторних та природ-
них умовах, в яких брали участь спортсмени, що спец-
іалізуються в бігових видах спорту.

Результати досліджень та їх обговорення.
Індивідуалізація в системі багатолітньої підго-

товки бігунів на серед ні дистанції здійснюється в за-
лежності від умов в яких спортсмен тренується від
педагогічної майстерності тренера і від кількості
спортсменів у навчальній групі.

Тренер у своїй роботі повинен враховувати
той акт, що спортсмен виконує тренувальні наван-
таження з метою досягти максимального результа-
ту. Поза тим, високі результати передбачають не-
обхідність  заторможувати розвиток  деяких
особливостей, щоб вони не протидіяли змагальній
діяльності (наприклад, хвилювання перед стартом,
схильність до недооцінки супротивника, тощо) з
іншого боку він повинен розвивати такі навички як
здатність застосовувати (в залежності від обставин)
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різні тактичні варіанти, максимально використову-
ючи наявні фізичні якості.

Біг на середні дистанції має свої специфічні
особливості, які відрізняють його від інших легкоат-
летичних спеціалізацій. До цих особливостей відно-
сять високу швидкість, психічну напруженість й ча-
сове обмеження протягом якого бігун повинен
обрати вірне тактичне рішення щодо обрання
найбільш вигідної позиції фінішування. Виходячи із
цього ми спробували виявити головні особистісні
характеристики бігунів на середні дистанції. До них
нами було віднесено наступні: незалежність,
схильність до ризику, вміння сконцентрувати сили в
потрібний момент спортивної боротьби, здатність
віддати всі сили для досягнення перемоги.

Виходячи із особистісних якостей бігунів
С.М.Дідковський (1981) та Й.Безак (1984) відмічають
небезпечність тривалої монотонної роботи. С.С.Кра-
чек (1986) наголошує, що питання про те які якості
слід вважати пріоритетними щодо індивідуалізації
процесу підготовки бігунів на середні дистанції поки
що не вирішено. Тому він ці прикмети розподіляє на
декілька груп (табл. 1).

Ф.П.Суслов (1986, 1987) та інші, високо оціню-
ють вагові та ростові показники, зазначаючи що від
Олімпіади до Олімпіади відмічається тенденція не-
значного збільшення росту і зниження ваги бігунів.

В працях В.С.Фарфеля (1977) і Б.А.Нікітюка
(1985) теж помітною є думка про те, що морфологічні
показники слід вважати суттєвими.

Стосовно функціональних і фізіологічних мож-
ливостей організму можна визначити, що їх враху-
вання в тренувальному процесі сприяє підвищенню
його надійності, але практичне їх застосування може
здійснюватися лише за участю спеціаліста із спортив-
ної медицини, що в практиці тренувальної роботи
надзвичайно проблематично.

З нашої точки зору індивідуалізація тренуваль-
ного процесу на основі врахування рівня фізичних
якостей с найбільш доступною на практиці. В наш
час існує велика кількість тестів і рекомендацій з про-
ведення тестувань у різних вікових групах.

Проводячи індивідуалізацію тренувального
процесу на основі визначення рівня розвитку фізич-
них якостей ми в першу чергу визначали сильні і
слабкі сторони спортсмена. Спираючись на отримані
дані ми в подальшому здійснювали диференційова-
ний підхід до кожного учня. Але при цьому ми пам’-
ятали про те, що однією із вимог індивідуальної підго-
товки має бути схожість індивідуальних планів з
груповими, про що застережував Н.Г.Озолін.

Знаючи яка якість відстає (витривалість чи
швидкість), можна визначити необхідну направленість
тренувального процесу.

Ми визначали відстаючу якість на суміжних
дистанціях за результатом на основній дистанції. З
цією метою для кожної пари суміжних дистанцій 400-
800 м, 800-1500 м застосовували рівняння лінійної
регресії:

1. Т400 = 2,7 Т200 — 8,7

2. Т800 = 2,43 Т400 — 7,3
3. Т1500= 2,08 Т600 + 0,3
Таким чином, поставивши результати на ок-

ремих дистанціях позначених у формулах ми визна-
чимо не лише рівень розвитку фізичних якостей, а й
спрогнозуємо результат на змагальній дистанції.

Прогнозований результат на 800 м і 1500 м від
так званої „допоміжної дистанції” (відповідно 400 1800
м.). Цей підхід не новий, але із використанням понят-
тя „провідної” і відстаючої” якості дає більш-менш
точні прогнози результатів у бігунів з різним, розвит-
ком швидкісних можливостей.

Залежність показників у бігу на 800 м і 1500 м
від результатів на 400 м та 800 м від рівня розвитку
швидкісних можливостей дає нагоду розподілити
спортсменів за трьома групами (табл. 2).

Можливий і інший підхід до побудови трену-
вального процесу. Його основою є поєднання різних
методів для розвитку всіх фізичних якостей. Найб-
ільша його придатність вбачається на початку ос-
воєння спеціалізації, такий підхід дає можливість поз-
бавитися монотонних тренувальних завдань при не
значних навантаженнях. Але згодом, коли спортсме-
ни  починають виконувати більші за об’ємом та
інтенсивністю навантаження така система може
привести як до перенапружень, так і до частих трав-
матичних пошкоджень.

Ми розуміємо, що для досягнення запланова-
ного результату всі фізичні якості повинні знаходити-
ся на певному рівні. Але дослідження, проведені, на-
приклад, М.Гайковою та В.Селігер показують, що
витривалість (як якість) має генетичний характер і це
можна виявити при проведенні першочергового
відбору дітей. Складність цієї ситуації підтверджує в
своїх працях А.Н. Маторін (1978). Він під час класиф-
ікації індивідуальних особливостей виділяв наступні:
по-перше, індивідуальні особливості фізичної підго-
товки, по-друге динаміку фізичної підготовки, по-
третє, — психологічні особливості спортсмена. Ви-
ходячи із цього засоби фізичного виховання
підбираються у відповідності до двох перших фак-
торів, а методи — з урахуванням психологічних особ-
ливостей спортсменів.

В.І.Міхальов (1985) І А.Д.Солдатов (1985) при-
водять факт, коли спортсмени виконують однознач-
ну за об’ємом та інтенсивністю тренувальну роботу,
але на змаганнях мають різні результати. Це означає,
що однозначне навантаження у одних спортсменів
впливає на їх сильні сторони розвитку, а у інших на
слабкі сторони в розвитку фізичних якостей. Саме
тому, на нашу думку слід диференціювати підхід до
спортивної підготовки. На прикладі бігу видно, що
індивідуальний профіль фізичної підготовленості у
різних спортсменів не збігається. Порівняння спортив-
них результатів із модельними характеристиками
свідчить про те, що ліквідація слабких сторін підго-
товленості призводить до покращення технічних ре-
зультатів.

Ми вважаємо, що при реалізації принципу
індивідуалізації у підготовці бігунів на середні дис-
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Таблиця 1 
Значимість показників фізичних якостей за періодами підготовки (у %) 

Фізичні якості 
Періоди бистрота швидкісна сила 

швидкі на 
витривалість сила силова 

витривалість 
спец, 

витривалість 
загальне 

витривалість 
ПІДГОТОВЧИЙ 12,8-19,2 16,0-22,1 13,9-29,4 36,1-

29,4 
19,9-35,6 16,1-24,2 28,8-29,2 

ЗМАГАЛЬНИЙ 30,7-37,3 33,6-28,3 32,9-33,9 19,7-
14,8 

27,1-18,2 28,9-30,9 21,4-20,4 

 
Таблиця 2 

Залежність результату на 800 м і 1500 м у зв'язку із рівнем розвитку швидкісних можливостей 

Рівень розвитку швидкісних можливостей Результат високий середній низький 
400м 800м 800м 1500м 800м 1500м 800м 1500м 
52,0 1:55 1:54 3:52,0 1:55,0 3:54,2 1:57,0 3:56,4 
51,0 1:51 1:51 3:47,7 1:53,4 3:49,9 1:54,9 3:52,1 
50,0 1:51 1:49 3:43,3 1:51,4 3:45,5 1:52,9 3:47,7 
49,0 1:50 1:47 3:41,1 1:49,4 3:43,3 1:50,9 3:45,5 
48,0 1:49 1:45 3:38,9 1:47,4 3:41,1 1:48,9 3:43,3 
47,0 1:48 1:43 3:36,9 1:45,3 3:38,9 1:49,8 3:41,1 

 
Таблиця 3 

Результати тестування 

ТЕСТИ 

Бігуни 60 м з 
ходу 

100 м з 
ходу 

10 
разовий 
стрибок 

10 
разовий 
стрибок 

600 м 1000 м 
x  
м4003×  

6000м критична 
швидкість 

А 8 8 10 10,5 12 11 9 10 11 
Б 6 5 5 6 3,5 2 2,5 3 4 

 

Рис. 1.  Співвідношення очкового  балансу бігунів з різним рівнем
розвитку основних фізичних якостей.

танції перш за все необхідно вдосконалювати сильні
сторони, забезпечуючи найвищу результативність
даного індивідуума. Загалом же нераціонально тре-
нувальний процес орієнтувати на високий рівень роз
витку всіх якостей. Досить підтягнути до середнього
рівня відстаючі якості щоб вони не слугували пере-
понами у змагальній діяльності, а потім, підтримую-

чи їх, сконцентрувати увагу на вдосконаленні про-
відних якостей, які забезпечать високу результа-
тивність змагального процесу.

Таким чином, щоб тренер міг побудувати тре-
нувальний процес із урахуванням нерівнозначного
розвитку фізичних якостей, йому необхідно, перш за
все, визначити провідні й відстаючі якості.
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З цією метою ми рекомендуємо виконати на-
ступний алгоритм дій:

1. Визначити найбільш Інформативні тести з
допомогою яких можна визначити швидкісні можли-
вості, швидкісно-силові якості, спеціальну та загаль-
ну витривалість.

2. Провести тестування бігунів на початку на-
вчального року.

3. Оцінити отримані дані в очках.
4. Побудувати графіки для кожного бігуна (на

осі „X” показуючи порядок тестів, що використову-
ються, а на осі „Y” — очки, з допомогою яких тести
оцінюються).

5. Визначити провідні і відстаючі якості на ос-
нові даних цього графіка

Зупиняючись на методиці використання цьо-
го алгоритма варто зазначити, що ми пропонуємо
використовувати наступну батарею тестів із загаль-
ноприйнятим порядком їх застосування:

1. 60 м з ходу;
2. 100 м з ходу;
3. 10 разовий стрибок з місця;
4. дистанцію 100 м на кількість стрибків та час

їх виконання;
5. 600 м;
6. 1000 м;
7.  три повторних пробігання дистанції 400 м (з

відпочинком між повтореннями — 5 хвилин);
8. 6000 м;
9. біг на утримання критичної швидкості.
Вважаємо, що названі тести достатньо інфор-

мативні і надійні щодо визначення розвитку фізич-
них якостей бігунів на середні дистанції.

Тестування слід проводити на початку річно-
го тренувального циклу (щоб воно було його складо-
вою частиною). Оптимальною буде наступна комбі-
нація тестів: а) 60 м з ходу, відрізок 100 м, який
долається стрибками на час, б) пробігання 100 м з
ходу, 10 разовий стрибок 18 місця, в) 600 м, г) 1000 м,
д) з пробігання дистанції 400 м (5 хвилин відпочинку
між серіями), є) біг із утриманням критичної швид-
кості, ж) 6000 м.

Приведену комбінацію тестів слід провести
протягом тижня. Отримані результати варто оцінити
в очках. Наприклад, в групі із 12 бігунів кращий ре-
зультат слід оцінити 12-ма очками, другий результат -
11-ма і т.д. Тоді всі бігуни наберуть певну кількість
очок по кожному тесту (табл. 3).

Для більшої наочності відносно оцінки резуль-
татів тестування ми склали графік (рис1).

Із рис. 1 видно, що у бігуна „А” „ведучою”
якістю с витривалість, а у бігуна „В” — швидкісні
можливості.

Визначальним вважається співвідношення
очків набраних кожним бігуном у тестах що визнача-
ють швидкісно-силові якості з оцінкою тестів які виз-
начають рівень спеціальної і загальної витривалості.

Достовірність простого способу оцінки фізич-
них якостей по очковій системі була перевірена фак-
торним аналізом на 36 бігунах (табл. 4).

Таблиця 4 
Результати способу оцінки фізичних якостей 
 

Бігуни Фактор — І Фактор — II Провідна якість 
1 -0,578 -1,022 В 
2 -0,337 -1,797 В 
3 -0,437 0,350 Ш 
4 0,283 1,271 В 
5 0,512 0,909 В 
6 0,791 -1,238 В 
7 -1,148 0,068 Ш 
8 -0,466 0,342 Ш 
9 2,130 0,290 Ш 
10 1,094 1,096 В 
11 1,167 0,669 Ш 
12 -0,976 0,879 Ш 

 
Із цього числа у 5 бігунів не підтверджено роз-

поділення „ведучої” і „відстаючої” якості, які ми от-
римали використовуючи очкову систему. Це були ті
бігуни, у яких немає контрастно вираженої різниці в
розвитку основ них фізичних якостей.

Висновки:
1. Основою індивідуалізації тренувального

процесу слід вважати психологічні, морфологічні та
функціональні особливості організму та рівень роз
витку фізичних якостей спортсмена.

2. Практика передбачає застосування диферен-
ційованого підходу до проведення занять, тому що
незалежно від віку і спеціалізації у спортсменів про-
являються тенденції до різних режимів роботи.

3. Відстаючі у своєму розвитку фізичні якості
повинні бути розвинуті до певного заданого рівня,
щоб не являтися перепоною у змагальній діяльності.

4. Виявити відстаючу якість і її рівень у кожно-
го бігуна можна за допомогою оцінки результатів
тестування за очками, як це показано у цій статті.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем індивіду-
алізації тренувального процесу юних бігунів на се-
редні дистанції.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ
ВПРАВ З ФАЗОЮ ПОЛЬОТУ ВЕЛИКИМ

МАХОМ ВПЕРЕД НА РІЗНОВИСОКИХ БРУСАХ

Завійська В.М., Райтер Р.І.
Львівська комерційна академія

Анотація. У статті шляхом біомеханічного і системно-струк-
турного аналізу відео матеріалів махових вправ на різнови-
соких брусах досліджено та систематизовано варіанти техн-
іки виконання вправ з фазою польоту великим махом вперед,
визначено їхню структуру, біомеханічну доцільність, об-
ґрунтовано їх конкретне застосування та раціональні варі-
анти, розроблено робочу класифікацію вправ з фазою по-
льоту великим махом вперед на різновисоких брусах.
Ключові слова: мах, політ, бруси, рухи, переліт, згинання,
розгинання, рухи, раціональний, варіативність.
Аннотация. Завийская В.М., Райтер Р.И. Вариативность тех-
ники исполнения упражнений с фазой полёта большим махом
вперед на разновысоких брусьях. В статье путем биомехани-
ческого и системно-структурного анализа видео материалов
маховых упражнений на разновысоких брусьях исследованы
и систематизированы варианты техники исполнения упраж-
нений с фазой полёта большим махом вперед, определена их
структура, биомеханическая целесообразность, обосновано
их конкретное использование и рациональные варианты, раз-
работана рабочая классификация упражнений с фазой полёта
большим махом вперед на разновысоких брусьях.
Ключевые слова: мах, полет, брусья, перелет, сгибание, раз-
гибание, движения, рациональный, вариативность.
Annotation. Zaviyska V.M., Rayter R.I. Variety of techniques
of performing phase of flight large wag forward exercises on
uneven bars. In the paper have been researched a wide-spread
techniques of performing phase of flight large wag forward
exercises on uneven bars by using bio-mechanical and systematic-
structural analysis of video materials of such exercises on uneven
bars and determines its structure, bio-mechanical advisability as
well as validity of its concrete use and rational variants. The
paper provides a general classification of phase of flight large
wag forward exercises on uneven bars.
Key words: wag, flight, bars, migration, bending, unbending,
movements, rationa, variety.

Вступ.
Варіативність техніки виконання вправ з фа-

зою польоту великим махом вперед на різновисоких
брусах свідчить про те, що на сьогоднішній день на
відміну від аналогічних вправ на поперечині наукові
дослідження [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] не обґрунтовують
доцільність їхнього виконання тим чи іншим спосо-
бом. Велика різноманітність варіантів техніки вико-
нання цих вправ ставить гімнастку і її тренера перед
важким завданням — вибір стилю виконання. Вирі-
шення цього, важливого для практики питання, ви-
магає проведення глибоких досліджень існуючих ва-
ріантів техніки виконання вправ з фазою польоту
великим махом вперед.

Дане дослідження виконується згідно Зведе-
ного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту
на 2006-2010 рр. за напрямком наукових досліджень
“Методологічні та організаційно-методичні основи
раціональної підготовки спортсменів” у рамках теми
“Раціональна побудова тренувального процесу в
спортивних видах гімнастики на етапах багаторічної
підготовки”.

Формулювання цілей роботи.
Припускалось, що дослідження варіантів тех-

ніки виконання вправ з фазою польоту великим ма-

хом вперед, вивчення їхньої структури, біомеханіч-
ної доцільності та обґрунтування їх конкретного зас-
тосування, побудова робочого варіанту класифікації
цих вправ дасть можливість поглибити уявлення про
техніку вправ і їхню варіативність, дозволить конкре-
тизувати відбір профілюючих і базових вправ. Вирі-
шення цього питання сприятиме доцільнішій побу-
дові навчального процесу, якісному оволодінню
базовими навичками, а отже легшому засвою-
ванню профілюючих вправ. Для вивчення цього пи-
тання нами використовувались такі методи: аналіз,
синтез, узагальнення та систематизація даних науко-
вої літератури, опитування спеціалістів, працюючих
у галузі гімнастики, біомеханічний аналіз відео мате-
ріалів кращих виконавців цих вправ.

Результати досліджень.
 Навіть поверхневе вивчення вправ на різнови-

соких брусах з фазою польоту великим махом вперед
вказує що це найчисельніша та найефектніша група
вправ. Аналіз відео матеріалів показав, що одні й ті ж
вправи виконуються гімнастками різною технікою.

Нами зроблена спроба на основі аналізу відо-
мих у практиці форм виявити найраціональніші варіан-
ти техніки, які могли б стати профілюючими для зіскоків,
перельотів, перехватів і поворотів махом вперед.

Як видно з рис. 1 навіть кращі виконавці вжива-
ють пасивні відходи на сальто назад, що не зустрічаєть-
ся при виконанні аналогічних вправ на поперечині.

Достатньо часто зустрічаються вправи з на-
півактивним відходом. Це різноманітні підльоти і пе-
рехвати, хоча, з точки зору біомеханіки, вони якісні-
ше виконуються активними діями. Слід відмітити, що
сучасні висококваліфіковані гімнастки всі ці вправи
виконують активними діями.

Таким чином, практика показує, що технікою
пасивних і напівактивних відходів користується все
ще велика кількість гімнасток.

За даними Ю.К. Гавердовського [8] існує шість
видів активних відходів. Це раннє, нормальне і пізнє
відштовхування і такі ж притягування. Біомеханічно
необґрунтованими є вправи, які виконуються раннім
відштовхуванням. При такому відході [5, 6, 9] і політ, і
обертання не дозволяють виконувати складні, видо-
вищні вправи через невисоку фазу польоту, а тому
вони не можуть бути перспективними і профілюючи-
ми. Нормальне притягування і пізнє відштовхування
мають практичне використання, але мало розповсюд-
жені в практиці. Разом з тим, багато елементів все ж
можуть бути якісно виконані такою технікою. Сюди,
перш за все, можна віднести велику групу вправ з про-
тиобертанням, виконання яких здійснюється в основ-
ному пізнім відштовхуванням. Ця група вправ виведе-
на нами в самостійний вид і розглядається нижче.

З рис. 1. видно, що найбільше зіскоків викону-
ються раннім притягуванням і нормальним відштов-
хуванням аналогічно до вправ на поперечині.

Біомеханічний аналіз відео матеріалів показав,
що подвійні і, особливо, кратні сальто слід виконува-
ти відходом з раннім притягуванням, а нормальне
відштовхування вживають для виконання сальто на-
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Рис. 1. Варіанти виконання вправ з фазою польоту махом вперед.

зад прямим тілом з наступними поворотами. Різні
функції мають тут і згинально-розгинальні рухи в
кульшових і плечових суглобах як і  у вправах на по-
перечині. При виконанні відходів з раннім протягу-
ванням керуючі функції рук і ніг, приблизно одна-
кові ,  з  деякою перевагою останніх.  А при
нормальному відштовхуванні, через велику компен-
суючу роботу рук (особливо при виконанні сальто
прямим тілом з поворотами на 720° і більше градусів),
керуючими рухами на початку робочої стадії будуть
дії в кульшових суглобах, а далі — в плечових. Дії гімна-
сток, у двох вище вказаних видах відходів з верхньої

жердини хоч і різні за характером, але виконуються
приблизно під одним і тим же кутом в межах гори-
зонтальної площини. З усіх  вищерозглянутих варі-
антів  відходження  вони найбільш близькі між со-
бою.  Не  дивлячись  на  наявність  різних  відходів
активних  сальто, загальними  для  всіх є “кидковий”
мах, але в залежності від часових характеристик і склад-
ності зіскоку частіше й проявляються переваги того
чи іншого способу відходження.

Як показали багатолітні дослідження техніки
виконання вправ з фазою польоту махом вперед, у
результаті реконструкції різновисоких брусів відбули-
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Рис. 2. Робоча класифікація вправ з протиобертанням махом вперед.
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ся значні зміни. Перш за все, суттєво зросла складність
вправ. Змінився і спосіб відходження при виконанні
складних вправ. Якщо раніше гімнастки користували-
ся в основному нормальним відштовхуванням, то те-
пер рівноцінними стали раннє притягування і нор-
мальне відштовхування. Аналогічні зміни відбулися і
в техніці виконання інших, менш складних зіскоків.

Виходячи з проведених досліджень по вивчен-
ню техніки таких вправ, як зіскоків сальто, підльотів,
треба зазначити, що техніка їхнього виконання повин-
на бути аналогічною вправам на поперечині. Відход-
ження повинні супроводжуватися активними діями
гімнасток, які виражаються в ранньому притягуванні
або нормальному відштовхуванні. У тренерській
практиці склалася недостатньо правильна уява про
техніку виконання. Існування великої кількості часто
нераціональних форм махових вправ з фазою польо-
ту, на наш погляд, пояснюється недостатнім знанням
біомеханічних законів техніки їхнього виконання.

Рухи великим махом вперед з протиобертанням
Вправи з протиобертанням махом вперед є

найбільш складними на різновисоких брусах як з точ-
ки зору техніки виконання, так і вимог до спеціальної
фізичної підготовки. Вони вперше були виконані чо-
ловіками-гімнастами на поперечині і дуже швидко
поширилися у жіночій гімнастиці. З точки зору техні-
ки виконання помітно, що вправи з протиобертанням
на брусах дуже схожі на аналогічні вправи на попере-
чині. Розглянемо робочу класифікацію цих вправ шля-
хом вивчення їхньої структурно-фазової будови і біо-
механічних характеристик (рис.2). Вцілому вона
нагадує  класифікацію  цих вправ  на  поперечині.

Всі вправи з протиобертанням можна умовно
розділити на три групи:

1. Часткове протиобертання (виконання про-
тиобертання до 180°).

2. Повне протиобертання (виконання протио-
бертання від 180° до 360°).

3. Максимальне протиобертання (виконання
протиобертання більше 360°).

Вправи з протиобертанням можуть виконува-
тись як без перельоту, так і з перельотом через верх-
ню жердину. Останні, орієнтуючись по приходу в
кінцеве положення, можуть виконуватись у вис, у
стійку і в зіскок.

Вправи з протиобертанням виконуються вели-
ким махом з пізнім відштовхуванням активними дія-
ми гімнастки. До числа вправ, які виконуються част-
ковим  протиобертанням  відноситься підльот
прогнувшись на верхній жердині з наступним перехо-
дом у вис кутом на нижній жердині. Можливі усклад-
нення таких перельотів поворотами навколо повздов-
жньої осі на 180, 360 і більше градусів. Частковим
протиобертанням виконуються також перельоти (у
групуванні, ноги нарізно, у вис, в упор) через верхню
жердину, які можна ускладнити поворотами. Повним
протиобертанням, на сьогоднішній день, виконується
лише одна вправа — переліт через жердину в стійку
на руках. Ускладнення цього перельоту поворотом на
180°, 360° навколо повздовжньої осі біомеханічно мож-
ливе, але в практиці ще не зустрічалося.

Махові вправи з максимальним протиобертан-
ням також ще не виконуються. Проте виконувати
зіскок кутом з наступним сальто вперед як без пере-
льоту, так і з перельотом через верхню жердину мож-
ливо. Слід відмітити, що при виконанні гімнастками
вправ протиобертанням зберігається закономірність:
що складніше протиобертання, то енергійнішим по-
винен бути мах ногами. Завдяки цьому ЗЦВТ гімна-
стки підіймається значно вище, що збільшує час по-
льоту, необхідний для виконання наступних складних
дій. Але в цей же час не можна забувати, що чим
вище переміщується гімнастка, тим більша для вико-
нання протиобертання, потрібна величина керуючих
рухів у плечових суглобах. Тому виконання високих
зіскоків з максимальним протиобертанням обмеже-
не можливістю компенсуючих рухів руками [4]. Особ-
ливо це стосується жінок, у яких, як правило, нижчий
рівень фізичної підготовки ніж у чоловіків і товщина
жердини у жіночій гімнастиці більша ніж поперечи-
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ни, що зменшує силу хвату. Вправи з частковим про-
тиобертанням із приходом у вис уже давно викону-
ються провідними гімнастками світу. Це декілька
видів перельотів через верхню жердину, про які зга-
дувалось раніше. Техніка їхнього виконання має ве-
лику варіативність у просторових і часових пере-
міщеннях гімнасток. Значна варіативність і в амплітуді
згинально-розгинальних рухів у кульшових суглобах.
Таким чином, проаналізувавши дані літератури та
відео матеріалів, можна зазначити, що вправи з про-
тиобертанням виконуються пізнім відштовхуванням
і найбільш активними діями гімнасток у порівнянні з
усією різноманітністю махових вправ.

Не дивлячись на те, що в основі всіх раніше
розглянутих махових вправ лежить один і той же ме-
ханізм руху, для вправ з протиобертанням характер-
на вища швидкість руху і висока активність м’язових
зусиль (особливо в плечових суглобах), через  фор-
совану зміну напрямку обертового руху [10]. Це ви-
магає як спеціального цілеспрямованого оволодіння
технікою їхнього виконання, так і розвитку спеціаль-
них фізичних якостей. Разом з тим, потрібно відміти-
ти, що техніка виконання таких вправ поки що вивче-
на недостатньо, що і є основною причиною великої
варіативності просторових і часових показників, а
також амплітуди згинально-розгинального руху в куль-
шових суглобах.

Висновки.
1. Більшість складних вправ, які виконуються вели-
ким махом — це зіскоки сальто в різних модифіка-
ціях. Раціональними і рівноцінними є два види
відходжень на сальто — раннє притягування і нор-
мальне відштовхування. Різноманітні підльоти, пе-
рехвати і повороти доцільно виконувати активни-
ми діями з пізнім відштовхуванням і або пізнім
притягуванням.

2. При виконанні сальто раннім притягуванням, керую-
чими в рівній мірі є дії у плечових і кульшових сугло-
бах. При відходженні нормальним відштовхуванням
керуючими рухами є: на початку робочої стадії — дії
у кульшових суглобах, надалі — у плечових.

3. В основі всіх вправ з фазою польоту великим ма-
хом вперед на різновисоких брусах лежить один і
той же механізм хлистоподібно-кидкового руху, але
для вправ з протиобертанням характерна суттєво
вища швидкість переміщення, вища швидкість зги-
нально-розгинальних рухів у кульшових суглобах і
вища активність м’язових зусиль в плечових сугло-
бах у зв’язку з форсованою зміною напрямку обер-
тання. Це вимагає спеціального направленого ово-
лодіння як технікою виконання, так і розвитком
спеціальних фізичних якостей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем виконан-
ня вправ з фазою польоту великим махом вперед на
різновисоких брусах.
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ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ
КУРСУ “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ” В СИСТЕМІ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Іващенко О.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті розглядається вплив дидактичного забез-
печення учбового процесу на факультеті фізичної культури
педагогічного вузу на рівень знань студентів. Зроблений вис-
новок про необхідність 100 % забезпечення учбовою літе-
ратурою студентів. Наявність дидактичних матеріалів в каб-
інеті  впливає позитивно на підвищення пізнавальної
активності студентів. При організації навчального процесу
в системі ECTS необхідне стовідсоткове забезпечення підруч-
никами, навчальними посібниками і дидактичними матеріа-
лами до всіх розділів програми.
Ключові слова: основи наукових досліджень, фізична культура.
Аннотация. Иващенко О.В. Дидактическое обеспечение изу-
чения курса “Основы научных исследований в физическом
воспитание” в системе кредитно-модульной организации
учебного процесса  на факультете физической культуры. В
статье рассматривается влияние дидактического обеспече-
ния учебного процесса на факультете физической культуры
педагогического вуза на уровень знаний студентов. Сделан
вывод о необходимости 100 % обеспечения учебной лите-
ратурой студентов. Наличие дидактических материалов в
кабинете положительно влияет на повышение познаватель-
ной активности студентов. При организации учебного про-
цесса в системе ECTS необходимое стопроцентное обеспе-
чение учебниками, учебными пособиями и дидактическими
материалами по всем разделам программы.
Ключевые слова: основы научных исследований, физическая
культура.
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Annotation. Ivashenko O.V. Didactics providing of study of
the course “Basis of scientific researches in physical education”
in the system of credit-module organization of educational
process on the faculty of physical culture. In the article is
considered influence of the didactic ensuring the scholastic
process on faculty of the physical culture of the pedagogical
high school on the level of students’ knowledges. The conclusion
about necessity of 100 % of maintenance is made by the
educational literature of students. Presence of didactic materials
in a cabinet positively influences increase of cognitive activity
of students. At the organization of educational process in system
ECTS necessary absolute maintenance with textbooks, manuals
and didactic materials on all sections of the program.
Keywords: bases of scientific researches, physical culture.

Вступ.
Проблема забезпечення науково-методичною

літературою студентів залишається на сьогоднішній
день актуальною. Аналіз каталогів видавництв і елек-
тронних каталогів бібліотек провідних педагогічних
вищих навчальних закладів підтверджують існування
даної проблеми.

Так, найпотужніші видавництва (“Знання”,
“Кондор”, “Центр навчальної літератури”) випускають
від 80 до 150 найменувань навчальної літератури на
рік, в тому числі  педагогічна література складає 2-3
відсотки. З курсу “ОНД” кожне видавництво випусти-

ло навчальний посібник (табл. 1). Пошук видань в ка-
талогах бібліотек навчальних закладів показав, що нові
видання поступають в бібліотеки в обмеженій кількості
про що свідчать дані таблиці 1 [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Крім цього підручники і навчальні посібники
курсу “ОНД” не відповідають вимогам “гіпертексту”,
що робить їх є незручними в користуванні.  Вони не
завжди містять питання до основного матеріалу; до-
даткові завдання; словник термінів;  список рекомен-
дованої літератури; предметний покажчик [2].

Аналіз каталогів навчальної літератури з кур-
су “Основи наукових досліджень у фізичному вихо-
ванні” свідчить, що в бібліотеках відсутні програми,
методичні рекомендації до виконань програм, курси
лекцій, практикуми.

Робота виконана у відповідності з планом нау-
кових досліджень Харківського національного педа-
гогічного університету ім. Г.С. Сковороди за темою
“Методологія і методика викладання спеціальних дис-
циплін у педвузі та загальноосвітній школі”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — обґрунтувати методи-

ку використання дидактичних матеріалів в процесі
викладання  курсу “Основи наукових досліджень у
фізичному вихованні”.

Таблиця 1 
Забезпеченість курсу “ОНД” навчальними посібниками в Харківському національному педагогічному 

університеті та Тернопільському національному педагогічному університету 
№ Назва ХНПУ ТНПУ 
1 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного 

исследования. — К.: МАУП, 2002. — 216 с. тираж — 3000. 
- - 

2 Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: 
Навчальний посібник. — 2-е вид., перероблене і доповнене. 
— К.: ВД «Професіонал», 2004. — 216 с. Тираж — 1000 

- 2 

3 Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових 
досліджень. — К.: Кондор, 2003. — 192 с. 

- 5 

4 Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: 
Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 
331 с. 

1 1 

5 Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. 
Основи педагогічних досліджень. — К.: 1998. — 144 с. 
Тираж — 500 

- 1 

6 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М., Організація та методика 
науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид., 
перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с. 

2 6 

7 Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: 
Навчальний посібник. — К.: ВД «Слово», 2003. — 240 с. 
Тираж — 1000 

150 - 

8 Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових 
досліджень. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 212 
с. — Наклад 3000 пр. 

- 2 

9 Образцов П.И. Методи и методология психолого-
педагогического исследования. —  СПб.: Питер, 2004. — 268 
с. — Тираж 4000 

1 1 

10 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности. 
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Таблиця 2 
Теми опорних текстів лекцій 

№ з/п Тема 
ЗМ-1 Загальні основи НДР 
1.1 Загальні відомості про науку і наукове дослідження в фізичному вихованні 
1.2 Основи методології  науково-дослідної  роботи 
1.3 Програма наукових досліджень у фізичному вихованні 
1.4 Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи 
ЗМ-2 Методологія НДР у фізичному вихованні 
2.1 Педагогічний експеримент: теорія та практика 
2.2 Методи збору даних 
2.3 Методи аналізу та інтерпретації результатів 
ЗМ-3 Вимоги до оформлення результатів наукових досліджень у фізичному вихованні 
3.1 Курсова робота 
3.2 Дипломна робота 
3.3 Наукова публікація 

 
Таблиця 3 

Результати педагогічного експерименту (n=30) 
№ з/п Тема Експериментальна 

група 
Контрольна група P 

  X s X s  
ЗМ-1 Загальні основи НДР      
1.1 Загальні відомості про науку і 

наукове дослідження в фізичному 
вихованні 

8,3 1,5 7,2 0,8 <0,05 

1.2 Основи методології  науково-
дослідної  роботи 

8 1,2 6 1,2 <0,05 

1.3 Програма наукових досліджень у 
фізичному вихованні 

9 1,1 6 1,1 <0,05 

1.4 Інформаційне забезпечення 
науково-дослідної роботи 

10 1,3 7 1,2 <0,05 

ЗМ-2 Методологія НДР у фізичному 
вихованні 

     

2.1 Педагогічний експеримент: теорія 
та практика 

9 0,8 7 1,1 <0,05 

2.2 Методи збору даних 10 1 7 1,1 <0,05 
2.3 Методи аналізу та інтерпретації 

результатів 
10 1,2 7 1,3 <0,05 

ЗМ-3 Вимоги до оформлення 
результатів наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні 

     

3.1 Курсова робота 9 1 7 1,2 <0,05 
 

Гіпотеза дослідження. Припускалося, що ви-
користання опорних текстів лекцій, методичних реко-
мендацій до семінарських занять та домашніх завдань,
практикумів до лабораторних занять, методичних ре-
комендацій до використання ІНТЕРНЕТ-ресурсів, ме-
тодичних рекомендацій до написання курсових робіт
підвищить якість підготовки з  курсу “Основи науко-
вих досліджень у фізичному вихованні”.

Методи дослідження. В роботі використовува-
лися історико-ретроспективний, системно-структурний
методи для  характеристики навчально-методичної літе-
ратури курсу  “Основи наукових досліджень у фізично-
му вихованні”, а також був проведений псевдопаралель-
ний педагогічний експеримент в якому прийняли
участь студенти третього курсу заочного факультету.

Результати дослідження.
В контрольній групі використовувалися опорні

тексти лекцій за темами, що наведені у таблиці 2.
В експериментальній групі зміст занять був

аналогічний контрольній групі. Студенти мали мож-
ливість ознайомитися перед лекцією з опорними кон-
спектами, а також завчасно  підготуватися до семі-
нарського заняття, використовуючи методичні
рекомендації. До занять 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 був запропо-
нований розроблений нами практикум.

Для оцінки знань використовувався тестовий
контроль за кожною темою (табл. 3). Тести мали різну
складність і визначали початковий, середній, достатній
і високий рівень навчальних досягнень в дванадцяти-
бальній шкалі оцінок.
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Результати дослідження були опрацьовані за
допомогою методів математичної статистики.

В таблиці 3 наведені результати педагогічного
експерименту які свідчать, що використання мето-
дичних матеріалів дає змогу підвищити ефективність
викладання курсу “Основи наукових досліджень у
фізичному вихованні”.

Аналіз відвідування кабінету ТМФВ і темати-
ки з якою працювали студенти показав, що контрольна
група працювала лише з конспектами лекцій, студен-
ти експериментальної групи опрацювали рекомен-
довану літературу і використовували перелік наведе-
них вище дидактичних матеріалів.

Анкетне опитування показало, що студенти
контрольної групи на самостійне опрацювання тем
курсу витрачали 1,5 години, з яких 0,7 години працю-
вали в кабінеті ТМФВ, що склало 15 годин, при запла-
нованому обсязі 29 годин. Бюджет використаного
часу в експериментальній групі становив 25 годин,
при цьому 1,5 години витрачалося на роботу з дидак-
тичними матеріалами в кабінеті.

Наведені дані свідчать, що використання ди-
дактичних матеріалів дозволяє підвищити пізнаваль-
ну активність студентів експериментальної групи.

Висновки:
1. Використання дидактичних матеріалів в про-

цесі вивчення курсу “ОНД” дає можливість підви-
щити рівень знань студентів.

2. Наявність дидактичних матеріалів в кабінеті
впливає позитивно на підвищення пізнавальної ак-
тивності студентів.

3. При організації навчального процесу в сис-
темі ECTS необхідне стовідсоткове забезпечення
підручниками, навчальними посібниками і дидактич-
ними матеріалами до всіх розділів програми.

Подальші дослідження планується провести
у напрямку вивчення інших проблем дидактичного
забезпечення вивчення спортивно-педагогічних дис-
циплін.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА

Ігнатюк О.А.
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Анотація.  Встановлений перелік типових комплексних зав-
дань та частка трудових затрат для виконання різних функцій
залежно від профілю інженера. Зазначено, що наведені ха-
рактеристики є підґрунтям для створення нормативної мо-
делі діяльності професіонала та інформаційно-психологіч-
ного забезпечення  професійної підготовки й  виховання
майбутніх інженерів-професіоналів.
Ключові слова: модель, діяльність, інженер, функції, профіль,
трудові затрати, підготовка, професійні уміння, знання, на-
вички, технолог, механік, менеджер.
Аннотация. Игнатюк О.А. Моделирование профессиональ-
ной  деятельности как основа процесса формирования го-
товности к профессиональному самосовершенствованию
будущего инженера. Установлен перечень типовых комплек-
сных заданий и доля трудовых затрат для выполнения раз-
личных функций в зависимости от профиля инженера. От-
мечено, что  приведенные характеристики являются
основанием для создания нормативной модели деятельности
профессионала и информационно-психологического обес-
печения профессиональной подготовки и воспитания буду-
щих инженеров-профессионалов.
Ключевые слова: модель, деятельность, инженер, функции,
профиль, трудовые затраты, подготовка, профессиональные
умения, знания, навыки, технолог, механик, менеджер.
Annotation. Ignatjuk O.A. Modeling of professional activity as
a basis of process of formation of readiness to professional self-
perfection of the future engineer. The list of the typical complex
tasks and share of labour expenses for performance of various
functions is established depending on a structure of the engineer.
Is marked that the given characteristics are the basis for creation
of normative model of activity of the professional both
information-psychological maintenance of professional training
and education of the future engineers — professionals.
Key words: model, activity, engineer, functions, structure, labour
expenses, preparation, professional skills, knowledge, skills,
technologist, mechanics, manager.

Вступ.
За умов сьогодення гостро відзначається не-

обхідність «гармонізації особистісних і соціальних
інтересів», у забезпеченні «комплексу умов для ефек-
тивного формування цілісної, творчої, соціально ак-
тивної, духовно багатої особистості майбутнього
інженера» (О.Г. Романовський, М.І. Лазарєв, О.Е. Ко-
валенко, Ю.П. Нагірний і ін). Дійсно, важливим засо-
бом забезпечення такого цілісного, культуротворчо-
го розвитку особистості молодого фахівця може й
повинне стати професійне виховання майбутнього
фахівця, що варто розглядати  як «процес формуван-
ня його особистості, його морально-етичної сфери,
фундаментальних знань, духовної культури» [6].

В умовах модернізації вітчизняної освіти особ-
ливої значущості набуває проблема професійної
підготовки фахівців, конкурентноздатних на ринку
праці, компетентних, що вільно володіють своєю про-
фесією. У цьому зв’язку необхідно визначити кон-
цептуальні підходи до професійного розвитку сту-
дентів у вищому закладі освіти, здійснити пошук
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ефективних технологій формування професіоналіз-
му майбутніх фахівців.

Проблема підготовки фахівців привертає ува-
гу багатьох психологів і педагогів. Великий вплив на
розробку даного питання зробили праці О.М. Леон-
тьева, С.Л. Рубинштейна, А.С. Макаренко, К.Д. У-
шинського, які обґрунтували ідеї розвитку й прояву
особистості в активній діяльності. У роботах В.І. Ан-
дрєєва, О.О. Бодалева, В.М. Гладкової, Є.І. Головахи,
С А. Дружилова, Є.Ф. Зеєра, В.А. Кан-Каліка, Є.А. К-
лимова, В.І. Ковальова, Ю. П. Поваренкова, А.Т. Ро-
стунова, Н.В. Самоукіной, П.А. Шавіра й інших досл-
ідників відбитий багатоплановий і різнобічний
характер професійної діяльності фахівця. На цей час
накопичений достатній досвід підготовки фахівців в
інженерній діяльності. Професійний розвиток особи-
стості майбутнього професіонала в інженерній діяль-
ності знайшло відбиття в працях О.Е. Коваленко, М.І. -
Лазарєва, Ю.П. Нагірного, О.Г. Романовського,
Л.Л. Товажнянського та інших. У роботах дослідників
підкреслюється значимість проблеми професійної
підготовки майбутніх інженерних кадрів у сучасних
соціально-економічних умовах. У своїй сукупності
всі наукові праці набувають важливого теоретично-
го й практичного значення. Проте, слід зазначити, що
психолого-педагогічні проблеми цієї професії ще
вивчені недостатньо. Сьогодні навіть розуміння
структури професійної діяльності інженера не може
визнаватися однозначним і тому не одержало належ-
ного відбиття в існуючій системі його професійної
підготовки в навчальних закладах вищої технічної
школи.

Дослідження, результати яких представляє ав-
тор, виконуються у рамках держбюджетної теми
“Розробка методології формування психологічної
готовності майбутніх фахівців технічного універси-
тету до професійної діяльності” та одержані резуль-
тати знаходять свій відбиток у навчально-виховному
процесі професійної підготовки майбутніх інженерів
в умовах технічного університету, у формуванні у
майбутніх професіоналів готовності не тільки до про-
фесійної діяльності, але й готовності до професійно-
го самовдосконалення протягом усього життя.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у проведенні

структурно-функціонального аналізу професійних
функцій фахівця, уточненні типових комплексних зав-
дань професійної діяльності інженерів різного проф-
ілю – технолога, механіка й менеджера.

Результати дослідження.
Комплексна картина функцій інженера може

бути основою проектування змісту підготовки сучас-
ного фахівця, визначити роль і місце кожної з функцій
у діяльності інженерів різного профілю, тобто ство-
рити нормативну модель діяльності професіонала.
Розробка цих проблем набуває великого значення для
інформаційно-психологічного забезпечення практи-
ки управління професійним самовизначенням, про-
фесійною підготовкою й вихованням майбутніх інже-
нерів-професіоналів.

Сучасний етап розвитку інженерної діяльності
характеризується системним підходом у вирішенні
складних науково-технічних завдань, звертанням до
комплексу соціальних, гуманітарних, природних і тех-
нічних дисциплін. Особливого значення набуває соц-
іотехнічне проектування, що пов’язане з людською
діяльністю, її соціальним і психологічним аспектами
(Романовський О.Г.) [6].

Тенденція до ускладнення професійної діяль-
ності сучасного фахівця вимагає уточнення поняття
«професія», під якою, як правило, розуміється обме-
жена (внаслідок розподілу праці) область вкладання
фізичних і духовних сил людини, що дає їй можли-
вості розвитку й самовираження [7].

Дане поняття не розкриває соціальні, економічні,
правові, психологічні й фізіологічні параметри інженер-
ної праці як складного явища з багатьма признаками,
що обумовлює суть розвиненої професійної діяльності,
яка припускає сполучення, взаємодію й проникнення
не тільки суміжних, але й навіть віддалених знань різно-
го профілю. У цьому контексті доцільно говорити не
про професію, а про поле професійної діяльності, ма-
ючи на увазі сукупність виконуваних фахівцем різнор-
ідних функцій із суміжних областей і видів, що визначає
не тільки його функціональну підготовленість, але й та-
кож соціальну зрілість і легкість адаптації, детермінова-
ну професійно-кваліфікаційною структурою й харак-
тером інженерної праці [2].

Професійна діяльність в умовах сучасного
виробництва є складної, ієрархічно побудованою,
багатофункціональною, багаторівневою структурою,
що динамічно розвивається з більшими можливос-
тями широкого перемикання з однієї на інші функції
й рівні професійної діяльності [1]. Професійна
діяльність, виступаючи як певна цілісність, може слу-
жити підставою для проектування змісту професій-
ної освіти фахівця [3].

Людина в праці в міру вдосконалювання із про-
стого виконавця, працівника перетворюється в суб’єкта
праці, що ставить і реалізує свої цілі в праці, пізніше у
фахівця, що кваліфіковано виконує працю на основі
спеціальної підготовки, пізніше в професіонала, що
здійснює свою працю на основі його високих стан-
дартів; іноді людина розвивається й далі, стаючи твор-
цем, новатором у праці, збагачуючи досвід професії.
Суспільство прагне як можна більше число працівників
зробити фахівцями, дати їм професійну освіту, спец-
іальну підготовку. У психології праці розробляється
модель фахівця — як відбиття обсягу й структури про-
фесійних і соціально-психологічних якостей, знань,
умінь, у сукупності, що представляють його узагальне-
ну характеристику як члена суспільства [4].

Розрізняють: модель фахівця (працюючого,
функціонуючого); модель підготовки фахівця. Вва-
жається, що модель підготовки будується для орган-
ізації професійного навчання й виходить із моделі
фахівця. Не можна не погодитися з думкою, що
«...професійне навчання можна вважати успішним,
коли знання стають переконаннями, їхній обсяг —
ерудицією, навички й уміння — звичкою, розвива-
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ються активність, самостійність, відповідальність, твор-
че мислення й інші якості, необхідні дійсному про-
фесіоналові»[4 , с.42].

Аналіз психолого-педагогічної літератури,
присвячений проблемі професійного розвитку осо-
бистості показав, що при побудові моделі фахівця
можливі такі варіанти. По-перше, модель діяльності
фахівця, куди може входити опис видів професійної
діяльності, сфери й структури професійної діяльності,
ситуацій професійної діяльності й способів їхнього
рішення, у тому числі типові, професійні завдання й
функції, професійні утруднення, типові установи й
робочі місця (Ледньов  В.С., Моляко В.О., Коваленко
О.Е., Долженко О.В., Нагірний Ю.П., Романовський
О.Г. та ін.). По-друге, модель особистості фахівця,
куди включаються необхідні якості й властивості пра-
цівника (Сисоєва С.О., Рибалка В.В., Романовський
О.Г., Алфімов В.М., Артемов М.Е., Тимошенко Г.В.,
Помиткін Е.О. і ін).

Маркова А.К. відзначає, що модель особис-
тості фахівця — це опис сукупності його якостей, які
забезпечують успішне виконання завдань, що вини-
кають у виробничій сфері, а також самонавчання й
саморозвиток у працівника [5]. Отже, до кожного виду
професійної діяльності бажано підбирати, розробля-
ти особистісні якості. Так, наприклад, для проекту-
вання моделі діяльності інженера повинні бути опи-
сані професійні завдання (спеціальні, технічні,
економіко-організаційні, завдання по підбору й роз-
міщенню кадрів, підвищенню своєї кваліфікації). Там
же в моделі особистості інженера повинні бути роз-
роблені психологічні якості, уміння й знання для кож-
ного виду професійної діяльності; типу організації й
підрозділу, посади від початкової до більше високих.

Аналіз літератури з проблеми професійного
розвитку особистості, дозволяє зробити деякі виснов-
ки про те, що відзначається ряд побажань як до мо-
делі фахівця, так й до моделі підготовки фахівця: 1)
модель фахівця може бути різної для фахівця моло-
дого, що починає й досвідченого, успішного фахів-
ця, тому що в міру професіоналізації й на різних її
стадіях для фахівця буде характерно різне співвідно-
шення якостей (Дружилов С.А.)[2]; Маркова  А.К.
відзначає, що одні автори вважають, за краще буду-
вати модель діяльності й особистості вже сформова-
ного фахівця, проте інші відзначають, що помилково,
наприклад, у професіограмі завищувати вимоги й
розраховувати тільки на ідеального, а не на середнь-
ого працівника [5]; 2) модель фахівця повинна вклю-
чати компоненти, що виразно впливають на ефек-
тивність діяльності і які забезпечують контроль за нею,
які легко діагностуються, які створюють можливість
втручання й корекції (Кулагін Б.В.); 3) модель
фахівців, що мають одну і теж саму спеціальність,
але отримали різні спеціалізації, можуть дуже
відрізнятися (Дружинін В.М., Поваренков Ю.П.) [2 та
ін. ]; 4) модель підготовки фахівця виходить із моделі
фахівця й включає види навчальної й пізнавальної
діяльності по оволодінню професійною діяльністю,
навчальні плани й програми, виховні міри, форми
зв’язку з виробництвом, кваліфікаційні характерис-

тики фахівців (Кірсанов А.А., Кочнєв А.М., Ледньов
В.С.) [3], отже необхідно вміти побудувати модель
фахівця й переводити її в моделі підготовки фахівця.

З метою визначення характеру інженерної
діяльності в сучасному виробництві автором було
проведено структурно-функціональний аналіз про-
фесійних функцій фахівця. Було визначено, проанал-
ізовано види професійної діяльності інженера: вироб-
ничо-технологічна, проектно-конструкторська й
науково-дослідна. Крім того, було виділено її функції
— узагальнені класичні (гностична, проектувальна,
організаційна, прогностична й комунікативна) [3], так
й функції, необхідність яких диктується умовами су-
часного виробництва (інформаційно-аналітична, діаг-
ностична, управлінська й контролююча) [6].

Діагностична функція забезпечує високош-
видкісне встановлення й вивчення ознак, що характе-
ризують стан виробництва й людей. Управлінська
функція пов’язана з наданням цілеспрямованого впли-
ву суб’єкта на об’єкт управління з метою організації
спільної ефективної діяльності й досягнення соціаль-
но-значущих результатів. Інформаційно-аналітична
забезпечує пошук, диференціацію, запам’ятовуван-
ня й видачу соціально-значущої інформації. Конт-
ролююча функція забезпечує перевірку якості реалі-
зації мір і програм. На підставі проведеного аналізу
побудована модель діяльності інженерів різного проф-
ілю, результати досліджень наведено у таблиці 1.

Крім того, проведене анкетування інженерно-
технічних працівників вищої ланки різного профілю
провідних машинобудівних і інших виробничих
підприємств м. Харкова й Харківської області (було
опитано 65 респондентів). Результати досліджень оп-
рацьовано та зведено в таблицю 2.

Як видно з даних таблиці 2, профіль інженера
(технологічний, механічний або економічний) істот-
но впливає на значимість представлених функцій у
діяльності фахівця. Так, наприклад, діагностична фун-
кція в діяльності інженера-технолога займає тільки
18%,тоді як у діяльності інженера-механіка є визна-
чальною (32%). У той же час на виконання організа-
ційної функції інженер-механік затрачає 8% часу, а
інженер-технолог уже 22%. Комунікативна функція
найбільш виражена в діяльності інженера-менедже-
ра (27%) і, поряд з інформаційно-аналітичною (20%)
і управлінської (21%), фактично охоплює всю су-
купність обов’язків інженера такого профілю.

Висновки.
1) Проаналізовано особливості інженерної діяль-

ності в сучасному виробництві хіміко-технологічного,
машинобудівного й управлінського профілю на підставі
експертних оцінок. 2) Проведено структурно-функціо-
нальний аналіз професійних функцій фахівця, визначе-
но й обґрунтовано типові комплексні завдання профес-
ійної діяльності на основі посадових інструкцій
провідних машинобудівних і інших виробничих
підприємств регіону. 3) Відзначено, що комплексна кар-
тина функцій інженера може бути основою проекту-
вання змісту підготовки сучасного фахівця, визначає
роль і місце кожної з функцій у діяльності інженерів
різного профілю, тобто дозволяє створити нормативну
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Таблиця 1 
Модель діяльності інженера 

 
Функція 

 
Інженер-технолог Інженер-механік Інженер-менеджер 

1 2 3 4 

Гн
ос
ти
чн
а 1. Проводить дослідницькі 

й експериментальні роботи 
 

 
 
---- 

 
 
--- 

ко
му
ні
ка
ти
вн
а 

1. Погоджує питання 
технологічної підготовки 
виробництва 
2. Володіє технікою 
спілкування й переконання 
персоналу 
3. Здійснює психологічну й 
виховну дію на персонал 
4. Приймає участь у 
виявленні й усуненні 
виробничих конфліктних 
ситуацій 

1. Погоджує плани (графіки) з 
підрядними організаціями 
2. Володіє технікою спілкування 
й переконання персоналу 
3. Здійснює психологічну й 
виховну дію на персонал 
4. Приймає участь у виявленні й 
усуненні виробничих 
конфліктних ситуацій 

1. Налагоджує зв'язки з діловими 
партнерами  
2. Збирає інформацію для 
розширення зв'язків і обміну 
досвідом  
3. Володіє технікою спілкування 
й переконання персоналу 
4. Здійснює психологічну й 
виховну дію на персонал 
5. Приймає участь у виявленні й 
усуненні виробничих 
конфліктних ситуацій 

ор
га
ні
за
ці
йн
а 

1. Освоює нове 
обладнання, матеріали, 
технологічні процеси  
2. Забезпечує 
технологічною 
документацією  
3. Організує ефективну 
роботу підрозділів 

1.Забезпечує технічно правильну 
роботу обладнання  
2. Керує відділом і під розділами  
3. Впроваджує високо 
продуктивне устаткування  
4. Організує облік і 
інвентаризацію устаткування 

1. Організує підприємницьку або 
комерційну діяльність  
2. Забезпечує рентабельність і 
конкурентноздатність 
виробництва 

пр
ое
кт
ув
ал
ьн
а 1. Розробляє плани 

2. Складає технологічну 
документацію 
3. Проектує нові або 
реконструює наявні 
виробництва 

1. Розробляє плани, заходи, 
документацію 
2. Готовить пропозиції щодо 
вдосконалення технологічного 
процесу 

1. Складає бізнес-плани  
2. Розробляє інноваційну й 
інвестиційну діяльність 
підприємства  
3. Розробляє рекламну стратегію 

Ін
фо
рм
ац
ій
но

-
ан
ал
іт
ич
на

 1. Аналізує причини браку 
продукції 
2. Аналізує й підготовляє 
науково-технічну 
інформацію 

1. Аналізує показники по витраті 
матеріалів на ремонтно-
експлуатаційні потреби 

1. Аналізує організаційно-
технічні, економічні, соціаль-но-
психолгічні проблеми, попит та 
пропозицію 
2. Аналізує й стимулює  
якість праці 

уп
ра
вл
ін
сь
ка

 

1. Координує й регулює 
ефективну роботу 
підрозділів 
2. Здійснює підбор кадрів і 
їхній професійний 
розвиток  
3. Мотивує роботу 
персоналу 
4. Проводить атестацію й 
ротацію співробітників  
5. Приймає участь у 
ділових нарадах і 
переговорах 

1. Керує відділом і підрозділами  
2. Сприяє підвищенню 
кваліфікації працівників 
3. Мотивує й регулює роботу 
персоналу 
4. Проводить атестацію й ротацію 
співробітників 
5. Приймає участь у ділових 
нарадах і переговорах 
 

1. Координує діяльність певних 
напрямків (ділянок) 
2. Організує підприємницьку або 
комерційну діяльність 
3. Мотивує й координує роботу 
персоналу 
4. Проводить атестацію 
співробітників 
5. Здійснює підбор кадрів і їхній 
професійний розвиток  
6. Приймає участь у ділових 
нарадах і переговорах 

Таблиця 2 
Частка трудових затрат для виконання різних функцій залежно від профілю інженера 

Частка трудових .затрат для виконання різних функцій функції 
Інженер-технолог Інженер- 

механік 
Інженер-менеджер 

Гностична 3 - - 
Проектувальна 10 9 2 
Комунікативна 8 12 27 
Організаційна 22 8 16 
Діагностична 18 32 9 
Інформаційно-аналітична 17 15 20 
Управлінська 14 18 21 
Контролююча 10 6 12 
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модель діяльності професіонала. 4) Проведені дослід-
ження важливі для інформаційно-психологічного забез-
печення практики керування професійним самовизна-
ченням, професійною підготовкою й вихованням
майбутніх інженерів-професіоналів.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають: розробку і впровадження концепції фор-
мування готовності до професійного самовдоскона-
лення майбутнього інженера на підставі розвитку і
реалізації ресурсу особистісного потенціалу.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ МІОФАСЦІАЛЬНИХ
БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Кальонова І.В.
Запорізький національний університет

Анотація. Представлено результати комплексної реабілітації
юнаків з міофасціальними больовими синдромами шийної
локалізації. Доведено, що запропонований методичний підхід
з застосуванням постізометричної релаксації м’язів сприяє
корекції м’язово-тонічних порушень, відновленню показників
функціонального стану шийного відділу хребта, дозволяє
значно поліпшити результати реабілітації.
Ключові слова: юнацький вік, больовий синдром, шийний відділ
хребта, фізична реабілітація, постізометрична релаксація.
Аннотация. Калёнова И.В. Физическая реабилитация мио-
фасциальных болевых синдромов в юношеском возрасте.
Представлены результаты комплексной реабилитации юно-
шей с миофасциальными болевыми синдромами шейной ло-
кализации. Показано, что предложенный методический под-
ход с применением постизометрической релаксации мышц
способствует коррекции мышечно-тонических нарушений,
восстановлению показателей функционального состояния
шейного отдела позвоночника, позволяет значительно улуч-
шить результаты реабилитации.
Ключевые слова: юношеский возраст, болевой синдром, шей-
ный отдел позвоночника, физическая реабилитация, пости-
зометрическая релаксация.
Annotation. Kalyonova I. Physical rehabilitation of myofascial
painful syndromes at youthful age. The results of a combined
rehabilitation of young people with a myofascial painful
syndrome localized in a neck have been represented. It is shown
that the offered methodical approach with applying a  post
isometric relaxation of muscles assists in a correction of muscle-
tonic disturbances, recovery of a functional condition for a
backbone neck area, allows to obtain much better results during
the rehabilitation.
Key words: youthful age, disease syndrome, backbone neck area,
physical rehabilitation, post isometric relaxation.

Вступ.
Основною причиною болей у спині, шиї,

кінцівках у молодому віці є міофасціальні больові
синдроми (МФБС) неветеброгенного характеру. Це
досить часта патологія, з якою протягом життя зіштов-
хується практично кожна людина. Інтенсивність
МФБС може бути різною: від слабкої, не потребую-
чої лікувального втручання, до інтенсивного болю,
значно обмежуючого повсякденну активність [1-3].

У подібних хворих, навіть у молодому віці, до-
сить часто реабілітаційні заходи проводяться по кла-
сичних схемах, застосовуваних при остеохондрозі
хребта, що призводить до довготривалого та мало-
ефективного лікування. Тоді як при МФБС м’яз страж-
дає первинно, а не внаслідок морфологічних чи фун-
кціональних порушень хребта. Отже, реабілітаційні
заходи повинні бути спрямовані в першу чергу на
патологічний процес у м’язі [4-5]. Деякі недоліки в
розробці даної проблеми і зумовили проведення да-
ного дослідження.

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – вивчення ефективності пост-

ізометричної релаксації м’язів в реабілітації міофас-
ціальних больових синдромів шийної локалізації в
юнацькому віці.

На базі студентської поліклініки м. Запоріжжя
під нашим спостереженням знаходилось 46 осіб у віці
від 18 до 20 років з МФБС шийної локалізації. До по-
чатку реабілітаційних заходів усім хворим проводи-
лось загальноклінічне, спеціальне вертеброневроло-
гічне обстеження для виключення вторинного генезу
міофасціального синдрому.

З метою оцінки ефективності запропонованої
реабілітаційної програми у всіх пацієнтів реєструва-
лись наступні показники:

- суб’єктивна оцінка больового синдрому за
тестом візуальної аналогової шкали (ВАШ) болі, мм;

- оцінка виразності м’язового синдрому за
розрахунком індексу м’язового синдрому (ІМС) як
сумарного показника п’яти основних складових: ви-
разність спонтанних болів, тонус м’яза, болючість
м’яза, тривалість болючості м’яза, ступінь іррадіації
болю при пальпації – максимум три бали за кожний
показник. Ступінь важкості м’язового синдрому виз-
начається як І (легка) при ІМС до 5 балів, ІІ (серед-
ня) при ІМС від 5 до 12 балів і ІІІ (важка) при ІМС
більш 12 балів.

- визначення амплітуди активних рухів в ший-
ному відділі хребта (в градусах) за допомогою курві-
метра.

Розподіл досліджуваних на групи здійснюва-
лося в такий спосіб: експериментальна група – 28 і
контрольна – 18 осіб.

Пацієнти обох груп отримували фармакоте-
рапію, а також комплекс немедикаментозних засобів,
який став основою реабілітаційної програми. Хво-
рим контрольної групи проводились фізіотерапев-
тичні процедури, масаж за класичною методикою та
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лікувальна фізкультура традиційним способом з пе-
реважанням динамічних вправ.

У хворих експериментальної групи було зас-
тосовано досить новий методичний підхід, спрямо-
ваний безпосередньо на роботу з м’язом – вправи
постізометричної релаксації м’язів (ПІРМ). Сутність
методики полягає в сполученні короткочасної 5-10с
ізометричної роботи мінімальної інтенсивності і па-
сивного розтягання м’яза в наступні 5-10 с. Повто-
рення таких сполучень проводиться 3-6 разів [6-8]. В
результаті у м’язі виникає стійка гіпотонія і зникає
первісна болючість. Проведення ПІРМ полегшува-
лось попереднім зігріванням м’язів легким масажем
з використанням мазей і гелів зі знеболюючим і
зігрівальним ефектами. Крім того, хворих експери-
ментальної групи навчали прийомам аутоПІРМ –
вправи для самостійного виконання з досяганням
ефекту релаксації гіпертонічних м’язів.

У склад реабілітаційної програми експеримен-
тальної групи також входили фізіотерапевтичні впра-
ви і точковий масаж спазмованих м’язів з безпосе-
реднім впливом на тригерні зони, які є джерелом
запального процесу.

Результати дослідження.
Результати оцінки больового синдрому, м’я-

зовотонічних прояв, амплітуди рухів в шийному відділі
хребта на початку та по закінченні реабілітаційних
заходів (10 днів відновного лікування), а також їх по-
рівняння у представників експериментальної та кон-
трольної груп представлені в таблицях 1 і 2.

З таблиць видно, що у представників обох груп
на фоні проведення реабілітаційних заходів про-
сліджується позитивна динаміка основних дослідже-
них параметрів функціонального стану шийного
відділу хребта. Однак у хворих експериментальної
групи покращення основних показників, що є основ-

ними проявами МФБС, майже в два рази краще, ніж
у хворих контрольної групи.

Показники амплітуди рухів в шийному відділі
хребта в експериментальній групі по закінченні реа-
білітаційних заходів склали: в згинанні – 65,7°, в роз-
гинанні – 58,3°, в ротації – 72,1°, в боковому нахилі
голови - вправо 28,4°, вліво 29,2°, і практично при-
близились до норми.

У контрольній групі хворих, яким реабілітація
проводилася за звичайною методикою, результати
відновного лікування проявилися не так чітко. На 10
день реабілітаційних заходів амплітуда рухів в ший-
ному відділі хребта була значно менше аналогічних
показників у здорових людей: в згинанні на 18,4 %, в
розгинанні – 7,4 %, в ротації – 15,7 %°, в боковому
нахилі голови - вправо 8,5 %, вліво 10,2 %. Приріст
показників руху в шийному відділі хребта внаслідок
проведених реабілітаційних заходів представлено на
рис. 1.

З рисунка видно, що найбільш значний приріст
амплітуди рухів спостерігається в напрямках, рух в яких
значно обмежено при МФБС шийної локалізації.

Висновки.
1. Постізометрична релаксація м’язів є пріо-

ритетним методом лікування міофасціальних больо-
вих синдромів в юнацькому віці.

2. Ефективність застосування запропонованої
методики відновного лікування, заснованої на спо-
лученому застосуванні ПІРМ та точкового масажу
тригерних зон спазмованих м’язів, значно вище, ніж
загальноприйнятої методики реабілітації больових
синдромів шийної локалізації у юнаків, яка не врахо-
вує ведучої ролі м’язового фактору в генезі даних
синдромів.

3. Динаміка вивчених показників переконливо
доводить, що запропонований комплекс фізичної

Таблиця 1
Динаміка показників больового та м’язового синдромів у юнаків з МФБС в процесі реабілітаційних заходів 

До реабілітації Після реабілітації Покращення показника, %  
Показник Е К Е К Е К 

ВАШ болі, мм 67,6 + 6,1 71,8 + 
5,9 ** 

22,1 + 
3,4 

49,5 + 
5,0 

67,4 + 
5,9  

31,1 + 
4,8 ** 

Індекс м’язового синдрому, бали  12,8 + 1,16 12,1 + 
0,94 ** 

5,1 + 
0,41 

8,4 + 
0,67 ** 

60,1 + 
5,7 

30,6 + 
5,2 ** 

Примітка: ** — р < 0,05 у порівнянні з експериментальною групою.  Е – експериментальна група.   
К – контрольна група 

Таблиця 2 
Динаміка амплітуди рухів в шийному відділі хребта у юнаків з МФБС  
в процесі реабілітаційних заходів (середні значення — в градусах) 

Боковий нахил Ротація Напрямок руху Згинання Розгинання 
вправо вліво вправо вліво 

Е 44,8 42,1 13,3 12,1 35,8 40,7 До  
реабілітації  К 48,2 43,8 12,5 9,6 41,6 43,4 

Е 65,7 58,3 28,4 29,2 69,4 72,1 Після  
реабілітації  К 51,6 52,6 21,5 19,8 59,3 61,9 

Е 34,2 27,0 51,3 57,1 44,8 41,9 Приріст показника, %  
від норми К 15,2 14,6 30,0 32,0 23,6 24,7 
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реабілітації сприяє зменшенню больового синдро-
му, корекції м’язово-тонічних порушень, відновлен-
ню показників функціонального стану шийного
відділу хребта, дозволяє значно скоротити терміни
реабілітації.

Подальший напрямок досліджень полягає в
індивідуалізації реабілітаційних програм для підлітків
з міофасціальними больовими синдромами з вико-
ристанням вправ на розтягування м’язів.
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ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кара С.І.
Бердянський педагогічний університет

Анотація . У  статті висвітлюється готовність майбутніх
фахівців до педагогічної діяльності в загальноосвітніх закла-
дах. Під готовністю розуміють оволодіння людини необхід-
ними для успішного виконання дій знаннями, вміннями та
навичками. Заглиблення в педагогічну діяльність впливає на
всі сфери діяльності студентів, а також на формування їхньої
професійної компетентності, яка знаходиться в постійному
розвитку.
Ключові слова:  готовність,  фахівець, діяльність, компе-
тентність.
Аннотация. Кара С.И. Готовность студентов университета к
педагогической деятельности. В статье освещается готов-
ность будущих специалистов к педагогической деятельнос-
ти в общеобразовательных учреждениях. Под готовностью
понимается овладение человеком необходимыми для успеш-
ного выполнения действий знаниями, умениями и навыками.
Углубление в педагогическую деятельность влияет на все
сферы деятельности студентов, а также на формирование их
профессиональной компетентности, которая находится в
постоянном развитии.
Ключевые слова: готовность, специалист, деятельность, ком-
петентность.
Annotation. Kara S.I. Readiness of students of university for
pedagogical activity. The preparedness of the future specialists
for the pedagogical activity in the educational establishments is
analyzed in this article. Preparedness means the person mastery
to have the necessary knowledge, skills and habits to fulfill the
actions successfully. The excavation in pedagogical activity
influences all fields of activity of students. Also on formation
of their  professional competence which is in constant
development.
Key words: preparedness, specialists, activity, competence.
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Рис. 1. Позитивна динамка рухів в шийному відділі хребта у юнаків з
міофасціальними больовими синдромами по закінченні реабілітаційних заходів.

Примітка : 1 -                  експериментальна, 2. -                  контрольна
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Вступ.
Майбутні вчителі, переважно, погано уявля-

ють сильні й слабкі боки своєї особистості, не знають
і не використовують потенційні можливості її роз-
витку. Частіше за все спроби самовдосконалення у
них спрямовані тільки на накопичення знань, а не на
розвиток якостей, які необхідні для повсякденної пе-
дагогічної діяльності. Уміння особистості збирати,
засвоювати, перероблювати та вільно оперувати яко-
мога більшим потоком інформації є одним з найваж-
ливіших факторів, що потребують пильної уваги. Під
час навчання у вищому навчальному педагогічно-
му закладі завдання викладачів, на нашу думку, поля-
гає не тільки в тому, щоб формувати професійні знан-
ня, вміння та навички студентів, але й розвивати їхні
особистісні якості, необхідні у майбутній професії,
тобто формувати професійно підготовлену осо-
бистість майбутніх учителів.

Сьогодні досить часто якість професійно-педа-
гогічної підготовки майбутнього вчителя розглядаєть-
ся через поняття “професійна компетентність”. В теорії
педагогічної освіти воно використовується паралель-
но з таким поняттям як “готовність до педагогічної
діяльності”. Взагалі, характеризуючи одну й ту ж про-
блему, означені педагогічні категорії мають особливі
змістові відтінки й вживаються в різних контекстах.

Так, готовність до педагогічної діяльності виз-
начається, як характеристика потенційного стану вчи-
теля, дотично його професійної діяльності. В цілому,
готовність до дії трактується, як стан мобілізації усіх
психофізичних систем людини, що забезпечують
ефективне виконання професійних дій. Під готовні-
стю розуміють озброєність людини необхідними для
успішного виконання дій знаннями, вміннями та на-
вичками; нагальну реалізацію програми дій у
відповідь на появу визначеного сигналу.

Л.Р. Соломко ототожнює професійну компе-
тентність і готовність, при цьому розглядає дослід-
жуване поняття, як “потенційну готовність рішення
предметних завдань із знанням справи” [1]. Дослід-
ник вважає, що надбання компетентності передбачає
досягнення студентом необхідних показників окре-
мих характеристик отриманих знань, умінь, навичок.

Зміст поняття “готовність” психологи та педа-
гоги розглядають як: єдність трьох компонентів (когн-
ітивного, емоційного, пов’язаного з поведінкою);
сукупність мотиваційних, пізнавальних, емоційних,
вольових якостей особистості; передумову цілеспря-
мованої діяльності, її реалізації, стійкості та ефектив-
ності (К.М. Дурай-Новакова, М.І. Д’яченко) [2]; но-
воутворення; інтегральна властивість особистості.
Проте наведені точки зору не суперечать одна одній,
а доповнюють, розкриваючи різні аспекти складного
поняття. Слід зазначити, що всі автори розглядають
готовність як передумову успішної професійної діяль-
ності людини.

У педагогіці й психології існує велика кількість
дефініцій цього поняття. Готовність – це: настанова,
аттітьюд, очікування, намір, феномен, явище, влас-
тивість, пильність тощо. Ми поділяємо точку зору

А.Ф. Линенко, яка розглядає готовність як цілісне
стійке утворення, що мобілізує особистість на вклю-
чення до діяльності. На думку дослідника, готовність
не є вродженою, а виникає в результаті певного дос-
віду людини, заснованого на формуванні його пози-
тивного ставлення до означеної діяльності, усвідом-
ленні мотивів і потреби в ній, об’єктивації її предмета
та способів взаємодії з ним [3].

Проблеми професійної готовності до реалізації
функцій педагогічної діяльності розглядають К.Ду-
рай-Новакова, Н.Дяченко, Л.Кандибович, А.Ліненко
тощо [3].

О.А.Лавриненко основну увагу акцентує на
вивченні в системі професійно-педагогічної підготов-
ки питань практичної професійної готовності сту-
дентів до майбутньої педагогічної діяльності. У своє-
му дослідженні під поняттям практична підготовка
дослідник розуміє форму професійного навчання у
вищій школі, що базується на професійних знаннях,
спирається на певний теоретичний фундамент, за-
безпечуючи  практичне пізнання закономірностей і
принципів професійної діяльності, оволодіння осно-
вами її організації [4].

Звичайно, будь-яке ствердження про го-
товність випускника педагогічного вузу до профес-
ійної діяльності викликає питання про критерії цієї
готовності. Це питання автори розглядають по-різно-
му. Так, Г.І.Хозяїнов пропонує таку структуру готов-
ності випускника до педагогічної діяльності:

1. Теоретичні та методичні знання.
2. Професійні та прикладні вміння.
3. Позитивне ставлення до даного виду діяль-

ності [5].
О.Г.Кучерявий вважає, що взаємопов’язани-

ми компонентами, що утворюють систему „інтеграль-
на готовність випускників вузу до педагогічної діяль-
ності” є: 1) психологічна готовність; 2) практична
готовність до виконання комплексу професійних
функцій; 3) готовність до подальшого удосконалення
себе як фахівця [6].

Робота виконана за планом НДР Бердянсько-
го педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є розкриття проблеми

готовності студентів університету до педагогічної
діяльності під час проходження практики в загально-
освітніх школах.

Результати досліджень.
Готовність студента до педагогічної діяльності,

як показник оволодіння ним основами педагогічної
майстерності, може бути виявлено лише в період
педагогічної практики, коли на підставі аналізу його
діяльності з’ясовуються відповідність власних знань,
вмінь та навичок студента реально існуючому пере-
ліку знань, вмінь та навичок, які є показниками ово-
лодіння основами педагогічної майстерності.

Готовність є основою, підґрунтям, на якому
базується професійна компетентність, яку може до-
сягти кожен вчитель за умови постійного самороз-
витку, самовдосконалення.
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 На нашу думку випускника можна вважати
цілком підготовленим до виконання професійної
діяльності, якщо під час практики він:

- демонструє знання предмета викладання
(знає та розуміє принципи та ідеї матеріалу, який вик-
ладає; має точні та сучасні знання з предмету викла-
дання, розуміє мету і цінність викладеного матеріа-
лу, здатний формулювати значущі запитання за
сутністю цього матеріалу; обізнаний з відповідними
джерелами і додатковою інформацією про предмет
викладання);

- демонструє знання особливостей процесу
росту та розвитку людини по відношенню до навчаль-
но-виховного процесу (знає та розуміє основні кон-
цепції розвитку людини і те, як фізичний, соціальний,
емоційний, інтелектуальний розвиток дитини пов’я-
заний з плануванням та організацією навчально-ви-
ховного процесу; знає різноманітні способи викла-
дання і навчання і розуміє їх взаємозв’язок;
усвідомлює особливості й потреби учнів з різноман-
ітними фізичними відхиленнями, сприяє усуненню
у навчанні та вихованні психотравмуючих факторів);

- знає правові та етичні основи взаємин учи-
тель-учень, учитель-батьки- учні, знає права і обо-
в’язки учнів, їх батьків та вчителів;

- демонструє вміння планувати свою профес-
ійну діяльність (визначає мету та завдання навчання,
виховання та розвитку на кожному етапі своєї діяль-
ності; доцільно добирає методи та засоби навчання
та виховання; планує навчальні та виховні дії, забез-
печуючи індивідуальний та диференційований підхід);

- здійснює професійну діяльність цілеспрямо-
вано, в логічній послідовності (викладає навчальний
матеріал та спілкується з учнями на рівні, що відпов-
ідає їх потребам та досвіду; здійснює навчальну та
виховну діяльність, дотримуючись гнучкості; забез-
печує викладання навчального матеріалу необхідни-
ми ілюстраціями, прикладами та іншими „додатка-
ми”; обізнаний з сучасними інформаційними
технологіями та ТЗН; намагається гармонійно по-
єднувати форми роботи на уроці (індивідуальну, у
мікро- та макрогрупах, фронтальну), забезпечує мо-
тивацію навчальної діяльності, погоджує власну ма-
неру викладання з навчальною та виховною ситуа-
цією, корегує власну діяльність на основі коментарів,
знань та вмінь учнів;

- ефективно спілкується з дітьми (вказівки та
пояснення дає зрозуміло, послідовно й логічно; вико-
ристовує прийняті в педагогічному середовищі пись-
мові та усні вирази під час спілкування з учнями; во-
лодіє культурою усного та писемного мовлення; вміє
будувати діалогічне спілкування з учнями, прагне до-
сягти взаєморозуміння та сприяє його міцному закр-
іпленню за допомогою вербальних і невербальних за-
собів спілкування; демонструє ентузіазм, оптимізм,
вміє захопити дітей спільною роботою);

- допомагає учням у розвитку позитивної са-
мооцінки (визнає і усвідомлює самоцінність кожної
дитячої особистості та її можливостей, виявляє
співчуття та повагу до потреб та почуттів усіх учнів;

обговорює з дітьми їх потреби й успіхи, допомагає їм
у розвитку позитивної самооцінки; проявляє терпін-
ня, поміркованість, однакове ставлення до всіх, без
винятку, дітей) [7].

Оволодіння педагогічною діяльністю і форму-
вання готовності до неї можливо лише у випадку взає-
модії теоретичної  і практичної підготовки майбут-
нього учителя, а також у процесі  безпосереднього
спілкування з учнями та реального вирішення педа-
гогічних проблем і завдань.

Отже, професійна компетентність охоплює всі
сфери особистості (мотиваційну, операційно-техно-
логічну, самоусвідомлення), формується в активній
діяльності, є проміжним етапом на шляху до профес-
ійної майстерності, тому виділені сфери діяльності
педагогів і є критеріями професійного становлення
особистості. Від рівня її сформованості залежить пе-
дагогічна майстерність педагогів. Ці критерії означа-
ють, що повноцінна педагогічна діяльність складаєть-
ся з  трьох компонентів: мотиваційного,
операційно-виконавчого та рефлексивно-оцінного.
Відсутність першого компонента  перетворює
діяльність у набір окремих дій без усвідомленої цілі,
без інтересу до педагогічної діяльності та її резуль-
татів. Відсутність третього компонента перетворює
діяльність на неусвідомлену, спонтанну сукупність
дій. Під час цього губиться головна мета діяльності,
спостерігається відсутність уявлення щодо її досяг-
нення. Тому будь-яка регулярна діяльність повинна
мати всі три зазначені компоненти та завдання освіти
на всіх її етапах. Всі три компоненти мають бути зба-
лансовані, достатньо розгорнуті, усвідомлені та по-
вністю здійсненні.

Наше дослідження дозволяє говорити що про-
фесійна компетентність студентів може бути сфор-
мована на високому, середньому та низькому рівнях.

Так, у  мотиваційній сфері для високого рівня
сформованості професійної компетентності майбут-
нього вчителя є характерним підвищений інтерес до
педагогічної професії в системі ціннісних орієнтацій,
висока активність і самостійність у навчальній діяль-
ності, орієнтація на творчість (креативність), у період
педагогічної практики чітко виявляється педагогічна
спрямованість: на розвиток, освіту школярів, своєї
індивідуальності, свого предмета, перевага пізнаваль-
них мотивів учіння і діяльності.

Для середнього рівня сформованості профес-
ійної компетентності майбутнього вчителя характер-
ними є риси: інтерес до педагогічної професії вияв-
ляється епізодично, мотиви оволодіння педагогічною
професією не співвідносяться зі своїми  можливос-
тями та бажаннями, затребуваністю цієї професії в
суспільстві, епізодичність установки на творчу
діяльність, недостатній рівень сформованості пози-
тивних емоцій в процесі навчально-професійної
діяльності, у процесі педагогічної практики вияв-
ляється формально-педагогічна спрямованість (на
свій предмет), недостатньо усвідомлене позитивне
ставлення до цінностей професії і нечіткі цілі майбут-
ньої професійної діяльності.
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Для низького рівня характерними є такі показ-
ники, як: несформованість професійних намірів, пе-
реважання цінностей, що не відображають об’єктив-
ну сутність педагогічної професії, переважання
утилітарної мотивації оволодіння професією, незадо-
воленість професійним вибором, невиразність про-
фесійних інтересів, нахилів, у період педагогічної прак-
тики виявляється псевдопедагогічна спрямованість на
самого себе, своє самопочуття, значення проектної
діяльності визначається формально, вона не стала ча-
стиною свідомості й не є основою позитивного став-
лення до майбутньої професійної діяльності.

В операційно-технологічній сфері ці показ-
ники за рівнем сформованості професійної компе-
тентності майбутнього вчителя поділяються таким
чином: у студентів з високим рівнем спостерігають-
ся яскраво виражена потреба реалізувати здібності в
педагогічній діяльності, виявити комунікативні, орган-
ізаторські та інші педагогічні здібності, висока ак-
тивність в оволодінні професійно важливими знан-
нями й уміннями, розвиток професійно важливих
якостей, використання стратегії реформування сво-
го предмета як способу формування особистості
учня, мета, завдання і структура занять відповідають
креативності, у процесі педагогічної практики, у кон-
кретних педагогічних ситуаціях переважають активні
методи навчання.

У студентів з середнім рівнем потреба у педа-
гогічній діяльності виражена нечітко, методологічні
основи педагогічної діяльності виявляються досить
рідко, уявлення про сутність повсякденних трудових
обов’язків учителя, їх професійно важливих якостей,
як правило, поверхові, активність у оволодінні про-
фесійно важливими знаннями й уміннями, розвиток
професійно важливих якостей виявляється недостат-
ньо, володіють стратегією навчання учнів знанням,
умінням і навичкам за окремим розділам курсу, мета
та завдання діяльності обґрунтовані, але не визначені
рівнем засвоєння учнями бази знань, у процесі педа-
гогічної практики  переважають традиційні методи і
прийоми навчально-пізнавальної діяльності.

Студенти з низьким рівнем пасивні в оволодінні
педагогічною діяльністю, не розуміють поняття “твор-
чий навчальний проект”, відхиляються від професій-
ного навчання, здатні розповісти учням те, що зна-
ють самі, мету заняття визначають стихійно, без
урахування рівня підготовленості учнів, не мають
навичок варіювання методів і способів навчально-
пізнавальної діяльності, методи активізації застосо-
вують рідко.

Істотного значення в процесі формування
професійної компетентності майбутнього вчителя
набуває рефлексія того, хто цієї професії навчаєть-
ся. Студенти з високим рівнем вільно орієнтуються у
своїх інтересах і можливостях, здібностях, вміють дати
самооцінку в різноманітних ситуаціях, співвідносити
вимоги педагогічної професії зі своїми індивідуаль-
ними особливостями, володіють способами само-
діагностики і саморозвитку, здатні до самостійного
визначення мети діяльності, формування стратегії

поведінки й діяльності адекватно власним можливо-
стям. Під час педагогічної практики професійна
діяльність відзначається стабільністю; досить повна
реалізація можливостей, задоволення від професій-
ної діяльності, досягнення успіху в діяльності стиму-
люють подальшу роботу, невдача спричиняє різко
негативні реакції та намагання визначити її причини
невдачі і скорегувати діяльність.

Студентів з середнім рівнем характеризують
такі показники: середній рівень орієнтації у своїх інте-
ресах і можливостях, адекватна, але не завжди стійка
самооцінка, нестійка впевненість щодо нових видів
діяльності, володіння способами самодіагностики та
саморозвитку посереднє, визначення мети найчасті-
ше відповідає реальним можливостям, діяльність ча-
сто ефективна, але не стабільна, використання мож-
ливостей часткове,  задоволення діяльністю
досягається лише за умови її успішної реалізації, не-
вдача спричиняє дискомфорт, незадоволеність собою
та іншими.

Студенти з низьким рівнем сформованості
професійної компетентності не орієнтуються в своїх
інтересах, можливостях і здібностях, самооцінка є
переважно неадекватною, нестійкою, вони не волод-
іють способами самодіагностики та самоосвіти, став-
лять мету нижче за реальні можливості, відмовля-
ються від мети за умови незначної вірогідності успіху,
діяльність їх, як правило, безуспішна: такі студенти не
вміють адекватно оцінити свої можливості, пасивні,
не вірять у власні сили, схильні пояснювати причини
зовнішніми умовами, вважати оцінки інших часто
несправедливими.

Висновки
Отже, заглиблення в педагогічну діяльність

впливає на всі сфери діяльності студентів, а також на
формування їхньої професійної компетентності, яка
знаходиться в постійному розвитку.

Перший – високий рівень професійно-педаго-
гічної компетентності – вільно володіє знаннями з
предмету, знаннями з психології та педагогіки, мето-
дики викладання навчального предмету; вивчає досвід
педагогів; володіє прийомами педагогічного само-
аналізу; володіє вміннями планування діяльністю
учнів залежно від методу навчання і виховання; вміє
враховувати індивідуальні можливості школярів, мо-
тиви учіння; виявляє рівень розвитку учнів; вміє по-
рівнювати свій педагогічний досвід з досвідом педа-
гогів; адекватно оцінює власну педагогічну
діяльність; розвинене педагогічне мислення, педаго-
гічна творчість, педагогічна спостережливість, педа-
гогічна рефлексія тощо.

Середній рівень професійної компетентності
– володіє на доброму рівні знаннями з предмету, пе-
дагогіки, психології, тенденціями з методики викла-
дання навчального предмету, але не завжди може
користуватися цими знаннями, прагне аналізувати
педагогічні ситуації, підвищує рівень знань з методи-
ки викладання предмету; володіє варіативними ме-
тодами викладання, вміє комбінувати раніше описані
методи, прийоми, способи навчання для досягнення
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позитивного результату навчання і виховання, вміє
визначати цілі та шляхи їх досягнення; вміє визначати
причини утруднень учнів, але не завжди враховує їх
при плануванні діяльності школярів; розвинені педа-
гогічна методична культура, педагогічна спостереж-
ливість, педагогічна рефлексія.

Низький рівень професійної компетентності  -
недостатньо володіє знаннями з предмету, психології
і педагогіки; підвищення рівня знань стосується пи-
тань, що викликають утруднення в практичній педа-
гогічній діяльності; вміє підбирати навчальний мате-
ріал з урахуванням вікових особливостей школярів,
але не враховує рівень їх розвитку; володіє вміннями
планування уроку, методами навчання; вміє визна-
чати цілі і завдання навчання і виховання; розвинені
педагогічна спостережливість, педагогічний такт.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем готовності
студентів університету до педагогічної діяльності.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Круть П.П., Штефан Л.А.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотації.  У статті характеризуються основні типи вищих
навчальних закладів у провідних країнах світу; розкриваєть-
ся специфіка університетської освіти, мета, завдання, шляхи
оновлення її змісту (інтелектуалізація, введення інтегратив-
них індивідуальних програм, звуження сфери вибору пред-
метів “за інтересами”, стандартизація, посилення гуманістич-
них аспектів); визначаються недоліки організації процесу
навчання у вищій школі провідних країн світу; аналізуються
традиційні та інноваційні форми й методи викладання в за-
рубіжних університетах; розкриваються особливості вико-
ристання тестового контролю.
Ключові слова: вища освіта, провідні країни світу, ВНЗ, на-
прями реформування.
Аннотация. Круть П.П., Штефан Л.А. Основные направле-
ния реформирования высшего образования в ведущих стра-
нах мира. В статье дана характеристика основных типов

высших учебных заведений ведущих стран мира; раскрыта
специфика университетского образования, цель, задачи, пути
его обновления (интеллектуализация, введение интегратив-
ных индивидуальных программ, сужение сферы выбора пред-
метов “по интересам”, стандартизация, усиление гуманис-
тических  аспектов ); указаны  недостатки организации
процесса обучения в высшей школе ведущих стран мира;
проанализированы традиционные и инновационные формы
и методы обучения в зарубежных университетах; раскрыты
особенности использования тестового контроля.
Ключевые слова: высшее образование, ведущие страны мира,
высшее учебное заведение, направления реформирования.
Annotation. Krut’ P.P., Shtefan L.A. Basic directions in higher
education reforming in the leading countries of the world. The
article provides the description of the main types of higher
educational establishments in the leading countries of the world;
the peculiarities of university education are revealed; the aim,
objectives, ways to renew the content of university education
(intellectual orientation, introduction of integrated individualized
programmes, narrowing of the sphere of elective courses,
standardization, enforcement of humanistic aspects) are
specified; the drawbacks of the organization of the teaching
process in higher education abroad are defined; traditional and
innovative forms and methods of teaching in universities are
analysed; the specific features of test control are pointed out.
Key words: higher education, leading countries of the world,
higher educational establishment, directions of reforming.

Вступ.
Питання вдосконалення структури, змісту,

форм та методів викладання у вищих навчальних зак-
ладах, особливо з підписанням Болонської угоди, за-
лишаються актуальними як для України, так і провідних
країн світу. Вивченню окремих аспектів організації
навчально-виховного процесу у зарубіжній вищій
школі присвятили свої праці А.Алексюк, С.Вітвицька,
Б.Вульфсон, О.Джуринський, М.Красовицький,
Т.Кошманова, З.Малькова, А.Сбруєва, О.Сухомлинсь-
ка, Н.Ткачова та деякі інші науковці. Однак, питання
аналізу основних шляхів, напрямів, форм та методів
реформування вищої школи у провідних країнах світу
залишилось поза увагою науковців.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
З огляду на це, мета статті полягає в характе-

ристиці провідних напрямів реорганізації вищої шко-
ли за рубежем з метою вдосконалення її діяльності.

Результати досліджень.
Як свідчить аналіз праць С.Вітвицької, Б.Вуль-

фсона, О.Джуринського, З Малькової, Н.Ткачової та
інших авторів, до основних типів вищих навчальних
закладів у провідних країнах світу належать: дворічні
та чотирирічні коледжі (США, Канада, Великобрита-
нія); чотирирічні та п’ятирічні інститути (технічні,
технологічні, медичні, педагогічні, сільськогоспо-
дарські тощо) (США, Чехія, Німеччина, Великобри-
танія); вищі професійні школи (управління, мистецтв
тощо) (Німеччина); академії (Чехія); “великі школи”,
що забезпечують підготовку спеціалістів для сфери
бізнесу, державного управління та інженерії (Фран-
ція) та університети.

Найбільш престижними навчальними заклада-
ми в переважній більшості країн Заходу та Сходу вва-
жаються університети, до яких належать тільки ті вищі
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заклади освіти, які готують наукові кадри за декілько-
ма програмами, присуджують різноманітні ака-
демічні ступені (бакалавра, магістра, доктора). За-
гальні цілі та завдання університетської освіти
полягають у розкритті студентам теоретичних і при-
кладних аспектів науки, озброєнні їх уміннями веден-
ня наукових досліджень, а також у всебічному роз-
витку особистості студента.

Університетська освіта в різних країнах світу
має свою специфіку. Зокрема, університети Німеч-
чини поділяються на: класичні (медицина, теологія,
економіка, соціологія та ін.); технічні (інженерні спец-
іальності); загальні (забезпечують спеціальну профес-
ійну освіту в галузі юриспруденції). У навчальних зак-
ладах Німеччини вища освіта має переважно денну
форму навчання, вступних іспитів немає, а розподіл
місць відбувається централізовано через спеціальне
Центральне бюро з їх розподілу.

Вступники до ВНЗ Франції не мають бути старші,
аніж 24 роки, повинні мати обов’язковий стаж роботи
не менше двох років. У Німеччині абітурієнти рідко всту-
пають до ВНЗ відразу після закінчення школи.

Платня за навчання у зарубіжній вищий школі
дуже висока, але існує система фінансової допомо-
ги, особливо талановитій молоді у вигляді стипендій,
грошових позик тощо. Аналіз праць учених дозволяє
стверджувати, що у більшості розвинених країн світу
(Франція, Китай, Німеччина) студенти отримують
стипендію, розміри якої залежать від прибутку сім’ї,
успішності студента, курсу навчання. Так, 30% фран-
цузьких студентів отримують стипендію; частина сту-
дентів має повернути стипендію після закінчення ви-
щого навчального закладу.

Як загально відомо, інтелектуальний та емоц-
ійний розвиток молодої людини, формування її
ціннісних орієнтацій, етичних і естетичних ідеалів за-
лежить від характеру змісту освіти. Питання “Чому
навчати?” безпосередньо пов’язане з осмисленням
значення освіти, її мети в кожному конкретному
суспільстві. В Англії освіта, насамперед, розглядаєть-
ся у відповідності з майбутнім соціальним положен-
ням. У Німеччині, Франції перевага надається інте-
лектуальній освіті. У США до освіти ставляться
прагматично. Англійський учений М.Седлер, опису-
ючи подібну специфіку, відзначав з гумором: “Коли
мова йде про освіту, німець запитує, що буде знати,
француз – які будуть екзамени, американець – що
буде вміти, англієць – якою буде кар’єра”.

Для того, щоб відповісти на питання “Чому
навчати?”, необхідно насамперед з’ясувати питання
“Для чого навчатись?”, тобто визначити цілі та зав-
дання навчання. Цікаві дані з означеного питання от-
римані дослідницькою групою Організації Євро-
пейського співробітництва. Так, на питання, “які
якості повинна сформувати вища школа, щоб молодь
могла ефективно жити і працювати в умовах сучас-
ного суспільства”, викладачі, батьки, підприємці ряду
європейських країн (Великобританія, Бельгія, Ірлан-
дія та ін.) побудували таку модель пріоритетних якос-
тей: упевненість у собі; здібність вносити нове;

здібність працювати з іншими людьми; бажання на-
вчатися самому; критичне мислення; вміння прий-
мати самостійне рішення; комунікабельність.

Виходячи з цього, вченими і викладачами-прак-
тиками були сформульовані провідні завдання на-
вчання у зарубіжних ВНЗ, а саме: врахування спе-
цифіки інтересів студентів; сприяння розвитку їх
пізнавальної та творчої активності; надання можли-
вості студентам глибоко вникати у сутність тієї чи
іншої теми; підтримка ініціативи і самостійності у
навчанні; надання широких можливостей для про-
яву лідерських здібностей.

Згідно з метою і завданнями освіти вчені виді-
ляють основні шляхи оновлення її змісту, а саме: інте-
лектуалізація; введення інтегративних, індивідуальних
програм; звуження сфери вибору предметів “за інте-
ресами” і підвищення ролі базової університетської
освіти (удосконалення програм, методів, форм на-
вчання); стандартизація змісту освіти; посилення гу-
манітарних аспектів змісту освіти; удосконалення кон-
тролю якості освіти, розповсюдження системи
самоперевірки навчальної роботи.

Все це призвело до якісної зміни освітніх про-
грам у вищій школі. Так, у США, Великобританії от-
римали розповсюдження так звані кооперативні про-
грами,  коли студенти одночасно здобувають
академічну освіту і працюють у промислових та інших
компаніях.

Взагалі, сучасна система вищої освіти у про-
відних країнах світу (США, Великобританія, Німеч-
чина) суттєво відрізняється від української. Один із
базових принципів її організація – «академічна сво-
бода», який проявляється насамперед у тому, що не
тільки ВНЗ є автономними утвореннями, але і кож-
ному члену його надається свобода і самостійність.

Студент ВНЗ може не відвідувати занять ра-
зом зі своїми “однокурсниками”, він сам обирає пев-
ний фах і відповідну навчальну програму, організо-
вує свій навчальний план і свій час відповідно до
загальних вимог. Після зарахування студент сам скла-
дає план своєї роботи на період навчання, самостійно
планує своє академічне життя, вибирає дисципліни,
які вивчатиме, тему, з якої буде складати екзамен,
строк навчання, семінари і викладачів. Студент має
право у зручний для себе час записуватися на лекційні
і семінарські заняття, стажування та практику, підроб-
ляти тощо. Він також сам визначає, яким екзаменом
закінчить своє навчання, чи буде складати держав-
ний екзамен, чи вийде на магістерську роботу (дип-
лом). У більшості країн світу студент має право на
вибір не тільки навчальних курсів, тем курсових та
дипломних робіт, але й термін складання іспитів.
Правда, потім він може сам і змінити цей план.

Слід підкреслити, що організація процесу на-
вчання у вищій школі провідних країн світу має і
суттєві недоліки. До них, як відзначають фахівці, на-
лежить зниження середніх показників якості освіти. У
зв’язку з цим велика увага у ВНЗ приділяється дивер-
сифікації (диференціація) навчання, яка включає
широкий спектр навчально-організаційних заходів,
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спрямованих на задоволення різнобічних інтересів і
здібностей як дітей, так і молоді.

Одним із напрямів реформування сучасної
вищої освіти є суттєве збільшення інтересу до навчан-
ня обдарованої, талановитої молоді. Для даної кате-
горії дітей розробляються індивідуальні програми, які
спрямовані на розкриття і подальший розвиток їх
здібностей, дарувань. За даними вчених, від 3 до 8%
представників кожної вікової групи мають визначні
здібності, але далеко не завжди можуть їх проявити.

Доцільно звернути увагу на те, що навчальні
плани зарубіжних ВНЗ містять тільки незначну
кількість обов’язкових навчальних предметів, що доз-
воляє студентам більшість часу працювати за індиві-
дуальними планами. Поряд з обов’язковими курса-
ми, існують вибіркові і факультативні. Так, приблизно
40 % складають спецкурси та курси за вибором. Ве-
лика увага також приділяється практичним заняттям
і організації самостійної роботи студентської молоді.
Зокрема, кожна аудиторна година доповнюється 2-5
годинами самостійної роботи. До педагогічно цінних
видів самостійної роботи студентів провідних країн
світу належать: написання рефератів, творів на вільну
тему; виконання творчих завдань, що розраховані на
порівняння різноманітних теоретичних концепцій;
виконання індивідуальних і групових дослідницьких
проектів; критичний аналіз статей з проблеми, що
вивчається; підготовка та виступ з лекціями перед
студентами з подальшою дискусією.

Суттєва увага приділяється і визначенню ефек-
тивних форм та методів викладання в університетах.
Перевага надається таким формам і методам орган-
ізації навчання як лекція, семінар, просемінар (Німеч-
чина, Австрія), практичні, лабораторні та тьюторські
(Великобританія) заняття (заняття студентів з персо-
нально закріпленими за ними викладачами (тьюто-
рами). Слід звернути увагу на те, що лекції і прак-
тичні заняття у зарубіжній вищій школі, на відміну від
української, тривають 50-60 хвилин. Масового роз-
повсюдження у ВНЗ, особливо Австрії й Німеччини,
набули навчальні бесіди і дискусії.

Вивчення та аналіз науково-педагогічної літе-
ратури дозволяє стверджувати, що в провідних краї-
нах світу, поряд з традиційними, широко практику-
ються й нетрадиційні методи і форми навчання, а
саме: моделювання, рольові, дидактичні ігри та ігри
драматизації, мікровикладання. До цікавих форм на-
вчання також можна віднести «вільну групову дис-
кусію», коли заняття, їх обговорення проводять сту-
денти,  а  викладач виступає в  ролі  слухача
(Великобританія, Австрія), проблемне навчання (у
формі проблемних завдань і запитань), яке поєднує
самостійну роботу студентів із заняттям в невеликих
групах (особливо поширене у Німеччині), а також
трансдисциплінарну інтегративну модель навчання.
Цікавою формою є і робота над проектами, що пе-
редбачає дослідження певної проблеми і вимагає
міждисциплінарного підходу.

Серед активних методів навчання, які орієнто-
вані на активізацію пізнавальної та творчої діяльності

студентів, перевага надається лекціям-бесідам, лекц-
іям-дискусіям, методу кейсів, написанню рефератів.
Варто наголосити на тому, що кожна країна світу має
як загальні, так і специфічні форми та методи викла-
дання у вищій школі. Зокрема, специфічною фор-
мою навчання для вищих освітніх закладів Великоб-
ританії  виступають тьюторіали –
індивдуально-групова форма навчання, яка перед-
бачає заняття тьютора (написання творів за обраною
темою, співбесіда, відповіді на запитання тощо) з 2-10
студентами один-два рази на тиждень.

Оригінальною формою навчання у вищій
школі Австрії виступають спеціалізовані дослідні се-
мінари. Основна задача таких семінарів - навчити сту-
дента мати свою точку зору і захищати її. На семінар
подається реферат, що нагадує курсову роботу (об-
сягом 20-25 ст.). Таких робіт може бути дві, три, п’ять
залежно від здібностей студента.

 В окремих країнах світу, зокрема у Німеччині,
обов’язковою умовою для отримання гарної роботи
у майбутньому є хоча б короткотермінове (рік або
півроку) навчання студента за кордоном. Широкого
розповсюдження в провідних країнах світу і в останній
час у ВНЗ України набуває така ситуація, коли студен-
ти отримують готові конспекти лекцій, тому під час
лекцій вони можуть майже не робити окремих записів.

Решту навчального часу студенти самостійно
працюють у бібліотеках, займаються фізичною куль-
турою, спортом тощо. Широкого використання у
провідних країнах світу на сучасному етапі набуває
й дистанційне навчання, яке основане на викорис-
танні персональних комп’ютерів, електронних підруч-
ників, засобів телекомунікації. Наприклад, за допо-
могою комп’ютерів студенти університетів можуть
зайнятися самоосвітою, перевірити рівень своїх фа-
хових знань або пройти тестування.

Для контролю знань студентів у розвинених
країнах світу використовуються різні форми: короткі
опитування молодих людей на семінарських занят-
тях; заліки; проміжні і підсумкові письмові іспити
(США, Німеччина, Китай, Великобританія), усні
(Німеччина). Допуском до складання іспиту є актив-
на участь студентів на семінарських заняттях.

Слід також звернути увагу на те, що особливе
розповсюдження у Великобританії, США набула тес-
това форма контролю та перевірки знань студентів.
Особливістю використання даної форми є те, що сту-
дент має право вибору і може взагалі не відповідати,
приблизно, на 10 питань тесту. Тестування можна
проходити декілька разів. У середньому, непоганим
результатом вважається, якщо з кожного тесту сту-
дент дає, приблизно, 75% правильних відповідей. Ка-
тастрофічним є 40% рівень правильних відповідей.
Більша частина питань тесту перевіряє знання фак-
тичного матеріалу.

Необхідно підкреслити, що до особливостей
організації навчального процесу у вищій школі окре-
мих країн світу (США, Великобританія, Японія, Іспа-
нія) належить реалізація модульної системи, складан-
ня навчальних планів за кредитними оцінками.
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Варто також звернути увагу на те, що ці основні
ідеї ефективної організації навчання у вищій школі на
межі тисячоліть отримали своє широке впроваджен-
ня і в діяльності вищих навчальних закладів України.

Вивчення та узагальнення науково-педагогіч-
них джерел приводить до висновку, що одним із
шляхів удосконалення вищої освіти у Західних краї-
нах є застосування різних варіантів оцінювання якості
підготовки майбутніх випускників. У цілому, за-
рубіжні заклади вищої освіти мають право самостійно
визначати власну систему оцінок. Так, найбільше
розповсюдження у США отримало оцінювання знань
студентів за 5-бальною шкалою у літерному вира-
женні (“А” – “відмінно”; “В” – “добре”, “С” – задов-
ільно”; “Д” – “незадовільно, але допустимо”; “Е” –
“недопустимо”). У ВНЗ Німеччини та Австрії також
використовується 5-бальна шкала, але на відміну від
англомовних країн, ця шкала представлена у цифро-
вому вигляді (“1” – дуже добре; “2” – “добре”; “3” –
“задовільно”; “4” – “достатньо”; “5” – “недостатньо”).
У більшості університетів Великобританії пошире-
ною є 100 бальна система оцінювання знань.

Аналіз науково-педагогічної літератури дозво-
ляє стверджувати, що у вищій школі провідних країнах
світу відсутні єдині вимоги до отримання диплома з
відзнакою. Наприклад, американському студенту, який
прагне отримати диплом з відзнакою, необхідно не
тільки добре вчитися, але й обов’язково вивчати до-
даткові більш складні дисципліни. Англійська система
у розв’язанні цього питання має суттєві відмінності.
Так, всі студенти, що прагнуть здобути диплом з відзна-
кою, формально повинні виконувати тільки ту части-
ну роботи, яка пов’язана з їх спеціалізацією.

Велика увага у ВНЗ провідних країнах світу
приділяється й підручникам. Наприклад, у Японії
навчальні книги оновлюються кожні 10 років. Вони
добре оформлені, мають велику кількість ілюстрацій,
супроводжуються проблемними питаннями та зав-
даннями. Особливе пожвавлення спостерігається в
галузі освіти для дорослих. В країні працюють радіо-
та телеуніверситети, заочні університети, педагогічні
інститути тощо.

У переважній більшості провідних країн світу
після середньої загальноосвітньої підготовки впровад-
жується триступенева модель організації стаціонар-
ного навчання (бакалавр-магістр-доктор). Кожен з заз-
начених циклів має завершений рівень вищої освіти і
закінчується отриманням відповідного диплома. На-
приклад, у США щорічно випускається приблизно 80%
бакалаврів, 20% магістрів, 3% докторів наук.

Варто підкреслити, що з метою отримання сту-
пеня магістра за рубежем існують як навчальні, так і
дослідницькі програми. Зокрема, згідно з дослідниць-
кою програмою студенту протягом року необхідно
виконати самостійний дослідницький проект. Доціль-
но звернути увагу й на те, що для отримання ступеня
магістра в різних країнах світу висуваються різні ви-
моги. Наприклад, у Великій Британії магістерський
ступінь присуджується тільки тим, хто не зміг завер-
шити докторську підготовку з повної програми.

У Японії до здобуття ступеня доктора наук
висуваються більш суворі вимоги. Так, на цей сту-
пень може претендувати тільки випускник докторан-
тури. Кандидат у доктори наук повинен досконало
володіти двома іноземними мовами, скласти усний
іспит зі спеціальності, різноманітні заліки й іспити, а
також представити план докторського дослідження.
Дисертація здобувача повинна бути опублікована за
один рік до захисту, а потім уже спеціальна комісія
проводить заключний іспит.

Висновки.
Таким чином, основними напрямами рефор-

мування вищої освіти у провідних країнах світу є:
фундаменталізація вищої освіти; індивідуалізація на-
вчання (кожен студент працює за своїм індивідуаль-
ним планом і у зручному для себе темпі); впровад-
ження корпоративних програм (навчання у вищій
школі поєднується з працею у фірмах чи компаніях);
широке залучення молоді до актуальних проблем
науки; вдосконалення якості вищої освіти; підвищен-
ня інтересу до проблем талановитої молоді; модерн-
ізація технологій навчання; інтенсифікація навчаль-
ного процесу; навчання за кордоном; поширення
системи перевірки навчальної роботи; широке вико-
ристання дистанційного навчання й тестового конт-
ролю; впровадження триступеневої моделі органі-
зації стаціонарного навчання; реалізація модульної
системи; складання навчальних планів за кредитни-
ми оцінками та деякі інші.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем основні
напрями реформування вищої освіти у провідних
країнах світу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ
СПОРТИВНИХ ІГОР ХРИСТИЯН

Литвинець А.І., Тимчак Я.В.
Львівський державний

університет фізичної культури

Анотація. У роботі розглядається спортивна діяльність хрис-
тиянських організацій. Висвітлюється організаційна структу-
ра та хронологія проведення спортивних заходів християнсь-
кими організаціями. В кінці першої половини XIX століття
започатковується християнський спортивний рух, який за
відносно короткий проміжок часу стає помітним явищем у
культурному житті Америки та Європи. В процесі розвитку
християнського спортивного руху організовуються націо-
нальні та міжнародні спортивні християнські організації.
Ключові слова: спорт, християнство, організації, змагання.
Аннотация. Литвинець А.І., Тымчак Я.В. Организационные
структуры спортивных игр христиан. В работе рассматри-
вается спортивная деятельность христианских организаций.
Анализируется организационная структура и хронология
проведения спортивных мероприятий христианскими орга-
низациями. В конце первой половины XIX столетия начина-
ется христианское спортивное движение, которое за относи-
тельно короткий промежуток времени становится заметным
явлением в культурной жизни Америки и Европы. В процес-
се развития христианского спортивного движения органи-
зовываются национальные и международные спортивные хри-
стианские организации.
Ключевые слова: спорт, христианство, организации, сорев-
нования.
Annotation. Lytvynec A.I., Tymchak J.V. Organizational structures
of sports of Christians. In the work is examined sporting activity
of christian organizations. An organizational structure and
chronology of conducting of sporting measures lights up by christian
organizations. At the end of first half XIX century Christian sports
locomotion which for rather short period becomes the appreciable
phenomenon in cultural life of America and Europe begins. In
development of Christian sports locomotion the national and
international sports Christian organizations are organized.
Keywords: sport, christianity, organizations, competitions.

Вступ.
В системі ігор, що проводяться під патрона-

том МОК виокремлюють ігри релігійної приналеж-
ності (В.М. Платонов, С.І. Гуськов, 1994), до яких відно-
сяться, також, спортивні ігри християн. Радянські
джерела (Л. Кун, 1980; Б.А. Лісіцин, 1985; В.В. Стол-
бов, 1983 та інші) в силу певних ідеологічних стерео-
типів, містили дуже обмежену і не завжди об’єктив-
ну інформацію про вплив християнської церкви на
фізичну культуру, та спорт в християнському сере-
довищі. Ще донедавна домінував стереотип, який
підкреслював виключно негативний вплив християн-
ства на фізичне виховання і спорт. Однак, на наш по-
гляд, він далекий від об’єктивності.

Після розпаду СССР та утворення Української
держави стало можливим вільне від ідеологічних
штампів об’єктивне осмислення та дослідження про-
блеми спортивних ігор релігійних організацій. З’яви-
лися поодинокі публікації (Є. Косєвіч, 1992; Я. Сапе-
ляк, 2000), які торкаються окремих аспектів цієї
проблематики. Зокрема, проблеми співвідношення
душі і тіла у християнстві, впливу християнства на фізич-
ну культуру раннього середньовіччя, співпраці церк-
ви і спортивних організацій в наш час. Однак, спортив-
ний аспект проблеми у цих роботах висвітлюється
вкрай незадовільно: відсутня систематизована інфор-

мація, як про самі ігри християн, так і про їх органі-
заційні структури; відсутня узагальнена хронологія
подій, яка стосується розвитку спорту християн у світі;
потребує узагальнення та систематизації джерелознав-
ча база проблеми. На наш погляд, проблема знахо-
диться на початковому етапі свого розгляду. Тому ак-
туальність і новизна дослідження не викликає сумніву.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Робоча гіпотеза ми передбачаємо, що дослі-

дження спортивних ігор християн дасть можливість
доповнити існуючі дані з цієї проблеми новим фак-
тажем, окреслити релігійний контекст суспільних
функцій спорту.

Об’єкт дослідження - спортивні ігри християн.
Предмет дослідження - організаційні струк-

тури спорту християн.
Мета дослідження полягає у вивченні та уза-

гальненні даних про спортивну діяльність в христи-
янських організаціях та їх організаційні структури. Для
досягнення поставленої мети використовувались такі
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнен-
ня; аналіз і синтез; індукція і дедукція; системний
підхід; абстрагування; історичний.

Завдання дослідження:
1) Дослідити організаційні структури спорту

християн;
2) Встановити хронологію проведення спортив-

них ігор християн.
В кінці першої половини XIX-го століття запо-

чатковується у Протестантів, а згодом у Католиків
християнський спортивний рух, який, за відносно ко-
роткий проміжок часу, став помітним явищем у куль-
турному житті Америки та Європи (табл. 1).

Спортивні організації християн були такими по-
пулярними, що їх чисельність зростала дуже швидкими
темпами. Наприклад, „Асоціація молодих християн”,
заснована в Англії у 1844 році, вже за 100 років, існувала
у 77 країнах світу і налічувала понад 4 млн. хлопців та 3
млн. дівчат, а „Національний союз фізичних вправ” в
католицьких об’єднаннях „Дойче Югендкрафт”, який
утворився в Німеччині у 1920 році, вже в 1933 році на-
лічував понад 900 тисяч чоловік. Слід зауважити, що
саме в Асоціації молодих християн були винайдені такі
спортивні ігри, як волейбол та баскетбол.

У зв’язку із збільшенням національних
спортивних християнських організацій у багатьох
країнах світу, закономірно почали утворюватись
міжнародні (табл. 2).

Спортивні організації християн проводила ве-
лику просвітницьку роботу. Зокрема, за ініціативи
Асоціації молодих християн у США було створено
два інститути фізичного виховання. Перший у
Спрінгфілді (штат Массачусетс) у 1885 році, а другий
в Чикаго у 1890 році. Також, було проведено два
міжнародних конгреси християнського фізичного
виховання (табл. 3).

У спортивних організаціях християн значна
увага приділялась розвитку міжнародного спорту.
Зокрема, було проведено ряд міжнародних спортив-
них змагань (табл. 4, 5).
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Таблиця 1 
Національні спортивні християнські організації 

№ Назва організації  Країни 
1 Асоціація молодих християн Англія, Франція, Росія, Канада, США, 

Ізраїль, Індія, Єгипет, Китай, Сінгапур, 
Корея та інші 

2 Євангелістське об’єднання молодих чоловіків 
“Єйхенкройц” 

Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Бельгія 

3 Національний союз з фізичних вправ в католицьких 
об’єднаннях “Дойче Югендкрафт” 

Німеччина 

4 Католицький союз спортсменів Італія 
5 Об’єднаний рух християнської молоді США 
6 Об’єднані збори католицької молоді  США 
7 Національна федерація студентів – католиків США 

 

Таблиця 2 
Міжнародні спортивні християнські організації 

 

 

№  Назва організації Рік заснування 
1 Всесвітній альянс молодих християн 1855 
2 Міжнародний союз католицьких організацій фізичної культури 1911 
3 Католицький спортивний інтернаціонал 1929 
4 Міжнародна спортивна організація католицького навчання  - 
5 Міжнародна спортивна федерація католиків - 

Таблиця 3 
Міжнародні конгреси християнського фізичного виховання асоціації молодих християн 

№ Місце проведення Рік проведення 
1 Париж (Франція)  1855 
2 Копенгаген (Данія)  1930 

Таблиця 4 
Міжнародні спортивні ігри християн 

 Число  № Назва ігор Організатор Місце 
проведення 

Рік  

Країн  Учасників 
1 Міжнародні ігри 

Асоціації молодих 
християн 

Асоціація молодих 
християн 

Копенгаген  1927 17 400 

2 Католицькі ігри Католицький 
спортивний 
інтернаціонал 

Рим  
Прага  
Амстердам  

1921 
1929 
1930 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

3  Ігри ФІСЕС Міжнародна 
спортивна 
федерація 
католицького 
навчання 

Грац  
Кйольн  
Париж  
Мадрид  
Антверпен  

1956 
1957 
1958 
1960 
1961 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

Таблиця 5 
Міжнародні спортивні ігри католиків 

№ Організатор Учасники Вік Роки проведення 
1 Міжнародна спортивна федерація 

католиків 
Хлопці 
Дівчата 

Хлопці і дівчата 

14-17 
14-17 
14-17 

1948-1979 
1959-1979 
1980- . . . 
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Висновки:
1. В кінці першої половини XIX століття запо-

чатковується християнський спортивний рух, який за
відносно короткий проміжок часу стає помітним яви-
щем у культурному житті Америки та Європи.

2. В процесі розвитку християнського спортив-
ного руху організовуються національні та міжнародні
спортивні християнські організації.

3. З поміж міжнародних спортивних христи-
янських організацій можна виділити наступні:

– Всесвітній альянс молодих християн;
– Міжнародний союз католицьких організацій

фізичної культури;
– Католицький спортивний інтернаціонал;
– Міжнародна спортивна федерація католиць-

кого навчання;
– Міжнародна спортивна федерація католиків.
4. На початку ХХ століття спортивні христи-

янські організації започатковують проведення ряду
міжнародних спортивних ігор:

– Міжнародні ігри Асоціації молодих християн;
– Міжнародні спортивні ігри католиків;
– Католицькі ігри;
– Ігри ФІСЕС.
Майбутні дослідження плануються проводи-

тись в напрямку проведення спортивних змагань хри-
стиянськими організаціями в світі та Україні на-
прикінці ХХ – поч. ХХІ століття.

Література
1. Зайдовий П.В. Асоціація молодих християн як складова
всесвітнього релігійно-спортивного руху / / Молода
спортивна наука України: зб. наукових праць в галузі
фізичної культури та спорту. – Л., 2005. – С. 228-230.

2 . Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта
– М.: „Радуга”, 1982. – 240с.

3 . Лисицын Б.А. Спорт и религиозные организации – Мос-
ква: „Ф и С”, 1985. – С. 24-34.

4 . Литвинець А.І. Спортивна діяльність в християнських
організаціях у світі і Україні//магістерська робота. – Л.,
2006. – 100 с.

5 . Столбов В.В. История физической культуры и спорта –
Москва, 1983. – 320с.

6 . Офіційний сайт Асоціації молодих християн в Україні //
www.ymca.org.ua

Надійшла до редакції 16.11.2007р.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ УЧНІВ

У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ

Лукашенко О.М.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Розкрито основні організаційно-педагогічні умо-
ви здійснення збереження здоров’я учнів молодших класів
вальдорфської школи (особистість класного вчителя та його
професійна підготовка до реалізації ідей здоров’язбережен-
ня школярів; взаємопогоджена діяльність педагогічної колегії
навчального закладу в забезпеченні здоров’язбереження
учнів; тісна взаємодія й співпраця сім’ї та школи). Наголо-
шено на необхідності творчого використання теоретико-
методологічних і практичних доробок вальдорфської школи
для розв’язання завдань виховання здорової української нації.
Ключові слова. Вальдорфська школа, здоров’язбереження
учнів, організаційно-педагогічні умови.

Аннотация. Лукашенко О.М. Организационно-педагогичес-
кие условия сохранения здоровья младших учеников в Валь-
дорфской школе. Раскрыто основные организационно-педа-
гогические условия осуществления сохранения здоровья
учащихся младших классов вальдорфской школы (личность
классного учителя и его профессиональная подготовка к реа-
лизации идей здоровьесохранения школьников; взаимосогла-
сованная деятельность педагогической коллегии учебного за-
ведения в обеспечении сохранения здоровья учащихся; тесное
взаимодействие и сотрудничество семьи и школы). Подчерки-
вается необходимость использования теоретико-методологи-
ческих и практических наработок вальдорфской школы для
решения задач воспитания здоровой украинской нации.
Ключевые слова. Вальдорфская школа, здоровьесохранение
учащихся, организационно-педагогические условия.
Annotation. Lukashenko O.M. Organizational - pedagogical
conditions of conservation of health of younger pupils in
Val’dorfsk school. I t is opened the basic organizational -
pedagogical conditions of realization of conservation of health
of learning elementary grades Val’dorfsk schools (the person of
the class teacher and his vocational training to realization of
ideas health of conservation of schoolboys; mutually
compounded activity of pedagogical board of an educational
institution in maintenance of conservation of health of pupils;
close interacting and cooperation of monogynopaedium and
school).  Necessity of use of theoretical methodological and
practical operating time Val’dorfsk schools for a problem solving
of education of the able-bodied Ukrainian nation is emphasized.
Keywords. Val’dorfsk school, health conservation of pupils,
organizational - pedagogical conditions.

Вступ.
Одним із пріоритетних завдань сучасної шко-

ли є виховання здорового покоління, свідомого став-
лення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших
людей (Національна доктрина розвитку освіти Украї-
ни у ХХІ столітті).

Одночасно слід підкреслити, що існуюча сис-
тема освіти спрямована не на збереження і покра-
щення стану здоров’я учнів, а на його погіршення.
Інформаційне перенасичення, інтенсифікація на-
вчального процесу негативно впливають на стан здо-
ров’я зростаючого покоління. Так, за статистичними
даними, до 80-90 % дітей шкільного віку мають пога-
не здоров’я. При цьому спостерігається стійка тен-
денція зниження здоров’я дітей і юнаків за всіма по-
казниками.

Практичне розв’язання проблеми формуван-
ня здоров’я учнів у процесі навчання спонукає педа-
гогів-науковців, діячів освіти до ґрунтовного аналізу
теорії та практики шкіл, діяльність яких спрямована
на збереження здоров’я дітей.

Одним з прикладів у світовій педагогіці орган-
ізації навчально-виховного процесу на засадах здо-
ров’язбереження учнів є вальдорфська школа, яка на
практиці вирішує завдання забезпечення здорового
духовно-душевно-фізичного розвитку дитини.

Аналіз психолого-педагогічних джерел (В.Заг-
воздкін, О.Іонова, А.Пинський, С.Ловягін, Р.Штайнер
та ін.) дозволяє дістати висновку про те, що у валь-
дорфській педагогіці здоров’я дитини є першоосно-
вою у визначенні мети, змісту освіти, форм і методів
організації навчального процесу, різнопланової діяль-
ності вчителя, функціонування школи [1-9].

Це закономірно призводить до вагомих успі-
шних результатів вальдорфської освіти.

http://www.ymca.org.ua
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Так, у рамках досліджень «Школа і здоров’я»,
що проводилися університетами міст Білефельда та
Хельсінкі (Фінляндія) для виявлення впливу шкільно-
го навчання на психосоматичне здоров’я дітей, було
обстежено декілька тисяч учнів вальдорфських і тра-
диційних шкіл. З’ясовано, що відсоток психічних зах-
ворювань у вальдорфських школах значно нижче, ніж
у звичайних, причому у вальдорфських школах він
знижується, а в традиційних – постійно збільшуєть-
ся. Те ж саме стосується й порушень фізичного здо-
ров’я дітей, зокрема, частоти головних болів, пору-
шень системи травлення тощо [3].

Досягнення вальдорфської педагогіки підтвер-
джуються й міжнародними незалежними порівняль-
ними педагогічними дослідженнями, які з’ясовують
якість навчальних досягнень учнів у різних країнах
світу (зокрема, TIMSS і PISA), а також чисельними
дослідженнями, що проводяться незалежними екс-
пертами у країнах, де вальдорфські школи існують
протягом десятків років, – Данія, Німеччина, Фінлян-
дія, Швеція, Швейцарія [1-4].

Водночас проведений науковий пошук свідчить
про те, що поза увагою дослідників залишилися пи-
тання висвітлення найважливіших умов здійснення
здоров’язбереження учнів вальдорфської школи, що
й обумовило проведення цього дослідження.

Робота виконана відповідно до планів НДР
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є розкриття організаційно-

педагогічних умов реалізації збереження здоров’я
учнів молодших класів у вальдорфській школі.

Результати дослідження.
Узагальнення результатів теоретичних напра-

цювань учених [1-9], ознайомлення з практикою валь-
дорфської школи дозволяє виділити такі основні
організаційно-педагогічні умови, що забезпечують
здоров’язбереження молодших школярів:

 • особистість класного вчителя та його про-
фесійна підготовка до реалізації ідей збереження здо-
ров’я учнів;

• взаємопогоджена діяльність педагогічної ко-
легії навчального закладу в забезпеченні здоров’яз-
береження школярів;

• тісна взаємодія й співпраця сім’ї та школи.
Розглянемо це детальніше.
Так, наріжним каменем педагогічної концепції

вальдорфської школи є ідея класного вчителя, котрий
супроводжує учнів і викладає всі основні предмети у
своєму класі протягом перших восьми років. Це
сприяє інтеграції навчальних дисциплін, забезпечує
сталість взаємин педагог-дитина, дозволяє вчителю
добре вивчити своїх учнів, цілеспрямовано й систе-
матично працювати над розвитком усіх учнів, у тому
числі й найслабкіших. Завдяки цьому процеси навчан-
ня і виховання у вальдорфській школі зливаються.

Основними аспектами діяльності класного
вчителя із здоров’язбереження молодших учнів є такі
моменти:

• пильна увага до особистості дитини, створен-
ня духовної спільності з учнями, взаємин партнер-
ства й взаємодопомоги, атмосфери індивідуальної та
колективної творчості, що сприяє засвоєнню особи-
стісно значущих знань, переживань і відносин, індив-
ідуальному розвитку учня в цілому;

• формування навчальних і особистісних здібно-
стей учнів через активну емоційно-вольову діяльність
дітей, художньо-образну подачу навчального матері-
алу, залучення мистецтва й осмисленої праці, глибоке
переживання руху та рівноваги, що адекватно відпов-
ідає потребам дітей молодшого шкільного віку, дозво-
ляє уникати неприродної й шкідливої для дитини над-
мірної інтелектуалізації навчання;

• допомога учневі в подоланні криз вікового й
індивідуального становлення дидактичними засоба-
ми (навчання як «терапія»), зокрема, через диферен-
ціацію навчального матеріалу відповідно до темпе-
раментів учнів ,  що сприяє вирівнюванню,
згладжуванню сплесків темпераменту й у цілому гар-
монізації душевного життя дитини;

• організація навчання з урахуванням природ-
них ритмів людини (року, тижня, дня), що дозволяє
створювати умови для формування високої здібності
пристосування до життєвих труднощів, розвитку
міцного здоров’я дітей;

• перенесення акцентів з контролю й оціню-
вання учнів на самоконтроль й самооцінювання, що
сприяє стимулюванню особистісної інтелектуальної
активності, усвідомленню й співвіднесенню власної
діяльності з діяльністю оточення.

Очевидно, що реалізація здоров’язберігаючо-
го педагогічного процесу висуває досить високі ви-
моги до особистості вальдорфського вчителя, його
професійної підготовки, організаторських, комуніка-
тивних, прикладних здібностей, майстерності володі-
ння формами та методами навчання (ритмічною
побудовою навчальним процесом, художньо-образ-
ним викладанням, диференційованим підходом до
учнів з різними темпераментами, навчанням без
підручників і бального оцінювання учнів), які спря-
мовані на збереження й зміцнення фізичних, психіч-
них і духовних сил дитини. Водночас орієнтація валь-
дорфського вчителя на збереження здоров’я дітей
вимагає від нього постійного само- і людинопізнан-
ня, самовиховання й самовдосконалення.

В організації здоров’язбереження учнів вели-
чезну роль відіграє також система внутрішньошкіль-
ного управління вальдорфської школи, в якій керівна
роль належить не директору, а двом основним фор-
мам самоврядування: педагогічній колегії задіяних у
школі вчителів (щотижневим учительським конферен-
ціям) та батьківсько-вчительському правлінню (пред-
ставнику правових інтересів школи, що визначає та
регулює її економічний і правовий баланс) [2, 5, 7].

Так, у сфері діяльності педагогічної колегії
знаходиться розв’язання таких основних питань, по-
в’язаних із здоров’язбереженням учнів:

• розробка шкільної програми збереження здо-
ров’я дитини, в якій відбиваються місце і роль кожно-
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го вчителя в реалізації завдань здорового розвитку
школярів;

• координація зусиль усіх учителів школи, що
передбачає взаємопогоджену роботу класних учи-
телів і учителів-предметників;

• обговорення питань здорового розвитку ок-
ремого учня або цілого класу;

• професійне вдосконалення, постійна само-
освіта вчителів з проблеми забезпечення здоров’яз-
береження дитини.

Характерною ознакою вальдорфської школи є
також тісна взаємодія педагогів з батьками, що є ви-
разником  спільного розуміння завдань освіти та спільної
відповідальності сім’ї та школи за долю дитини.

Формами такої спільної роботи, що спрямо-
вана на захист і підтримку здоров’я дітей, стимулю-
вання учнів до вибору здорового способу життя, є
проведення лекцій, консультацій для батьків, занять із
запобігання згубних звичок, днів здоров’я, організа-
ція спільних свят, виставок, ярмарок, заняття у
спортивних секціях, мистецьких гуртках (оркестрах,
хорах, шкільному театрі), гуртках рукоділля і різно-
манітних ремесел, робота у майстерні, саду, під час
ремонту тощо.

Активна участь батьків у житті школи сприяє
створенню сприятливого психологічного клімату в
родині та школі, залученню батьків у процес вихован-
ня дітей, налагодженню комунікацій між дорослими
та дітьми, педагогами і батьками, школою й соціумом.

Завдяки цьому кожна сучасна вальдорфська
школа для регіону, де вона розташована, є своєрід-
ним культурно-освітнім центром, діяльність якого
сприяє розв’язанню багатьох важливих проблем су-
часного суспільства (нівелюванню соціальної не-
рівності, запобіганню асоціальних явищ, протисто-
янню руйнівному для людини впливу технізованого
світу) та підготовлює підґрунтя для гармонійного
входження дитини в суспільне життя [2].

Висновки.
1. Вальдорфським школам, які орієнтують

свою діяльність на природу людину, вдається проти-
стояти надмірному й руйнівному впливу сучасної
цивілізації на здоров’я дітей і тим самим забезпечу-
вати здоровий розвиток учнів.

2. Основними організаційно-педагогічними
умовами здійснення збереження здоров’я учнів мо-
лодших класів у вальдорфській школі є: особистість
класного вчителя та його професійна підготовка до
реалізації ідей збереження здоров’я учнів; взаємо-
погоджена діяльність педагогічної колегії навчально-
го закладу в забезпеченні здоров’язбереження шко-
лярів; тісна взаємодія й співпраця сім’ї та школи.

3. Розв’язання завдань системи освіти України,
передусім, здорової української нації потребує твор-
чого осмислення та впровадження теоретико-методо-
логічних і практичних доробок вальдорфської школи.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у висвітленні реалізації вальдорфських підходів до
здоров’язбереження  учнів у практиці роботи сучас-
ної початкової школи.
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АДАПТАЦІЙНІ ПЕРЕБУДОВИ М’ЯЗОВОГО
КРОВООБІГУ У СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ПЛАВАННІ

Майданюк О.В.
Державний науково-дослідний інститут

фізичної культури і спорту

Анотація. В статті наведені результати дослідження довгостро-
кових та термінових адаптаційних перебудов периферичного
кровообігу (кровообіг м’язів верхніх кінцівок) у спортсменів,
які спеціалізуються в плаванні. Виявлені певні відмінності кро-
вопостачання м’язів верхніх кінцівок у представників плавання
в залежності від статі та мезоциклу підготовки.
Ключові слова: довгострокові, термінові адаптаційні пере-
будови, м’язовий кровообіг, плавання.
Аннотация. Майданюк О.В. Адаптационные перестройки
мышечного кровообращения у спортсменов, которые спе-
циализируются в плавании. В статьи представлены результа-
ты исследований долгосрочных и срочных адаптационных
перестроек периферического кровообращения (кровообра-
щение мышц верхних конечностей) у спортсменов, специа-
лизирующихся в плавании. Выявлены отличия кровоснабже-
ния мышц верхних конечностей у представителей плавания
в зависимости от пола и мезоцикла подготовки.
Ключевые слова: долгосрочные, срочные адаптационные
перестройки, кровообращение мышц, плавание.
Annotation. Maidanyuk O.V. Adaptable rearrangements of a
muscular circulation at sportsmen who specialize in flotation.
It  was show the result of the research of the peripheral
circulation’s (muscles blood supply of the arms) long-term and
urgent adaptation alterations at elite swimmers. The muscles
blood supply of the arms were differing in dependence from sex
and mezocycle of preparation.
Keywords: long-term and short-term adaptation alterations,
muscular hemodynamics, swimming.

Вступ.
Пристосування організму людини є складним,

багаторівневим процесом, який вимагає зміни діяль-
ності багатьох функціональних систем організму лю-
дини. У відповідності до сучасних уявлень адаптацію
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організму до фізичного навантаження слід розціню-
вати як системну відповідь організму, яка направле-
на на досягнення високого рівня тренованості та змен-
шення фізіологічної “ціни” за таке пристосування.

Серцево-судинна система, одна з найважливі-
ших систем життєзабезпечення людини, визначаєть-
ся багатофункціональністю та складністю як своїх
структурних, так і функціональних характеристик.
Тому серцево-судинну систему можна вважати інди-
катором адаптаційно-пристосувальних процесів
цілісного організму спортсмена, з цього виходить,
що стан адаптаційних зрушень даної системи досить
об’єктивно відображає направленість та вираженість
адаптаційних зрушень організму спортсмена. Пери-
феричний кровообіг є важливою ланкою системи
кровообігу, йому притаманні функції, що стосують-
ся підтримання гомеостатичної рівноваги, забезпе-
чення доставки та відводу біологічно-активних речо-
вин у відповідній кількості та т.п. Очевидно, що
система периферичних судин може відігравати і важ-
ливу роль у розвитку пристосувальних реакцій під
впливом тренувальних навантажень. Дотепер харак-
тер адаптивних зрушень в системі периферичного
кровообігу під впливом тренувальних навантажень в
залежності від періоду підготовки та виду спорту вив-
чено недостатньо.

Робота виконана за планом НДР Державного
науково-дослідного інституту фізичної культури і
спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — вивчення адаптаційних

перебудов кровообігу м’язів верхніх кінцівок у пред-
ставників плавання.

Методи та організація дослідження. Крово-
постачання м’язів верхніх кінцівок досліджувалось за
допомогою методу реовазографії (ReoCom Mediс
ХАІ). Реєстрували і розраховували основні гемоди-
намічні показники: рівень артеріального тиску (АТ),
частота серцевих скорочень (ЧСС, уд·хв-1), дікротич-
ний індекс (ДКІ, %), діастолічний індекс (ДСІ, %) – які
характеризують рівень тонічної напруги артеріол та
венул; час запізнення хвилі відбиття (ЧЗХВ, мс), то-
нус артерій великого діаметру (ТАВД, у.о.), тонус
артерій малого та середнього діаметру (ТАСД, у.о.),
фаза пульсової хвилі (ФПХ, у.о.), максимальна
швидкість кровонаповнення (МШК/Н, Ом/с), серед-
ня швидкість повільного кровонаповнення (СШПК/
Н, Ом/с); амплітуда систолічної хвилі (АСХ, Ом), мак-
симальна зміна діаметру артерії (МЗДА, мм2), пуль-
совий об’єм крові (ПОК, мм3), хвилинний об’єм крові
(ХОК, мм3·хв-1), питоме кровонаповнення (ПК/Н, %),
а також деякі інші. За допомогою методу системної
кардіогемодинаміки реєстрували хвилинний об’єм
крові та розраховували відсоток хвилинного об’єму
крові, що надходить до м’язів гомілок (% від УОК).

Дослідження адаптаційних перебудов крово-
обігу м’язів гомілок провадилось за участю кваліфі-
кованих спортсменів (n=90), які спеціалізуються в
плаванні (серед яких 35 жінок та 55 чоловіків віком від
14 до 30 років; в тому числі заслужених майстрів

спорту – 7, майстрів спорту міжнародного класу –
31, майстрів спорту — 52).

Досліджування здійснювались в лабораторних
умовах (на базі ДНДІФКіС) в стані спокою (положен-
ня сидячи) протягом 2003-2006 років.

Результати дослідження та їх обговорення.
Виконання тренувальних та змагальних наван-

тажень в спортивному плаванні відбувається в сере-
довищі, яке за своїми фізичними властивостями знач-
но відрізняється від повітряного (притаманного
середовища для людини): щільність води у 820 разів
перевищує щільність повітря [1]. Специфіка водного
середовища та горизонтальне положення тіла плавця
визначають особливості функціонування кардіо-ре-
піраторної системи, так, у представників спостері-
гається збільшення життєвої ємності легень на 15-20
% порівняно з нетренованою людиною, підвищення
сили дихальних м’язів, що, у свою чергу, призводить
до збільшення потужності дихальних рухів, збільшен-
ня сили серцевих скорочень, ударного та хвилинного
об’ємів крові [1, 3, 4]. При оволодінні технікою рухів в
плаванні відбувається пригнічення та перебудова
рухових стереотипів, притаманних для повітряного
середовища. Звичайні сенсорні реакції, пов’язані із
твердою опорою та пересуванням у повітряному
середовищі, переключаються на новий спосіб опори
та пересування у водному середовищі [1].

Аналіз результатів дослідження м’язевого кро-
вообігу кваліфікованих спортсменів, які спеціалізу-
ються в плаванні, виявив певні адаптаційні перебудо-
ви кровопостачання м’язів верхніх кінцівок в
залежності від статі (табл. 1) та періоду підготовки
спортсменів (табл. 2).

Як видно з даних, представлених на табл. 1, для
представників плавання характерно збільшення кро-
вопостачання м’язів верхніх кінцівок: середні значен-
ня пульсового об’єму крові, що надходить до даної
судинної ділянки становила 6,5 – 6,7 мл у чоловіків та
7,7 – 7,6 мл у жінок, в той же час, як для нетренованої
людини того ж віку величини цього показника знахо-
диться в межах 4,5-5 мл.

Звертає увагу той факт, що рівень кровопос-
тачання м’язів верхніх кінцівок у жінок, що спеціалі-
зуються в плавання більший ніж у чоловіків, в той
час як більш інтенсивне кровопостачання скелетних
м’язів притаманне саме чоловікам. Цей факт пояс-
нюється певними статевими відмінностями м’язової
системи: у чоловіків, за даними сучасних авторів [5-
7], більша як кількість повільно скорочувальних м’я-
зових волокон (за даними Д.Л. Костіла 79% у чоловіків
і 69% у жінок), так і площина м’язових волокон більша
ніж у жінок (більш ніж 80000 мкм2 у чоловіків і при-
близно 45000 мкм2 у жінок) [5-7]. Як відомо, капіляр-
ізованість повільно скорочувальних м’язових воло-
кон (абсолютна кількість м’язових капілярів)
лімітується кількістю м’язових волокон (одне м’язо-
ве волокно живиться 5-7 капілярами).

Зазначені відмінності можуть бути обумов-
лені особливостями насосної функції серця: в по-
передніх дослідженнях нами виявлено статистично
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вірогідне (p<0,05) перевищення середніх величин
ударного об’єму крові у представниць дистанцій-
ного плавання в порівнянні з чоловіками (125 мл у
жінок та 111 мл у чоловіків) [3, 4]. На користь даного
припущення свідчить той факт, що величини показ-
ників тонусу (ТСА, ДКІ, ДСІ) та еластичності (ТКА)
судин верхніх кінцівок у чоловіків та жінок практич-
но не відрізнявся (табл. 1). Тобто збільшений рівень
кровопостачання м’язів верхніх кінцівок у жінок по-
рівняно із чоловіками переважно забезпечується не

Таблиця 2
Динаміка кровообігу в м’язах верхніх кінцівок у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються  

в плаванні в залежності від мікроциклу підготовки (n = 38) 

Гемодинамічний показник ЗМ ВМ 
П* 0,057±0,004 0,087±0,003 Питоме кровонаповнення, ПК/Н, % Л* 0,058±0,003 0,096±0,003 

П* 4,1±0,3 6,3±0,3 
Пульсове кровонаповнення, ПОК, мл 

Л* 4,3±0,4 6,9±0,3 
П 287,8±18,2 345,8±17,5 Хвилинне кровонаповнення, ХОК, мм3·хв-1 Л 290,4±16,9 382,7±18,2 
П 0,6±0,04 0,6±0,04 Тонус артерій великого діаметру, ТАВД, у.о. Л 0,75±0,05 0,6±0,04 
П* 0,38±0,04 0,63±0,05 Тонус артерій середнього діаметру, ТАСД, у.о Л* 0,27±0,04 0,67±0,04 
П 19,3±3,5 34,4±2,8 Дікротичний індекс, ДКІ, % Л 15,9±4,7 29,2±3,1 
П 55,2±5,0 47,3±6,7 Діастолічний індекс, % Л 47,0±4,3 59,2±4,5 

Частота серцевих скорочень, уд·хв-1 68,0±4,7 55,4±3,8 
П – права, л- ліва верхня кінцівка 
ЗМ – змагальний мікроцикл, ВМ – відновлювальний мікроцикл. 
*- вірогідні відмінності середніх величин в залежності від мікроциклу підготовки (р≤0,05). 

судинними механізмами регуляції , а завдяки
збільшенню серцевого викида.

В межах даного дослідження нами проведено
аналіз динаміки величин досліджувальних показників
м’язового кровообігу у спортсменів високого класу
(майстри спорту міжнародного класу), які спеціалі-
зуються в плаванні в залежності від мікроциклу підго-
товки (наприкінці змагального та відновлювального
мікроциклів підготовки) (табл. 2).

Таблиця 1
Середні величини (X±m) показників кровообігу в м’язах верхніх кінцівок у кваліфікованих спортсменів,  

які спеціалізуються в плаванні (n = 90). 
 

Гемодинамічний показник Чоловіки Жінки 
П 0,09±0,003 0,107±0,003 Питоме кровонаповнення, ПК/Н, % Л 0,093±0,003 0,106±0,003 
П 6,5±0,2 7,7±0,2 Пульсове кровонаповнення, ПОК, мл 
Л 6,7±0,3 7,6±0,2 
П 365,4±19,2 418,4±14,5 Хвилинне кровонаповнення, ХОК, мм3·хв-1 Л 376,6±17,1 411,4±16,2 
П 0,64±0,05 0,78±0,05 Тонус артерій великого діаметру, ТАВД, у.о. Л 0,66±0,05 0,82±0,05 
П 0,54±0,03 0,47±0,03 Тонус артерій середнього діаметру, ТАСД, у.о Л 0,57±0,03 0,58±0,04 
П 23,6±4,2 34,5±3,9 Дікротичний індекс, ДКІ, % Л 23,2±5,0 45,2±4,5 
П 44,9±6,3 45,2±7,0 Діастолічний індекс, % Л 47,3±5,9 50,0±6,3 

Частота серцевих скорочень, ЧСС, уд·хв-1* 62,8±1,9 62,3±2,8 

П – права, л- ліва верхня кінцівка. 
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Як видно з даних, представлених на таблиці 2,
наприкінці змагального мікроциклу відбувається
зменшення кровопостачання (в середньому на 38,6
%), зменшення тонусу артерій середнього діаметру
та артеріол м’язів верхніх кінцівок (в порівнянні з да-
ними підготовчого та перехідного періодів). Відпові-
дно до сучасних уявлень, зазначені зміни, є ознаками
недовідновлення досліджувальних м’язів.

Наприкінці відновлювального мікроциклу
(після змагань) спостерігається нормалізація тонусу
судин та збільшення кровопостачання м’язів верхніх
кінцівок. Заслуговує на увагу той факт, що зазначені
зміни кровопостачання м’язів верхніх кінцівок не були
пов’язані зі змінами насосної діяльності серця, тобто
були обумовлені місцевими судинними реакціями.

Висновки.
Адаптаційні перебудови м’язового кровообі-

гу у представників плавання супроводжуються
збільшенням рівню кровопостачання м’язів верхніх
кінцівок. В залежності від мікроциклу підготовки стан
кровообігу м’язів верхніх кінцівок у плавців високої
кваліфікації змінюється: найменший рівень кровопо-
стачання даної судинної ділянки визначено на прикінці
змагального мікроциклу підготовки.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем адаптац-
ійної перебудови м’язового кровообігу у спорт-
сменів, які спеціалізуються в плаванні.
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РОЛЬ ТА СКЛАДОВІ ПІДГОТОВКИ
НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК
ЧИННИК РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ- ПОЧ.
ХХ СТ.

Мартиненко І.І.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У даній статті, на основі аналізу історико-педагогіч-
ної літератури схарактеризовано погляди прогресивних вітчиз-
няних педагогів, громадських діячів періоду ХІХ – початку
ХХ століття щодо визначення ролі та складових підготовки
національно свідомого вчителя як чинника розбудови націо-
нальної освіти в Україні. Особливого значення у розбудові на-
ціональної освіти надавалось національно свідомому вчителеві.
Складовою підготовки вчителя становили ґрунтовні знання з
рідної мови, географії, історії, літератури, фольклору та ін.
Ключові слова: національна освіта, складові професійної пе-
дагогічної підготовки вчителя, прогресивна педагогічна дум-
ка ХІХ – поч. ХХ ст.
Аннотация. Мартыненко И.И. Роль и составляющие подго-
товки учителя с высоким национальным самосознанием как
фактора построения национальной системы образования в
педагогической мысли периода ХІХ - начала ХХ ст. В дан-
ной статье, на основе анализа историко-педагогической ли-
тературы охарактеризовано взгляды прогрессивных отече-
ственных педагогов, общественных деятелей ХІХ – начала
ХХ столетия на роль и значение подготовки учителя с наци-
ональным самосознанием как условия построения нацио-
нальной системы образования в Украине. Особое значение в
развитии национального образования придавалось нацио-
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men ХІХ – the beginning of the ХХ century on a role and value
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Вступ.
Формування національної духовності вихован-

ця, її загальнолюдського змісту, як відомо, неможли-
ве без національних педагогічних кадрів. Адже відрод-
ження національної системи виховання,  як цілком
слушно наголошують В.Кузь, Ю.Руденко та З.Серг-
ійчук, треба починати з національного відродження
вчителів, пробудження їхньої національної свідо-
мості, гідності, поглиблення знань з історії рідного
краю, фольклору, літератури, мистецтва і, звичайно,
бездоганного знання рідної мови, її культурно-істо-
ричних функцій [5].
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У ході наукового пошуку встановлено, що
певні аспекти досліджуваного явища лише побічно
розглядались у роботах Б.Євтуха, Є.Панасенко,  Н.По-
бірченко, О.Сухомлинської, М.Чепіль та ін.

Однак проведене дослідження дозволяє ствер-
джувати, що проблема підготовки національно свідо-
мих учителів та їх значення як важливого чинника
реалізації ідеї розбудови національної освіти ще не
була предметом окремого наукового аналізу.

Отже, актуальність та недостатня наукова роз-
робленість проблеми зумовили написання статті.

Робота виконана у відповідності з планом НДР
Харківського національного педагогічного універси-
тету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
 Мета статі – проаналізувати творчу спадщи-

ну видатних вітчизняних громадських діячів, педагогів,
митців ХІХ – поч. ХХ ст. та з’ясувати їхні погляди щодо
ролі національно свідомих учителів та складових їхньої
підготовки як умови реалізації ідеї розбудови націо-
нальної освіти у досліджуваний період.

Результати дослідження.
Аналіз історико-педагогічної літератури

свідчить, що проблема визначення місця вчителя у
розбудові національної освіти та його ролі у патріо-
тичному вихованні молодого покоління завжди була
предметом пильної уваги прогресивної вітчизняної
громадськості. Так, значний внесок у розробку дослі-
джуваного феномена зробив свого часу Г.Сковорода,
який наголошував, що  вчитель – це дбайливий садів-
ник, котрий активно втручаючись у природний роз-
виток вихованця, веде його наперед наміченим шля-
хом. «Освіченість, милосердя, великодушність,
справедливість, постійність і цнотливість», «чисте і
незаздрісне серце, милосердне, трепетливе, куражне,
прозорливе, стримане, мирне – ось чистий дзвін і чес-
на душі нашої ціна», саме такими рисами наділяє філо-
соф учителя у своїх численних байках, зокрема «Два
коштовні камені – діамант і смарагд», «Баба та гон-
чар» та ін. Учитель, наголошував видатний вітчизня-
ний просвітитель, покликаний бути творцем особис-
тості, неповторної, національно свідомої, з високими
моральними якостями і почуттям власної гідності [1].

Проблемою визначення місця вчителя у реал-
ізації ідеї розбудови вітчизняної освіти опікувався і
А.Прокопович-Антонський, який підкреслював, що
«діти потребують вихователя розумного, твердого й
чесного …благомислячого й патріота, який би при-
щеплював їм любов до батьківщини» [8,241].

Високі вимоги до вчителя ставив і О.В.Духно-
вич, який гостро засуджував зрадництво, підлабуз-
ництво, зневагу до рідної культури. Просвітянин зак-
ликав учителів разом з батьками прищеплювати
молодому поколінню патріотизм: «Учителю також
на совісті буде, щоб в дітях народолюбіє збуджував і
у серцях їх закипала любов до своєї народності; бо
людина без народності є подібна … вовку, якому уся-
кий ліс є вітчизна, де братія знаходить» [2].

З «перекотиполем», що його носить усякий
вітер, порівнював значно пізніше С.Миропольський

людей, які не прагнуть зрозуміти правду свого наро-
ду, його духовну силу, які більше поважають усе іно-
земне, не знають свого минулого. Це, на його думку,
веде до того, що втрачаються коріння, досвід, який
предки віками накопичували, руйнується міцність
існування народу[3].

Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить,
що особливої актуальності досліджувана проблема
набула у другій половині ХІХ ст., яка позначилася як
час піднесення громадсько-педагогічної думки, по-
силення виступів прогресивної громадськості щодо
права української мови на самостійність та необхід-
ності побудови на ній рідної, національної школи.
Обстоюючи свої погляди щодо неприпустимості по-
будови народної школи на чужій для дитини мові,
науковці зверталися і до надбань тогочасних наук, що
вивчають людину, і до власного досвіду, який засвід-
чував жахливий стан існуючої практики. Так, «педа-
гогічною аномалією» та «психологічною невідповід-
ністю» називала С.Русова вчителя, котрий ішов
навчати людей, мови яких він не знав, і які також не
володіють його мовою. Щоб зрозуміти своїх учнів,
цілком слушно наголошувала просвітителька, вчитель
повинен розуміти те середовище, з якого вони до
нього приходять, повинен знати народне життя, що
оточує школу, і стати до нього якомога ближче. Якщо
вчитель не знає мови, якою говорить населення, заз-
начала просвітителька, його власну мову погано ро-
зуміють оточуючі його люди. «У сім’ях його учнів,
на сільському сході – скрізь звучить чужа для вчите-
ля мова, скрізь його власні слова викликають непо-
розуміння, невловимо встановлюється взаємне не-
розуміння, і для вчителя наступає драматична колізія
– між тими умовами, в яких знаходиться вчитель, і
тими свідомими вимогами, які ставить йому педаго-
гіка і його етичне розуміння своїх обов’язків»,- зау-
важувала дослідниця [7].

Б.Грінченко, у свою чергу, згадував, як одна
вчителька, потрапивши до школи на Україні, скаржи-
лась йому на своє нещастя: «Я крайне возмущаюсь
глупостью и тупостью своих учеников». Читала вона
з ними якесь оповідання, де було сказано «красная
рожа выставилась из калитки». «И представляете
себе, как мне они передали? – хвилювалась учитель-
ка. - Я не могу рассказать это по-ихнему, но смысл
тот, что кто-то рвал цветы и вынимал из кошелька».
«Читають, наприклад, статтю «О корове», а в ній фра-
зу «напьемся мы  теплого парного молока прямо из-
под коровы», - писав просвітянин у роботі «На без-
просветном пути». – Учень, переказуючи, каже: «Есть
такие коровы, которые дают уже «парене молоко».
Здивований вчитель питає: «Где же ты видел таких
коров, которые дают не парное молоко?» На це учень
відповідає, що таких корів він бачив скрізь і у нас такі,
а от тих, у котрих париться молоко само в животі,
таких він не бачив» [4].

А візьміть на увагу, наголошував В.К.Олійник,
що робиться в голові дитини, яка закінчила школу?
Страшенна мішанина мови російської зі своєю
рідною. Слова вживає помилково, свої рідні виправ-
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ляє по-московськи, незрозумілі московські виправ-
ляє по-українськи; нарешті починає говорити гид-
ким жаргоном [4,13].

Такий стан, з погляду педагогів, унеможлив-
лював і реалізацію одного з найголовніших завдань
учителя -  встановити необхідний живий зв’язок між
накопиченим і пережитим дитиною досвідом і тим
новим, що повинна дати йому школа. Усе це, цілком
слушно зауважувала С.Русова, «однаково відштов-
хує і учнів, і вчителя»,  у такій школі, підкреслювала
вона, «і той і інший відчувають себе однаково чужи-
ми». «Чужомовна школа встановлює певний розлад
між сім’єю і школою», – стверджував і Леонтович у
доповіді чернігівському губернському земству [7,14].

У ході наукового пошуку встановлено, що
особливої гостроти ця проблема набувала у зв’язку з
існуючою у царській Росії практикою підготовки на-
родних учителів. Казенна семінарія і середня школа,
зауважували науковці, штучно щеплять учителю пре-
зирство до всього не великоросійського, через що
навіть і місцеві вчителі приходять у село абсолютно
чужими народній масі. При першій зустрічі з дітьми
такі вчителі гарячаться й дивуються, що ті «найпрос-
тіших слів не розуміють», не усвідомлюючи, що для
дітей це чужі слова, що не з’єднуються ні з якими
уявленнями, ні з якими пережитими враженнями,
тимчасом, як усе навколишнє дітей, усе знайоме для
дитини має інші назви, виражається іншими, рідни-
ми словами, яких не хоче розуміти вчитель.

Учителям, що навчалися в казенних семінарі-
ях та гімназіях, за свідченням сучасників, не давалося
ніякої попередньої підготовки ні для вивчення мови
населення, освічувати яке їх направляли, ні щодо знай-
омства з місцевими особливостями краю. Вони одер-
жували розпливчату характеристику місцевості, у якій
були призначені викладати – край степовий, чорно-
земна смуга, Полісся, – «…а скільки в цих занадто
широких поняттях різноманітних місцевих деталей, як
і своєрідні річки цього краю, який неоднорідний
грунт!» - наголошувала С.Русова. Місцевості рік у
рік розвиваються в промисловому,  торговому,
сільськогосподарському відношенні, але ні вчителі,
ні учні народних шкіл не знають і не вивчають, які в
них природні багатства, які промислові центри. Діти,
що живуть поблизу від Кривого Рогу, не знають цієї
скарбниці різних мінералів і металів. Сучасні методи
вивчення родинознавства вимагають екскурсій, але
яка може бути при цьому роль учителя, якщо він
абсолютно не знайомий ні з історичними спогада-
ми, пов’язаними з тою або іншою місцевістю, ні з
природними особливостями краю, і немає в учи-
тельських бібліотеках відповідних книжок для само-
освіти, для поповнення недостатньої підготовки [7].

Зауважимо, що прогресивна педагогічна гро-
мадськість України не бажала миритися з таким ста-
ном і пропонувала різні шляхи подолання вказаної
проблеми. Один із дієвих шляхів розв’язання пробле-
ми підготовки національносвідомих учителів пере-
дова інтелігенція вбачала у зміні існуючої практики
підготовки народних учителів, наголошуючи перш

за все на необхідності введення у підготовку народ-
них учителів ґрунтовного вивчення та опанування
тієї мови, на якій розмовляє населення, дітей якого
буде навчати майбутній учитель.

Значно активізувався пошук шляхів вирішен-
ня досліджуваного питання наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст., у період, який позначився в освітньому
житті країни як час проведення численних з’їздів: ар-
хеологічних, природничонаукових та ін.; діячів земсь-
кої освіти, педагогічних працівників тощо.

Зазначимо, що за даними В.Попової, перші
згадки про насиченість курсової підготовки вчителів
елементами української культури та мови датуються
1910р., коли на Харківських педагогічних курсах було
організовано  виставку книг, серед яких вперше знач-
не місце займали українські підручники [6].

Так, у ході наукового пошуку виявлено, що у
доповідях, що обговорювалися на засіданнях 1-го за-
гальноземського з’їзду, висловлювалися побажання
внести до навчальних планів якщо не семінарій, то при-
наймні програми вчительських курсів доповнити мате-
ріалом, що допоможе познайомитися з особливостя-
ми місцевого краю. Видатний педагог Звягінцев у своїй
доповіді «Відомості про природу і життя місцевого
краю» вимагав необхідної локалізації навчального ма-
теріалу в початковій школі і висловлювався проти уні-
версальних для всієї Росії класних книжок і порадників.

 У доповідях, що подали для обговорення пред-
ставники харківської губернської земської управи,
пропонувалося ввести в програму літніх учительсь-
ких курсів історію Південної Русі та історію півден-
норосійської літератури.

У свою чергу, директор народних училищ
Лосєв зауважував, що одним з істотних недоліків то-
гочасної початкової школи треба визнати відсутність
у ній докладно розробленої програми краєзнавства,
яка б уміло впроваджувалася в практику навчання.
«Учні нашої школи можуть іноді чимало розповісти
про чужі землі, про їх багатства й дивовижі, та водно-
час вони невиразно уявляють свій рідний край та його
природні багатства» [7].

У ході наукового пошуку встановлено, що така
тенденція була притаманна майже всім курсам для
вчителів, що проводилися в Україні у досліджуваний
період. Слухачі курсів наголошували на необхідності
ознайомлення їх з українською мовою, історією, літе-
ратурою, з географією краю. Так, на літніх курсах, що
відбулися у Харкові у 1911 році, 47 вчителів вислови-
лися за внесення до програми курсів історії України,
29 – за українську літературу, 22 – за українську мову.
Такі ж самі побажання було висловлено й на курсах,
що проходили того ж року в Полтаві. Вчителі, що зібра-
лися, також порушували питання і про непридатність
хоч і кращих, але російськомовних шкільних хресто-
матій для народних українських шкіл. Подібні виступи
пролунали і на вчительських курсах у Києві, Олек-
сандрівці та ін. «Ця вимога життя, це шляхетне бажан-
ня вчительства поліпшити свою підготовку, доповни-
ти її необхідними для справи знаннями, – зауважувала
С.Русова, – зустрічає завжди зовні незрозумілі пере-
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шкоди, і така природна потреба вчителів майже ніколи
не знаходить задоволення» [7,19-20]

Великого значення у підготовці національно
свідомого вчителя, а відповідно у розбудові націо-
нальної освіти, прогресивні вітчизняні педагоги на-
давали вивченню та розумінню місцевого фолькло-
ру. Таке знайомство з народною творчістю, з погляду
С.Русової, могло б мати неабияку вагу: фольклор –
дорогоцінне культурне надбання народів; у ньому
затаїлася душа нації, її духовне ставлення до навко-
лишнього світу. Чимало в ньому темного, вже пере-
житого в далекому минулому, але багато й здорово-
го, глибоко обміркованого народною свідомістю, на
чому зросла національна поезія, художнє розуміння
краси й естетичного ставлення до життя. Потрібно
розуміти фольклор того народу, який ми хочемо ос-
вічувати, наголошувала просвітителька, потрібно
вміти відділяти в ньому плевели від чистого зерна, і
тоді ці старозавітні перекази, звичаї, обряди допомо-
жуть учителеві навіть у боротьбі з негативними яви-
щами сучасної культури [7].

Таким чином, проведений науковий пошук
свідчить, що особливого значення у розбудові націо-
нальної освіти прогресивні вітчизняні педагоги, гро-
мадські діячі надавали національносвідомому вчите-
леві, складовою підготовки якого повинні були стати
ґрунтовні знання з рідної мови, географії, історії, літе-
ратури, фольклору та ін.

Подальшого дослідження вимагає проблема
визначення змісту національної освіти у прогресивній
теоретичній педагогічній думці України ХІХ – на по-
чатку ХХ століття.
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КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Москаленко Н.В., Борисова Ю.Ю.
Дніпропетровський державний інститут

фізичної культури і спорту

Анотація. Стаття присвячена опису роботи з комп’ютерною
програмою, яка призначена для збору, накопичення і оцінки
рівня фізичного розвитку, функціональної і фізичної підго-
товленості, соматичного здоров’я школярів 1-11 класів. Ком-
п’ютерна програма допомагає стежити за станом фізичного
розвитку, фізичної підготовленості, підбирати індивідуальні
режими оздоровчих тренувань, здійснювати диференційова-
ний підхід до кожного учня.
Ключові слова: програма, підготовка, оцінка, школярі, здоров’я.
Аннотация. Москаленко Н.В., Борисова Ю.Ю. Компьютер-
ное обеспечение системы физического воспитания школь-
ников. Статья посвящена описанию работы с компьютерной
программой, которая предназначена для сбора, накопления
и оценки уровня физического развития, функциональной и
физической подготовленности,  соматического здоровья
школьников 1-11 классов. Компьютерная программа помо-
гает следить за состоянием физического развития, физичес-
кой подготовленности, подбирать индивидуальные режимы
оздоровительных тренировок, осуществлять дифференциро-
ванный подход к каждому ученику.
Ключевые слова: программа, подготовка, оценка, школьни-
ки, здоровье
Annotation. Moskalenko N.V., Borisova J.J. Computer
maintenance of system of physical training of schoolboys. The
article is devoted to description of work with the computer
program. The program is intended for collection, accumulation
and estimation of physical development, functional and physical
preparedness, somatic health of children 6 - 17 years. The
computer program helps to watch a state of physical development,
physical readiness, to select individual regimens of improving
trainings, to carry out the differentiated approach to each pupil.
Keywords: program, preparation, estimation, children, health.

Вступ.
В умовах розбудови демократичної українсь-

кої держави докорінні змінюється ситуація в системі
освіти, постає необхідність у динамічному розвитку.
в різні сфери інтелектуальної і практичної діяльності
людини обумовлює їх широке застосування і вико-
ристовування в професійній діяльності тренера і вик-
ладача фізичної культури і спорту [1, 8]. Саме онов-
лення змісту постає визначальною складовою
реформування освіти в Україні і передбачає приве-
дення його до відповідності із сучасними потребами
особи і суспільства, а саме: застосування нових педа-
гогічних, інформаційних технологій; розробка і вико-
ристання комп’ютерних навчальних і тренувальних
програм, створення електронних варіантів навчаль-
но-методичної літератури тощо [4, 6, 7, 9].

Нині в теорії фізичного виховання проводить-
ся інтенсивний пошук нових сучасних засобів підви-
щення ефективності шкільного фізичного вихован-
ня. На думку багатьох вчених, широкі можливості у
вирішені даного питання пов’язані з використанням
комп’ютерної техніки (В.Д. Сонькін, 1987; ВЛ. Лях,
1992) [10, 14].

Використання фізичної культури з метою оздо-
ровлення учнів, зміцнення їхнього здоров’я, оволоді-
ння професійними навичками, діагностики рухових



105

можливостей, програмування фізичних навантажень
з урахуванням індивідуальних можливостей є надзви-
чайно багато-об’ємним процесом, який потребує ана-
лізу великої кількості індивідуальних показників. Забез-
печити цей процес можна за умови використання
сучасних комп’ютерних технологій, що дасть змогу
вирішувати завдання фізичного виховання на якісно
новому рівні. Вирішенням проблеми диференціації на
сучасному етапі розвитку новітніх технологій є ство-
рення прикладних програмних продуктів які могли б
автономно керувати конкретними аспектами проце-
су фізичного виховання учнів [2, 7, 11].

Будь-яка практична діяльність у фізичному
виховані вимагає контролю та оцінки. Оцінка сто-
сується не тільки кінцевого результату процесу фізич-
ного виховання; вона відіграє суттєву роль на всіх
його етапах це: вивчення індивідуальних властивос-
тей (діагностування) учнів, прогнозування їхніх мож-
ливих досягнень, дає змогу адаптувати програму з
фізичного виховання до можливостей, потреб та інте-
ресів школярів [3, 12].

Створення сучасного навчального інформац-
ійного середовища вимагає, насамперед, визначен-
ня мети впровадження і очікування відповідних ре-
зультатів.  На сьогодні визначено такі  шляхи
впровадження інформаційних технологій: створення
комп’ютерних підручників, навчальних посібників,
методичного забезпечення дисципліни, комп’ютер-
них засобів контролю знань та оцінки якості засвоєн-
ня навчального матеріалу; тематичних баз даних,
спрямованих на інформаційну підтримку відповід-
ної навчальної дисципліни тощо. Серед них важливе
місце належить створенню комп’ютерних засобів
пошуку та опрацювання інформації - довідкових сис-
тем у формі електронних картотек, призначених для
інформаційного супроводу навчального процесу.
Електронні картотеки об’єднують окремі джерела
інформації в один потік, є зручною формою подачі
інформації і відкривають можливість для роботи з нею.
Проте такі засоби інформаційного супроводу прак-
тично не використовуються. Впровадження і вико-
ристання електронних картотек буде значним кроком
у поліпшенні умов сприйняття інформації [13].

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури
і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розробка комп’ютерної

програми оцінки фізичного стану школярів для конк-
ретизації завдань та визначення адекватних засобів
фізичного виховання в урочних та позаурочних фор-
мах занять.

В дослідженні брали участь 545 учнів 1-11 класів
загальноосвітніх шкіл №35, 66, 83, м. Дніпропетровсь-
ка, серед них 276 (50,6 %) – дівчаток, 269 (49,3 %) – хлоп-
чика. Діти були розподілені на 3 групи залежно від
віку: І група – діти молодшого шкільного віку (6-10
років) – 190 (34,8 %) дітей, ІІ група – середній шкільний
вік (11-14 років) – 205 (37,6 %), ІІІ група – старший
шкільний вік (15-17 років) – 150 (27,6 %).

Результати досліджень.
Нами був організований і проведений експе-

римент по впровадженню автоматизованої системи
контролю фізичного розвитку, соматичного здоро-
в’я, функціональної і фізичної підготовленості учнів
середніх шкіл. У рамках експерименту, використову-
валася комп’ютерна програма «Антропометричні,
функціональні і фізичні критерії для індивідуалізації
та оптимізації фізичного виховання в загальноосвітній
школі (КІФЗОШ)», патент № 19237 від 17 січня 2007р.,
виданий державним підприємством «Українське аген-
тство з авторських та суміжних прав» Міністерства
освіти і науки України. Програма дозволяє проводи-
ти фронтальний індивідуалізований контроль фізич-
ної та функціональної підготовленості учнів і опера-
тивне підведення підсумків тестування по кожному
учню з оцінкою по окремим видам і по загальній
поточній оцінці.

Програма написана в середовищі розробки
Delphi 7.0 на мові програмування Оbject Раscal. Саме
Delphi, на нашу думку, дає можливість швидко і якіс-
но розробляти програми будь-якої складності, дозво-
ляє вільно послуговуватися базами даних., зручність
користування, доступність різноманітної інформації
та довідників, у тому числі високоякісних графіків.

Для збереження і накопичення результатів та
можливості їх подальшої обробки використовувала-
ся база даних Firebird 1.5 і вище.

Усі системні вимоги до програми «КІФЗОШ»
наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Системні вимоги до програми «КІФЗОШ»
Системні вимоги Необхідні параметри 

Операційна система Windows (r) 9x/ME/2000/XP 
Сервер Firebird 1.5 і вище 
Бібліотеки для сервера fbUdf.dll, FreeUdfLib.dll, 

ib_Udf.dll 
Процесор от Pentium(r)II 333 Мгц 
Оперативна пам’ять 64 Мб RAM 
Компакт-диск привод 8х CD-ROM 
Вільне місце на диску 20 Мб 
Периферійні прилади Клавіатура і миша 
 Комп’ютерна програма «КІФЗОШ» призначе-
на для визначення та оцінки фізичного стану учнів 6-
17 років. Програма дає можливість:
· створювати базу учнів і вносити їхні фізіологічні по-
казники;

· обраховувати і видавати показники фізичного роз-
витку, соматотипу, гармонійності, соматичного здо-
ров’я, функціональної та фізичної підготовленості,
порівнювати фактичні показники з попередніми і
належними;

· обраховувати і видавати показники індексів фізич-
ного розвитку та фізичної підготовленості;

· обраховувати і видавати статистичний аналіз показ-
ників;

· виводити на екран і на друк докладного звіту, звіту
по віковим групам, з розподілом учнів на класи і
школи;

· використовувати графіки і будувати різні діаграми;
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· знайомить з методикою тестування показників;
· використовувати інформативні відділи, а саме:
а) оціночні таблиці фізичної підготовленості учнів (за
Державними тестами і нормативами оцінки фізич-
ної підготовленості населення України і за регіо-
нальними тестами і нормативами фізичної підго-
товленості школярів);
б) оціночні таблиці функціональної підготовленості
учнів;
в) оціночні таблиці центильного розподілу признаку

(довжина і маса тіла, обвід грудної клітки);
· виводити на друк списки учнів, їхні результати те-
стування;

· знайомити користувача з роботою та функціями
програми;

· працювати в сітці;
· вибір мови користування (російська, українська).

Роботу з програмою можна поділити на такі
етапи:

1. Введення анкетних даних учня який поступив
до школи (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народжен-
ня, стать, номер школи і клас);

2. Введення даних тестування;
3. Отримання результатів.
Дані в програмі представлені у вигляді індиві-

дуальної карти, довідників і результуючих таблиць.
Редагування індивідуальної карти і довідників допус-
кає додавання і видалення рядків, зміна показників.
Аналіз даних передбачає формування: докладного
звіту – по фамільний звіт про результати тестування;

підсумкового звіту – по фамільний звіт з розбиттям
по школах, класах, віковим групам і їх кількісне і про-
центне співвідношення в класі, віковій групі, по школі;
тільки підсумки – кількісний і процентний звіт залеж-
но від класу, вікової групи і школи; статистика перед-
бачає облік середньої величини, стандартного відхи-
лення, максимального і мінімального значень,
помилки середньої величини, коефіцієнта варіації;
діаграма – по всіх учасниках дослідження вказаним в
тимчасовому інтервалі.

Робота з цими пунктами ведеться в режимі діа-
логу. В програмі передбачений друк всіх видів звіту
та редакторів.

Програма складається з 5 взаємопов’язаних
блоків: «Настройки», «Довідники», «Аналіз і введен-
ня даних», «Рекомендації», та «Допомога». Кожен із
цих блоків переслідує досягнення певної мети і може
використовуватися незалежно від інших.

«Настройки» в цьому розділі необхідно виб-
рати мову спілкування з діалоговим вікном українсь-
ка або російська.

«Довідники» цій розділ включає:
· «Учасник дослідження» - реєстрація учня з

привласненням індивідуального уніфікованого номе-
ра. Цей номер дає можливість використовувати дані
учасника дослідження введені в інших розділах.

· «Школи» - введення номера школи де прово-
диться експеримент.

· «З класу в клас» - перехід учня з класу в клас,
ця функція виконується автоматично і уручну.

Рис.1 Облікова картка.
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· «Сентуріальні таблиці» - оціночні таблиці цен-
тильного розподілу признаку (довжина і маса тіла,
обвід грудної клітки у хлопчиків і дівчаток).

· «Відношення маси до довжині тіла по Г.Л.
Апанасенко»

Два останніх розділи винесені в розділ «Довід-
ники» для корегування.

«Аналіз і введення даних» цьому розділі необ-
хідно вибрати вид тестування, а це фізичний розви-
ток, оцінка фізичного розвитку по індексу Кетле, оц-
інка рівня функціональних і рухових можливостей по
О.Д. Дубогай, оцінка рівня соматичного здоров’я (по
Г.Л. Апанасенко), оцінка фізичної працездатності по
індексу Руф’є, методика непрямого визначення МСК
(Душанін С.А. з співавт., 1982), методика визначення
МСК за допомогою велоергометра, методика прове-
дення Державних тестів фізичної підготовленості
школярів України з оцінкою за 5-ти і 12-ти бальною
системою, тести з фізичної підготовки, адаптовані до
Дніпропетровського регіону школярів України, виз-
начення фізичної підготовленості школярів методом
індексів (за Т.Ю. Круцевич); потім ввести номер учас-
ника дослідження і його данні. Для визначення ре-
зультатів тестування конкретного учня необхідно ак-
тивізувати пункт меню «Облікова картка» (рис. 1).
Інформація про кожного учня зберігається протягом
терміну навчання, висвітлюється в інформаційних
листівках, також вона доступна до індивідуального
порівняльного аналізу, який дає змогу коректувати
тренувальний процес і управління фізичним станом
у динаміці.

«Допомога» — розділ інформативного харак-
теру. Містить оціночні таблиці фізичної підготовле-
ності школярів; методику тестування. Допомога ство-
рена для докладної інформації щодо користування
програмою, введених показників, результатів тесту-
вання та діаграм.

Підсумовуючи, слід сказати, що із запровад-
женням нових інформаційних технологій у навчаль-
ний процес загальноосвітніх шкіл відкриваються нові
перспективи в діяльності вчителя фізичної культури.
Введення комп’ютерних технологій обумовлює мож-
ливість розробки інноваційних напрямів у викорис-
танні засобів, методів та форм проведення занять з
фізичного виховання.

Передбачається, що використання в процесі
фізичного виховання диференційованого підходу до
організації та змісту навчальних занять допомогою
комп’ютерної програми «КІФЗОШ» підвищить ефек-
тивність навчального процесу та зацікавленість ним,
сприятиме покращенню фізичної працездатності і
зміцненню здоров’я учнів, їх активності.

Висновки.
Створення та введення інформаційних техно-

логій у процес навчання є новітнім напрямком удос-
коналення та покращення процесу фізкультурної ос-
віти. Різноманітність та різноспрямованість їх форм
відкривають можливість використання нових на-
прямів оптимізації процесу фізичного виховання.

Розроблена нами комп’ютерна програма
«КІФЗОШ» допомагає стежити за станом фізичного
розвитку, фізичної підготовленості, підбирати індиві-
дуальні режими оздоровчих тренувань, здійснювати
диференційований підхід до кожного учня.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем комп’ю-
терного забезпечення системи фізичного виховання
школярів.
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ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ЗАСОБОМ ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ

Навроцький Г.Е.
Волинський національний

університет імені Лесі Українки

Анотація. У статті подано відомості про рівень фізичної
підготовленості студентів 1 курсу. У процесі педагогічного
експерименту доведено, що вдало розроблений зміст фізкуль-
турно-оздоровчих занять сприяє розвитку фізичних якостей
студентів. У розробці програм  фізкультурно-оздоровчих
занять студентів необхідно приділяти увагу розвитку сили та
витривалості. Фізична підготовленість студентів 1 курсу оц-
інювалась за результатами виконання контрольних вправ.
Вправи передбачені державними тестами і нормативами оц-
інювання фізичної підготовленості населення України.
Ключові слова: фізичний, студент, здоров’я, виховання, сила,
витривалість.
Аннотация. Навроцький Г.Э. Повышение физических качеств
студентов средствами физкультурно-оздоровительных заня-
тий. В статьи представлены сведения об уровне физической
подготовленности студентов 1 курса. В процессе педагоги-
ческого эксперимента доказано, что удачно разработанное
содержание физкультурно-оздоровительных занятий оказы-
вает содействие развитию физических качеств студентов. В
разработке программ физкультурно-оздоровительных заня-
тий студентов необходимо уделять внимание развития силы
и выносливости. Физическая подготовленность студентов 1
курса оценивалась по результатам выполнения контрольных
упражнений. Упражнения предусмотрены государственны-
ми тестами и нормативами оценивания физической подго-
товленности населения Украины.
Ключевые слова: физический, студент, здоровье, воспитание,
сила, выносливость.
Annotation. Navrots’kiy G.E. Increase of physical qualities of
students by means of sports improving holdings. The article is
presented data on a level of physical readiness of students of 1
course. During pedagogical experiment it proved that successfully
developed contents of sports improving holdings assists
development of physical qualities of students. In development
of programs of athletic improving holdings students it is
necessary to pay attention of development of force and
persistence. Physical readiness of students of 1 course estimated
by results of performance of control exercises. Exercises are
stipulated by the state tests and specifications of a sizing up of
physical readiness of the population of Ukraine.
Keywords: physical, the student, health, education, force,
persistence.

Вступ.
Необхідність посилення оздоровчої спрямова-

ності фізичного виховання студентів обумовлюється
ситуацією, що склалася зі станом їхнього здоров’я [1, 6].

Окремі дослідники вказують на те, що під час
навчання у вищому навчальному закладі не відбу-
вається суттєвих позитивних змін у фізичному роз-
виткові і фізичній підготовленості більшості студентів.
Це пояснюється слабкою організацією роботи з фізич-
ного виховання і відсутністю врахування індивідуаль-
них особливостей [2, 4].

Аналіз наукових досліджень [3, 4] засвідчує, що
найдешевшим і найефективнішим засобом підвищен-
ня фізичного стану і здоров’я студентів є заняття
фізичними вправами, за допомогою яких людина
може розвивати й удосконалювати свої фізичні якості.
Адже розвивати фізичні якості найдоцільніше у пер-
іоди бурхливого розвитку організму [5].

Саме тому проблема удосконалення фізичних
якостей на сьогоднішній день є актуальною і потре-
бує зі сторони вчених, тренерів та вчителів фізичної
культури подальшого науково-практичного пошуку
у напрямку вдосконалення фізичної підготовленості
особистості. Для того, щоб процес комплексного оз-
доровчого тренування давав найкращий результат,
забезпечуючи високий рівень здоров’я, необхідно
раціонально поєднувати засоби різної спрямова-
ності. Дуже важливо визначити співвідношення за-
собів оздоровчого тренування як на одному занятті,
так і на більш тривалі проміжки часу. Схоластичне
застосування на заняттях різних засобів не тільки не
сприяє зросту фізичної працездатності, а й може не-
гативно вплинути на стан здоров’я. В цьому випадку
організм сприймає навантаження як випадковий фак-
тор і не відповідає на нього процесами пристосуван-
ня. Тільки після багаторазового ритмічного повто-
рення навантаження певного спрямування, коли
нервова система сприймає його, встановлює, що цей
режим є закономірністю, в організмі активно почи-
нають проходити позитивні морфо-функціональні
процеси. В подальшому, коли організм пристосо-
вується до постійного навантаження, адаптаційні про-
цеси починають слабнути [4, 5].

На нашу думку, велике значення у розробці
змісту фізкультурно-оздоровчих занять студентів не-
обхідно приділяти розвитку сили та витривалості, ос-
кільки встановлено, що люди з оптимальним рівнем
цих фізичних якостей значно менше піддаються різно-
манітним захворюванням.

Робота виконана за планом НДР Волинського
національного університету імені Лесі Українки.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити фізичну підго-

товленість студентів  1 курсу і розробити зміст
фізкультурно-оздоровчих занять для розвитку про-
відних фізичних якостей, таких як сила та витривалість.

Результати дослідження.
Мета педагогічного експерименту полягала в

тому, що в процесі занять із фізичного виховання сту-
дентів використовувався розроблений зміст і методи-
ка фізичного виховання. Тобто, проводилася спеціаль-
на теоретична і практична підготовка, яка включала
інформацію про здоровий спосіб життя, самоконтроль
фізичного стану, санітарно-гігієнічні вимоги щодо
виконання фізичних вправ. Розроблялися рекомендації
для самостійних оздоровчих занять з урахуванням інди-
відуальних особливостей студентів.

Розвиток сили і силової витривалості студентів
проводився за допомогою вправ атлетичної гімнас-
тики, фізичних вправ з обтяженням та на гімнастич-
них приладах. Основні переваги атлетичної гімнасти-
ки, як засобу оздоровчого тренування, такі: велике
оздоровче значення; заняття атлетичною гімнасти-
кою можна починати з будь-якого рівня фізичної і
технічної підготовленості, повертатися до занять після
тривалих перерв; заняття легко дозуються за рахунок
ваги обтяжувачів, кількості повторень вправ, частоти
тренування, темпу, режиму роботи; фізичні якості,
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Таблиця 1 
Рівень розвитку сили та витривалості у студентів 

До експерименту Після експерименту Показники X S Sx V,% X S Sx V,% P 

Вис на зігнутих руках, с 29,94 6,87 1,91 22,97 29,78 8,89 2,16 29,85 >0,05 
Підтягування на 
перекладині, кількість 
разів 

7,07 1,59 0,44 22,48 13,78 2,58 0,62 18,72 <0,001 

Піднімання в сід за 30 с, 
кількість разів 18,64 2,79 0,77 14,96 24,44 2,43 0,59 9,94 <0,001 

Піднімання в сід за 1 хв, 
кількість разів 30,0 5,15 1,43 17,16 44,28 4,17 1,01 9,42 <0,001 

Згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи, к-сть разів 30,92 13,86 4,00 44,82 35,14 7,94 2,20 22,59 >0,05 

Стрибок у довжину з 
місця, см 206,78 19,09 5,29 9,23 236,94 12,63 3,06 5,33 <0,05 

Біг 1500 м, хв, с 11,93 0,51 0,14 4,31 8,05 0,58 0,14 4,82 <0,05 
 

Біг протягом 6 хв, м 1437,14 227,98 63,23 15,86 1582, 22 152,84 37,07 9,66 >0,05 
 

Таблиця 2 
Дозування силових навантажень для студентів-першокурсників 

Величина 
обтяження 

(максимальна  
к-сть повторень), 

разів 

К-сть підходів, 
разів 

Тривалість 
відпочинку між 
серіями, хв. 

Темп 
виконання 

8-12 4-5 1,5-2,5 Повільний, 
середній 

 
набуті в атлетичній гімнастиці, можна з успіхом ви-
користовувати в інших видах спорту, в побуті, праці
тощо; атлетичною гімнастикою можна займатися,
практично, за будь-яких умов: у спортивному залі,
вдома, в лісі тощо.

З метою розвитку загальної витривалості ми
застосовували різноманітні фізичні вправи та їх ком-
плекси: ходьбу, біг, стрибки через скакалку тощо.
Техніка виконання більшості циклічних вправ доступ-
на практично для всіх. При їх виконанні задіяні майже
всі м’язи й активізується діяльність провідних функц-
іональних систем організму. Важливим є те, що з’яв-
ляється можливість дозувати інтенсивність і три-
валість навантаження в суворій відповідності до стану
здоров’я та рівня фізичної підготовленості.

Для розвитку зазначених фізичних якостей сту-
дентів-першокурсників при розробці тренувальних
занять ми добирали ті фізичні вправи і їх комплекси,
характерними ознаками яких є: активне функціону-
вання більшості або всіх ланок опорно-рухового апа-
рату. Рекомендували ациклічні і змішані гімнастичні,
легкоатлетичні та ігрові вправи.

Під час виконання силових вправ значну увагу
приділяти ритмічному диханню. Враховуючи те, що
зміна темпу силових вправ, чергування їх із вправа-
ми на гнучкість і розслаблення між підходами скла-
дають великі можливості для вдосконалення рухово-
го і вестибулярного апарату, чергували комплекси
силових вправ з оптимальними циклічними і швидк-
існими вправами, що дають хороший ефект для роз-
витку витривалості.

Важливе значення для раціональної організації
фізкультурно-оздоровчої роботи мають відомості
про фізичну підготовленість студентів, тобто комп-
лекс навичок, умінь та фізичних якостей, якими вони
володіють. Тому рівень силових, швидкісно-силових
можливостей і витривалості студентів ми визначали
за комплексом тестів (табл. 1).

Для збільшення м’язової сили студентів реко-
мендувалося виконувати атлетичні вправи. Кожна
вправа повторювалася 6-8 разів, тривалість відпочин-
ку між серіями становила 1,5-3,0 хв. Вправи викону-
валися в повільному і середньому темпах (табл. 2).

Використовувалися вправи з обтяженням ма-
сою власного тіла, масою предметів, опором, подо-
лання опору еластичних предметів, подолання опору
партнера вправи на тренажерах. Після виконання не-
обхідної кількості підходів для однієї групи м’язів, пе-
реходили до розвитку іншої групи м’язів. При цьому
спочатку виконувалися вправи для більш масивних
м’язових груп, а потім – для дрібних м’язових груп.

Під час виконання силових вправ велика увага
приділялася ритмічному диханню. У більшості вправ
видих рекомендувався під час зусилля.

Потрібно зауважити, що комплекси силових
вправ ми чергували з оптимальними циклічними і
швидкісними вправами, що давали хороший ефект
для розвитку витривалості.

Висновки.
Велике значення у розробці програм фізкуль-

турно-оздоровчих занять студентів необхідно при-
діляти розвитку сили та витривалості, оскільки вста-
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новлено, що люди з оптимальним рівнем цих якостей
значно менше піддаються серцево-судинним захво-
рюванням, хворобам легень, ожирінню, діабету.

Фізична підготовленість студентів 1 курсу оці-
нювалась за результатами виконання контрольних
вправ, що передбачені державними тестами і норма-
тивами оцінювання фізичної підготовленості населен-
ня України. Таким чином, дослідженнями доведено,
що виконання фізкультурно-оздоровчих вправ студен-
тами за розробленим змістом і методикою суттєво
вплинуло на підвищення їх фізичної підготовленості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підвищен-
ня фізичних якостей студентів засобом фізкультур-
но-оздоровчих занять.
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КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ
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ТЕХНОЛОГІЙ
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Анотація. В роботі розглядаються питання щодо впровадження
модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів
з навчальної дисципліни “Рухливі ігри”, яка входить до спец-
іальності “Фізичне виховання”. Запропонована структура кон-
тролю знань, умінь і навичок студентів з цієї дисципліни. Зап-
ропоновані критерії оцінювання успішності та комплексний
контроль знань, умінь та навичок студентів за модульно-рей-
тинговою системою сприяють інтеграції вітчизняної системи
вищої освіти до європейського освітнього простору.
Ключові слова: контроль, успішність, модульні завдання, кри-
терії оцінювання.
Аннотация. Питомец А.П. Комплексное оценивание успева-
емости студентов по учебной дисциплине “Подвижные игры”
с учетом новейших технологий. В работе рассматриваются
вопросы внедрения модульно-рейтинговой системы оцени-
вания успеваемости студентов по учебной дисциплине “Под-
вижные игры”, которая изучается по специальности “Физи-
ческое воспитание”. Предложена структура контроля знаний,
умений и навыков студентов с данной дисциплины. Предло-
женные критерии оценивания успешности и комплексного
контроля знаний, умений и навыков студентов по модульно-
рейтинговой системе оказывают содействие интеграции оте-

чественной системы высшего образования в европейское об-
разовательное пространство.
Ключевые слова: контроль, успеваемость, модульные зада-
ния, критерии оценивания.
Annotation. Pytomets A.P. Complex evaluation of student’s
progress on educational discipline the “Outdoor games” taking
into account newest technologies. In this work development’s
issues of Credit Transfer and Accumulation System of knowledge,
abilities and skills of students for educational discipline “Outdoor
games” was viewed. This discipline is studying on specialty
“Physical Education”. Structure of knowledge, abilities and skills
checking was offered for this discipline. The offered criteria of a
sizing up of success and the complex control of knowledge, skills
of students on modular rating system assist integration of domestic
system of higher education in the European educational space.
Keywords: check, progress, modular tasks, evaluation criteria.

Вступ.
Україна прагне бути європейською державою,

тому модернізація вищої освіти має відбуватися в ме-
жах Болонського процесу, метою якого є створення до
2010 року європейського освітнього простору. Метою
впровадження кредитно-модульної системи (КМСОНП)
є підвищення якості педагогічної освіти й забезпечення
конкурентоспроможності випускників та престижу
української педагогічної освіти в європейському та світо-
вому освітньому й науковому просторі [1].

Положеннями “Концептуальних засад розвит-
ку педагогічної освіти України та її інтеграції в євро-
пейський освітній простір” [4] визначено розвиток
вищої освіти України та стратегію її приєднання до
Болонського процесу.

Реформування освітньої діяльності кафедр
фізичного виховання повинно здійснюватися як в
структурному, так і в змістовному відношенні. Інтег-
рація в європейський освітній простір повинна відбу-
ватися при збереженні досягнень та традицій націо-
нальної системи фізичного виховання, удосконалення
підготовки кадрів з вищою освітою для забезпечення
потреб ринку праці, особливо у сільській місцевості,
розширенні доступу до якісної вищої освіти та моб-
ільності студентів. Ключовим завданням визначено
орієнтацію на кінцевий результат: компетенції випус-
кників (підготовка вчителя-предметника до роботи з
фізичного виховання учнів), що повинні бути засто-
совані та використані на користь держави [1].

Реформування системи вищої освіти можли-
ве тільки у напрямку визнання основною цінністю
людини, тобто гуманізації та демократизації всіх ла-
нок навчально-виховного процесу з урахуванням
особистісних мотивів, інтересів, орієнтацій студентів
з метою оптимальної відповідності до вимог усіх сфер
життєдіяльності молоді [3,6].

З метою забезпечення відповідності вітчизня-
ної вищої освіти європейським стандартам є нагальна
необхідність впровадження кредитно-модульно-рей-
тингової системи підготовки фахівців фізичного вихо-
вання невід’ємним атрибутом якої є введення перма-
нентного об’єктивного педагогічного контролю знань
і умінь на підставі рейтингової технології оцінювання
поточної та підсумкової успішності студентів [2].

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
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Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи – розробити структуру

комплексного контролю знань, умінь і навичок з на-
вчальної дисципліни “Рухливі ігри” для впроваджен-
ня в навчальний процес студентів зі спеціальності
6.010201 “Фізичне виховання”.

Результати дослідження.
Комплексна діагностика знань, умінь та нави-

чок студентів з дисципліни “Рухливі ігри” здійснюєть-
ся на основі результатів проведення поточного і
підсумкового контролю знань (заліку).

Завданням поточного контролю є систематич-
на перевірка розуміння та запам’ятовування про-
грамного матеріалу, умінь та навичок при проведенні
розминки, методики організації і проведення рухли-
вих ігор та складання конспекту уроку під час про-
ходження навчальної  практики. Оцінювання
здійснюється за 100-бальною шкалою.

Поточний контроль знань студентів з дисципл-
іни “Рухливі ігри” складається з:

а) контролю за виконанням трьох модульних зав-
дань, які в сумі дають максимальну кількість балів - 60.

б) контролю за систематичністю та активністю
роботи студентів протягом кожного семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни, яка
оцінюється в 40 балів.

При виконанні модульних завдань оцінюються
теоретичні знання та навички виконання практичних
завдань з теорії і методики проведення рухливих ігор.

До першого модульного завдання відносять-
ся тестові завдання, які складаються з 30 питань.

Питання з тестових завдань:
Наприклад:

1. Рухлива гра – це:
а) суспільне явище, яке склалося історично, як са-
мостійний вид діяльності, притаманний людині;
б) гра, у змісті якої є яскраво відображена роль
рухів (біг, метання, передача та ловля м’яча і інше);
в) свідома ініціативна діяльність, направлена на до-
сягнення умовної мети, добровільно встановле-
ної самими гравцями.
Критерії оцінювання тестових завдань

27-30 балів — за 90 - 100 % правильних відповідей,
оцінка - “5”(відмінно).
21-26 балів — за 70 - 89 % правильних відповідей,
оцінка - “4” (добре).
18-20 балів — за 60 - 69 % правильних відповідей,
оцінка - “3” (задовільно).
0-17 балів – за 1 - 59 % правильних відповідей, оцінка
- “2” (незадовільно).

Максимальна кількість балів за перше модуль-
не завдання становить - 30.

 Друге модульне завдання полягає у визначенні
умінь і навичок, які студент демонструє під час про-
ходження навчальної практики, коли він у ролі вчите-
ля самостійно проводить заняття з рухливих ігор
відповідно до завдань викладача.

 Самостійне проведення заняття доповнює і
поглиблює теоретичні знання та поєднує їх з прак-
тичним змістом програмного матеріалу, що дає змо-

гу формувати у студентів професійно-педагогічні
уміння та навички.
1. Володіння голосом для подачі команд:

1) погане володіння – 0 балів;
2) недостатнє володіння – 1 бал;
3) добре володіння – 2 бали.

2. Знання рухливої гри, яку запропонував викладач
для проведення.

1) не знання гри – 0 балів;
2) погане знання – 1 бал;
3) добре знання – 2 бали.

3. Знаходження правильного місця студентом (керів-
ником гри) при поясненні та показі ігор та розташу-
вання тих, хто грає:

1) неправильно вибране місце та розташування
гравців – 0 балів;

2) частково правильно вибране місце (розташуван-
ня гравців) – 1 бал;

3) правильно вибране місце та розташування
гравців – 2 бали.
4. Пояснення гри:

1) погане пояснення – 0 балів;
2) неповне пояснення  – 1 бал;
3) добре пояснення – 2 бали.

5. Вміння підготувати (вибрати) місце для гри:
1) не підготоване місце  – 0 балів;
2) частково підготоване – 1 бал;
3) добре підготоване – 2 бали.

6. Вміння використовувати необхідний інвентар для
проведення гри:

1) неправильно вибраний інвентар – 0 балів;
2) частково правильно вибраний інвентар – 1 бал;
3) правильно вибраний інвентар – 2 бали.

7. Вміння розподілити на команди:
1) неправильний розподіл – 0 балів;
2) частково правильний розподіл – 1 бал;
3) правильний розподіл – 2 бали.

8. Знання способів вибору ведучих:
1) незнання – 0 балів;
2) часткове знання – 1 бал;
3) добре знання – 2 бали.

9. Керівництво процесом гри:
1) не володіє керівництвом (гра проводиться хао-
тично) – 0 балів;

2) недостатньо повне керівництво – 1 бал;
3) керівництво проводиться на достатньому рівні –

2 бали.
 10. Підведення підсумків гри:

1) невміння підвести підсумки - 0 балів;
2) підведення підсумків не в повному об’ємі – 1 бал;
3) підведення підсумків у повному об’ємі – 2 бали.

Критерії оцінювання умінь і навичок
Кожне з умінь і навичок при проведенні практич-

ного заняття з рухливих ігор оцінюється при його пра-
вильному виконанні 2 балами. Максимальна кількість
балів за друге модульне завдання становить 20.

18-20 балів — оцінка - “5” (відмінно).
15-17 балів — оцінка - “4” (добре).
10 -14 балів — оцінка - “3” (задовільно).
0 балів – оцінка - “2” (незадовільно).
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Третє модульне завдання передбачає виявлен-
ня знань, умінь та навичок у складанні конспекту
уроку з проведенням рухливих ігор.

Критерії оцінки
10 балів — складання конспекту занять без помилок

(правильність і чіткість у постановці завдань,
відповідність запланованого матеріалу завдан-
ням уроку, зв’язок змісту уроку з попередні-
ми завданнями, дотримання правил терміно-
логії під час складання конспекту заняття).

8 балів - складання конспекту занять без помилок
(правильність і чіткість у постановці завдань,
відповідність запланованого матеріалу завдан-
ням уроку, зв’язок змісту уроку з попередні-
ми завданнями, помилки у використанні тер-
мінології під час складання конспекту заняття).

6 балів - складання конспекту занять з незначними
помилками (правильність і чіткість у поста-
новці завдань, відповідність запланованого
матеріалу завданням уроку, відсутній зв’язок
змісту уроку з попередніми завданнями, по-
милки у використанні термінології під час скла-
дання конспекту заняття).

4 бали — складання конспекту занять з незначними
помилками (правильність і чіткість у поста-
новці завдань, відповідність запланованого
матеріалу завданням уроку, відсутній зв’язок
змісту уроку з попередніми завданнями, значні
помилки у використанні термінології під час
складання конспекту заняття).

2 бали - складання конспекту занять із значними по-
милками (не правильна і нечітка постановка
завдань, не відповідність запланованого мате-
ріалу завданням уроку, відсутній зв’язок змісту
уроку з попередніми завданнями, дотриман-
ня правил термінології під час складання конс-
пекту заняття).

0 балів - складання конспекту занять із значними по-
милками (не правильна і нечітка постановка
завдань, не відповідність запланованого мате-
ріалу завданням уроку, відсутній зв’язок змісту
уроку з попередніми завданнями, не дотри-
мання правил термінології під час складання
конспекту заняття).
Контроль систематичності та активності

роботи протягом періоду викладання дисципліни
над вивченням програмного матеріалу оцінюється
наступним чином:

Для контролю відвідування практичних занять
протягом періоду викладання дисципліни пропо-
нується застосувати формулу:

n
x 30

=  ,

де х – вартість одного заняття, 30 – кількість балів,
n – кількість занять.

Таким чином, якщо курс дисципліни “Рухливі
ігри” складає 15 занять, то для того, щоб отримати 20
балів, необхідно відвідати 10 занять.

З огляду на вищесказане можна зробити вис-
новок, що чим на більшу кількість практичних занять

розраховано дисципліну, тим нижча вартість одного
заняття, тобто існує обернено пропорційна за-
лежність між кількістю занять і вартістю одного за-
няття (це видно з формули).

Критерії оцінювання систематичності
відвідування занять:
27-30 балів — за 90 - 100 % відвідувань, оцінка -

“5”(відмінно).
21-26 балів — за 70 - 89 % відвідувань, оцінка - “4”

(добре).
18-20 балів — за 60 - 69 % відвідувань, оцінка - “3”

(задовільно).
0-17 балів – за 1 - 59 % відвідувань, оцінка - “2” (неза-

довільно).
 Максимальна кількість балів за відвідування

занять становить 30.
Активність студента при участі в рухливих іграх

та розучуванні нових ігор оцінюється:
Критерії оцінки:

10 балів — оцінка - “5”(відмінно) — дуже активний.
6 балів — оцінка - “4” (добре) - активний.
3 бали — оцінка - “3” (задовільно) – недостатньо ак-

тивний.
0 балів – за оцінка - “2” (незадовільно) – безініціатив-

ний.
Максимальна кількість балів за активність сту-

дента - 10 балів.
Комплексна оцінка успішності студентів скла-

дається з суми балів отриманих за всі визначені вик-
ладачем (кафедрою) види робіт, згідно критеріїв оці-
нювання за 100-бальною шкалою та перераховуються
в 4-бальну національну шкалу.

90-100 балів — оцінка - “5”(відмінно).
70 – 89 балів - оцінка - “4” (добре).
60 - 69 балів - оцінка - “3” (задовільно).
 1 – 59 балів - оцінка - “2” (незадовільно).
Якщо за результатами поточного контролю

студент отримав менше 60 балів із 100 можливих, дана
дисципліна йому не зараховується і розглядається, як
академічна заборгованість.

Якщо студент набрав 35-59 балів, йому надаєть-
ся можливість перескладання іспиту не більше двох
разів, при цьому оцінка, отримана у результаті дру-
гого перескладання є остаточною.

Якщо студент набрав 1-34 бали, до перескла-
дання іспиту він не допускається й має прослухати
дисципліну повторно.

Порядок перерахунку рейтингових показників
нормованої 100-бальної університетської шкали оці-
нювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейсь-
ку шкалу (ЕСТS) представлений в таблиці 1.

Навчальні досягнення студента з вивчення
змісту навчальної дисципліни за видами діяльності
відображається у “Відомості обліку успішності”, що
включає розділи, представлені в Рекомендаціях щодо
структури залікового кредиту та порядку оцінюван-
ня навчальних досягнень студентів [4].

Висновки
Розроблена комплексна структура контролю

знань, умінь та навичок студентів - майбутніх
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фахівців фізичного виховання з дисципліни “Рухливі
ігри”. Вона складається з виконання трьох модуль-
них завдань, систематичності та активності студентів
протягом семестру над вивченням програмного ма-
теріалу дисципліни та підсумкового контролю знань
(заліку).

Запропоновані критерії оцінювання успіш-
ності та комплексний контроль знань, умінь та нави-
чок студентів за модульно-рейтинговою системою
сприяють інтеграції вітчизняної системи вищої осві-
ти до європейського освітнього простору.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем комплекс-
ного оцінювання успішності студентів з навчальної
дисципліни “рухливі ігри” з урахуванням новітніх тех-
нологій.
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОЇ
МЕТИ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ

Пріма Р.М., Ярощук Л.Г.
Волинський національний

університет імені Лесі Українки

Анотація. У статті розкрито різні наукові підходи, в тому числі
і авторський варіант, щодо забезпечення технологічності ре-
алізації дидактичної мети у навчально-пізнавальній діяльності
гімназистів. Засвоєння інформації науково-гуманітарного
спрямування в 9 класі гімназії передбачено змістом навчаль-
них програм у значно більшому обсязі, ніж у 10 і 11 класах.
Рівень пізнавальної активності гімназистів щодо одержання
інформації гуманітарного спрямування посилюється видан-
ням відповідних підручників і навчальних посібників, які доз-
воляють розвивати інтелектуальні здібності учнів гімназії.
Ключові слова: педагогічні технології, навчальний  процес,
гімназисти,  дидактична мета , навчально-пізнавальна
діяльність.
Аннотация. Прима Р.Н., Ярощук Л.Г. Технология реализа-
ции дидактической цели в учебно-познавательной деятель-
ности учеников гимназии. В статье раскрыты разные науч-
ные подходы, в том числе и авторский вариант, относительно
обеспечения технологичности реализации дидактичной цели
в учебно-познавательной деятельности гимназистов. Усвое-
ние информации научно-гуманитарного направления в 9
классе гимназии предусмотрено содержанием учебных про-
грамм в значительно большем объеме, чем в 10 и 11 классах.
Уровень познавательной активности гимназистов относи-
тельно получения информации гуманитарного направления
усиливается изданием соответствующих учебников и учеб-
ных пособий, которые позволяют развивать интеллектуаль-
ные способности учеников гимназии.
Ключевые слова: педагогические технологии, учебный про-
цесс, гимназисты, дидактичная цель, учебно-познавательная
деятельность.
Annotation: Prima R.N.,Yaroshchuk L.G. Technology of realization
of the didactic purpose in educational cognitive activity of pupils
of a grammar school. In the article different scientific approaches
including author’s variant concerning maintenance of
technologization, realization of didactic aim in the educational
and cognitive activity of gymnasium pupils. The digestion of the
information of a scientific-humanitarian direction in 9 class-room
of a grammar school is stipulated by the contents of curriculums in
the much greater volume, than in 10 and 11 class-rooms. The level
of cognitive activity of high-school students concerning reception
of the information of a humanitarian direction strengthens the
publication of the conforming textbooks and manuals which allow
to educe mental abilities of pupils of a grammar school.
Keywords: pedagogical technologies, educational process,
gymnasium pupils, didactic aim, educational and cognitive activity.

Таблиця 1 
Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання  

в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу (ЕСТS) 

Національна 
шкала 

«5» 
відмінно 

«4» 
добре 
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задовільно 
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незадовільно 
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незадовільно 

шкала 
університету 

90-100 80-
89 

70-
79 

65-
69 

60-
64 

35-59 0-34 

шкала ECTS A B C D E FX X 

      з можливістю повторного 
складання 

з обов’язковим 
повторним курсом 
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Вступ.
У процесі дослідження на основі системного

аналізу виявили, що в практиці навчання учнів гімназії
нема єдиного ідеального підходу до здійснення їх за-
гальноосвітньої підготовки, а лише є велика кількість
різноманітних форм і методів, моделей навчального
процесу, які ефективно використовуються виклада-
чами, майстрами педагогічної справи. Але такий
підхід не задовольняє нинішні вимоги загальноосвіт-
ньої підготовки особистості, змушує в сучасній пе-
дагогічній науці шукати такі дидактичні підходи, такі
дидактичні засоби, які могли б перетворити навчан-
ня в ефективний пізнавальний процес з передбачува-
ними результатами.

Робота виконана за планом НДР Волинського
національного університету імені Лесі Українки.

Формулювання мети роботи.
Мета дослідження – розкрити технологію

реалізації дидактичної мети у навчально-пізнавальній
діяльності учнів гімназії.

Результати дослідження.
Предмет технології навчання в закладах осві-

ти – конструювання сучасного навчального проце-
су і загальноосвітньої підготовки особистості учня.
Системний підхід дозволяє охопити всі основні сто-
рони розробки систем навчання – від визначення
мети і конструювання навчального процесу до пе-
ревірки ефективності роботи нових навчальних си-
стем, їх випробування і поширення. Такий підхід
дозволяє врахувати історичні аспекти педагогічних
технологій у навчальному процесі для реалізації
пізнавальних інтересів.

Методика проведення дослідження спонука-
ла нас обґрунтувати розвиток та становлення педа-
гогічних технологій не в їх емпіричній багатоманіт-
ності (адже такий виклад завжди супроводжується
неповнотою охоплення персоналій і теорій), а вияви-
ти опорно-вузлові аспекти і системно подати їх як
єдину лінію об’єктивного закономірного розвитку.

Ми встановили, що конкретно-педагогічний
аналіз вимагає наукового обґрунтування системно-
го змісту понять на певному етапі розвитку педагог-
ічної науки, хоча історичне бачення зумовлюється
позицією сучасності, суспільними гуманними ідеа-
лами особистостей. Історико-педагогічний аналіз
допомагає кваліфікувати особливості розуміння аб-
солютної та відносної істини, розуміючи її не як
безплідні помилки вчених, а як історично обмеже-
ний вираз об’єктивної істини, до розуміння якої праг-
нуть науковці-дослідники.

Зв’язок логічного і історичного полягає в тому,
що логічне є результатом узагальнення подій історії
педагогічної науки, з’ясуванням головних тенденцій
історичного процесу, адже історичне містить в собі
логічне як свій основний закон. Спіралевидний ха-
рактер дослідження розвитку педагогічних знань пе-
редбачає повернення до пройденого з новим пізна-
вальним аспектом. У кожній педагогічній технології
варто вирізняти її історичні, соціально-побутові, сис-
темно-наукові основи.

Розвиток педагогічної науки на рівні вияву
сучасних досягнень є результатом її багатовікової
пошуково-дослідницької роботи. В обґрунтуванні
розвитку педагогічних технологій актуальним фун-
даментом є її система як структурний порядок у лог-
ічному викладі фактичного матеріалу, заснований на
певних закономірностях. Суперечність між логікою і
фактами системи, відображаючи складність науко-
во-пошукової, пізнавальної діяльності особистості
учня гімназії, приводить до процесу обґрунтування
теоретичних аспектів становлення і розвитку нового
напрямку – технології навчання, в якій щось вини-
кає, розвивається, зникає. Коли суперечність між
формою і змістом системи досягає апогею, звужуєть-
ся дія принципу історичної послідовності, адже він
стає окремим законом, що пояснює взаємообумов-
лений діалектичний зв’язок певної групи фактів.

У своєму дослідженні, використовуючи рівні
засвоєння навчальної інформації, ми здійснили аналіз
вивчення їх об’єктивного прояву у реальній навчаль-
но-пізнавальній діяльності учнів гімназії.

Проводячи дослідження, врахували, що загаль-
на ідея відтворення з навчальних елементів, пошире-
на на весь пізнавальний процес, дозволяє думати про
те, що навчання може здійснюватися незалежно від
присутності самого вчителя. Якщо хід навчання под-
іляється на окремі пізнавальні компоненти, то в ідеалі
викладач лише виконує роль організатора і консуль-
танта в процесі використання певних дидактичних
матеріалів. Можемо уявити і те, що в окремих випад-
ках викладача може замінити навчальна машина.
Практика загальноосвітніх закладів освіти показала,
що такі варіанти можливі в питаннях виконання окре-
мих навчальних завдань.

За логікою технологічного підходу є дві можли-
вості: або замінити викладача, який здійснює навчаль-
ний процес, навчальною машиною; або обмежити
його роль консультативно-організаційними функція-
ми. Такі підходи не завжди схвалюють вчені, які дослі-
джують питання педагогічних технологій [1; 2; 3; 4, 5].

У процесі дослідження виявили таке : окремі
дослідники вважають, що викладач зможе досягнути
високих результатів навчання учнів гімназії техноло-
гічним шляхом, більше уваги зможе приділяти власній
педагогічній творчості. Однак варто відмітити, що
педагогічна технологія не зорієнтована на розвиток
творчості особистості викладача; вона спрямована
на відтворення творчих засад у навчанні школярів.
Але і в її межах є можливість для евристичного твор-
чого підходу в розширенні пізнавальної діяльності
особистості, і цей аспект знайде відображення в на-
шому науковому пошуку.

Досліджуючи проблему на етапі констатуваль-
ного зрізу виявили, що технологічний підхід щодо вияв-
лення становлення педагогів до навчально-пізнаваль-
ної діяльності мав деякі недоліки. Серед них:
здійснювалась орієнтація на навчання репродуктивно-
го виду, яка не відтворювала репродуктивних елементів
навчального процесу; нерозробленість мотивації на-
вчальної діяльності, що було пов’язано із значним недо-
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ліком у використанні педагогічної технології – ігнору-
ванням особистісного підходу. Адже саме особистість
учня повинна бути в центрі уваги здійснення загально-
освітньої навчально-пізнавальної діяльності.

Ці недоліки дозволяють критично оцінювати
роль педагогічної технології в процесі навчання учнів
гімназії. Але аналіз наукових першоджерел, окремих
результатів досліджень переконує, що в будь-якій
діяльності не обійтися без репродуктивного відтво-
рення знань, та варто більше уваги приділяти розвит-
ку творчих здібностей особистості. Специфіка педа-
гогічної технології  полягає в  тому,  що в ній
конструюється і здійснюється такий навчально-пізна-
вальний процес, який дозволяє гарантувати досягнен-
ня поставленої мети. Основою послідовної орієнтації
загальноосвітнього навчання з урахуванням конкрет-
ної мети є оперативна зворотня інформація про рівень
засвоєння дидактичних знань учнями гімназії, яка є в
навчальному процесі. Відповідно до цього в техно-
логічному підході до організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності школярів виділяються такі компоненти:
визначення мети та її максимальна корекція в про-
цесі загальноосвітньої підготовки; конкретна орієн-
тація всього навчання на реалізацію окремих пізна-
вальних завдань; орієнтація навчальної мети і всього
процесу навчально-пізнавальної діяльності на гаран-
товане досягнення позитивних результатів; оцінка
поточних результатів, корекція навчання, спрямова-
на на досягнення конкретної дидактичної мети.

 Проводячи дослідження, ми виявляли реалі-
зацію дидактичної мети у навчально-пізнавальній
діяльності учнів гімназії.

У ході пошукової роботи ми виявили, що об-
ґрунтування мети в загальноосвітній діяльності вик-
ладача займає важливе місце. Ми розробили класи-
фікацію обґрунтування мети через такі підходи:

– визначення мети через вивчення змісту на-
вчального матеріалу, що передбачає такі її види, (та-
кий підхід до обґрунтування мети ґрунтується на тому,
що організація навчального процесу визначається
окремим навчальним завданням ):

Наприклад, „які компоненти називають відок-
ремленими членами речення”, або „назвіть літера-
турні організації 20-х років XX ст.?” та ін. Але обґрун-
тування такої мети не вносить конструктивного
підходу до організації навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів гімназії носить репродуктивний характер
і є малоефективним;

– визначення мети через діяльність викладача
дає змогу ознайомити школярів з окремими елемен-
тами навчально-пізнавальної діяльності;

– обґрунтування мети через внутрішні проце-
си інтелектуального, емоційного, особистісного роз-
витку студента спирається на “формування умінь ана-
лізувати явища, які спостерігаються”, на “розвиток
пізнавальної самостійності у процесі засвоєння загаль-
ноосвітніх знань”. Наприклад, „доведіть гармонійне
втілення в Михайлові Коцюбинському таланту худож-
ника і громадянина”. Такий спосіб визначення мети
„від вчителя” базується на його власній діяльності і

дозволяє вносити певну систематизацію у вирішення
навчально-пізнавальних завдань. Однак викладач пе-
редбачає свої дії , не маючи можливості звіряти їх з
наступними результатами навчання, бо ці результати
не передбачені даним способом визначення мети.
Однак у практиці роботи викладачів закладів освіти таке
визначення мети застосовується рідко, оскільки пов’я-
зане з психологічною сферою розвитку особистості,
до якої нинішні викладачі не звертаються ;

– визначення мети через навчально-пізнаваль-
ну діяльність учнів реалізується через конкретизацію
пізнавальної діяльності особистості. Наприклад, мета
уроку – через осмислення змісту та характеристику
образу Оксани Перебійної усвідомити громадянську
позицію автора драми («Бояриня» – Лесі Українки).
На перший погляд таке визначення мети дозволяє пе-
редбачити певну системність у навчально-пізнавальній
діяльності учнів гімназії. Однак у цьому процесі з поля
зору зникає важливий аспект – передбачуваний ре-
зультат навчання та його наслідки.

Шляхи обґрунтування мети, яка подана нами
вище, не завжди себе виправдовують. Тому роль пе-
дагогічної технології полягає в тому, що враховуєть-
ся інструментальність у визначенні мети загальноос-
вітньої  діяльності  викладача ,  мета
навчально-пізнавальної діяльності реалізується через
результати навчання, через вміння учня гімназії роз-
в’язати конкретне завдання, яке не викликає сумніву
у будь-якого незалежного експерта. Організація та-
кого підходу передбачає врахування і двох основних
аспектів:

- побудови чіткої системи мети, всередині якої
виділені її категорії і послідовні рівні (ієрархія), – такі
системи одержали назву педагогічних таксономій;

- створення максимально ясної, конкретної
мови для опису мети навчально-пізнавальної діяль-
ності, за допомогою якої викладач може здійснити
реальне формулювання мети.

Висновки.
Дані, одержані в результаті констатувального

експерименту, дозволяють зробити такі узагальнення:
- засвоєння інформації науково-гуманітарно-

го спрямування в 9 класі гімназії передбачено змістом
навчальних програм у значно більшому обсязі, ніж у
10 і 11 класах;

- рівень пізнавальної активності гімназистів
щодо одержання інформації гуманітарного спряму-
вання посилюється виданням відповідних підручників
і навчальних посібників, які дозволяють розвивати
інтелектуальні здібності учнів гімназії.

Тому технологічний підхід у навчально-пізна-
вальній діяльності має на меті конструювання на-
вчального процесу, зважаючи на задані вихідні ус-
тановки (загальноосвітні орієнтири, мету і зміст
навчання), які реалізуються в процесі навчальної
підготовки особистості.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем технології
реалізації дидактичної мети у навчально-пізнавальній
діяльності учнів гімназії.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИМЕСИЛА И

КУРАНТИЛА У БОЛЬНЫХ
С ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье проанализированы результаты комби-
нированной терапии с использованием Нимесила и Куран-
тила в лечении больных с первичным остеоартрозом. Об-
следовано 40 пациентов с первичным остеоартрозом.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффектив-
ности и безопасности применения комбинированной тера-
пии у этой категории больных.
Ключевые слова: эффективность, безопасность, комбиниро-
ванная терапия, Нимесил, Курантил, остеоартроз.
Анотація. Прихода І.В. Ефективність та безпечність ком-
бінованої терапії з використанням Німесилу та Курантілу
у хворих на первинний остеоартроз. У статті проаналізо-
вані результати комбінованої терапії з використанням Німе-
силу та Курантілу у лікуванні хворих на первинний осте-
оартроз .  Обстежено  40  пацієнтів  із  первинним
остеоартрозом. Отримані дані свідчать про високу ефек-
тивність та безпечність використання комбінованої терапії
у даної категорії хворих.
Ключові слова: ефективність, безпечність, комбінована те-
рапія, Німесил, Курантіл, первинний остеоартроз.
Annotation. Prikhoda I.V. The efficacy and security of the
combination therapy of Nimesil and Kurantil on treatment in
patients with primary osteoartrosis. The results of the
combination therapy of Nimesil and Kurantil on treatment in
patients with primary osteoartrosis pas been analysed in the
article. There were examined 40 patients with primary
osteoartrosis. The high efficacy and security of clinical
application were determined.
Key words: efficiency, security, combination therapy, Nimesil,
Kurantil, primary osteoartrosis.

Введение.
Остеоартроз (ОА) – хроническое прогресси-

рующее невоспалительное заболевание суставов
различной этиологии, характеризующееся первич-
ной дегенерацией суставного хряща с последующи-
ми структурными изменениями в субхондральной
кости и развитием краевых остеофитов и сопровож-
дающееся явным или скрыто протекающим реактив-
ным синовитом. В зарубежной литературе вместо

термина “остеоартроз” нередко используют другое
понятие – “остеоартрит” – из-за частого выявления
сопутствующих признаков воспаления [1].

Согласно современным данным ОА – самое
распространенное заболевание суставов, которым
страдают около 20% населения. Заболевание обычно
начинается в возрасте старше 40 лет, в молодом возра-
сте может развиваться после перенесенных травм су-
ставов, воспалительных процессов, у пациентов с
врожденной патологией опорно-двигательного аппа-
рата. При этом ОА тазобедренного сустава (коксарт-
роз) более чем в 2 раза чаще наблюдается у мужчин, а
ОА коленного сустава (гонартроз) – у женщин [1].

Выделяют две основные формы ОА: первич-
ный (идиопатический) и вторичный (симптоматичес-
кий), возникающий на фоне различных заболеваний.

Сложность патогенеза ОА обусловлена осо-
бым строением хрящевой ткани, важнейшая функ-
ция которой заключается в адаптации сустава к меха-
нической нагрузке (сжатие при нагрузке и
восстановление при прекращении ее действия) и
обеспечении движения в суставе без трения сустав-
ных поверхностей. Гиалиновый суставной хрящ со-
стоит из соединительнотканного матрикса и клеточ-
ных элементов – хондроцитов. Наиболее важные
компоненты хрящевого матрикса – макромолекулы
коллагена различных типов (преимущественно 2-го)
и протеогликана, обеспечивающих уникальные адап-
тационные свойства хряща. При этом 90% протеог-
ликана хряща – аггрекан (молекула состоит из белко-
вого ядра, к которому прикреплены цепи хондроитин
сульфата, кераан сульфата и гиалуроновой кислоты).
Структура аггрекана обеспечивает очень высокую
гидрофобность, что в сочетании с низкой вязкостью
делает аггрекан идеальной молекулой для защиты
сустава от механической нагрузки [1,3,4,5].

Хондроциты играют ключевую роль в поддер-
жании равновесия между синтетическими (анаболи-
ческими) и деструктивными (катаболическими) про-
цессами. При возникновении ОА преобладают
катаболические процессы, при этом существенную
роль имеет синтез провоспалительных цитокинов, глав-
ным образом интерлейкина-1 (ИЛ-1), под действием
которого хондроциты продуцируют потеолитические
ферменты (матриксные металлопротеазы), вызываю-
щие дегенерацию коллагена и протеогликанов хряща.
Одновременно происходит гиперпродукция хонлро-
цитами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) – ключевого фер-
мента, индуцирующего синтез простагландинов, при-
нимающих участие в развитии воспаления, и
индуцируемой формы синтетазы оксида азота (фер-
мента, регулирующего образование оксида азота, ока-
зывающего токсическое действие на хрящ и вызыва-
ющего апоптоз хондроцитов) [1, 3, 4, 5, 9, 10].

Клиническая картина заболевания определяет-
ся локализацией и степенью выраженности патологи-
ческого процесса. Чаще всего в патологический про-
цесс вовлекаются суставы, подвергающиеся
наибольшей механической нагрузке (коленные, тазо-
бедренные), мелкие суставы кистей (дистальные и про-
ксимальные межфаланговые суставы, первый пяст-
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но-запястный сустав кисти) и позвоночник. Внесус-
тавные проявления при ОА не наблюдаются [1].

Комплексное лечение ОА представляет собой
сложную задачу и предусматривает адекватную дли-
тельную, индивидуальную немедикаментозную и
медикаментозную терапию, которая направлена на
достижение следующих целей:

1) уменьшение боли и воспалительного про-
цесса в пораженных суставах;

2) снижение риска обострений и поражения
новых суставов;

3) замедление прогрессирования заболевания;
4) улучшение качества жизни пациента;
5)  предотвращение инвалидности пациента.
Медикаментозное лечение ОА направлено на

купирование болевого синдрома и синовита, улуч-
шение внутрикостного и регионарного кровотока,
стимуляцию регионарных и системных метаболичес-
ких процессов [1, 3, 4, 5, 9, 10, 11].

В связи с этим, представляет целесообразность
изучить эффективность и безопасность комбиниро-
ванной терапии с использованием нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) – селек-
тивных ингибиторов ЦОГ-2 и ангиопротекторных
препаратов (улучшающих микроциркуляцию в суб-
хондральной кости) у больных с первичным ОА.

Работа выполнена по плану НИР Луганского
национального педагогического университета.

Формулирование цели исследования.
Целью исследования явилось изучение эф-

фективности и безопасности комбинированной те-
рапии с использованием Нимесила (нимесулид,
BERLIN-CHEMIE, Германия) и Курантила (дипири-
дамол, BERLIN-CHEMIE, Германия) у больных с
первичным ОА.

Материалы и методы исследования.
Обследовано 40 больных с первичным ОА, в

возрасте от 45 до 72 лет (средний возраст 58,5±2,6 лет).
Длительность заболевания составила от 5 до 15 лет (в
среднем 10,3±1,5 лет).

Рентгенологически 15 (37,5%) пациентов име-
ли І стадию ОА, 25 (62,5%) пациентов – ІІ стадию ОА.
Функциональная недостаточность суставов (ФНС) І
стадии диагностирована у 22 (55%) пациентов, ІІ ста-
дии – у 18 (45%) пациентов.

Комплекс обследований включал сбор анам-
неза, общий осмотр, объективное обследование,

определение функционального состояния суставов:
тест Ли, индекс Ричи, Станфордскую анкету здоро-
вья, исследование лабораторных показателей актив-
ности процесса (лейкоцитарная формула, СОЭ, уро-
вень серомукоидов, АСЛ-О, АСГ, С-реактивного
белка, α2- и γ-глобулинов).

С целью диагностики возможных поражений
слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной
зоны (НПВП-гастропатии, НПВП-ассоциированные
язвы, кровотечения), как побочных эффектов тера-
пии НПВП [2, 6, 7, 8], всем пациентам проводили эн-
доскопическое исследование – фиброэзофагогастро-
дуоденоскопию (ФЭГДС) c микроскопической
оценкой состояния слизистой оболочки. Последнюю
осуществляли при помощи приготовленных срезов,
окрашенных гематоксилин-эозином. Диагностику
проводили согласно Сиднейской системы с учетом
дополнений Хьюстонской классификации.

Все больные получали комбинированную те-
рапию с использованием Нимесила и Курантила.
Нимесил (нимесулид, BERLIN-CHEMIE, Германия)
назначали в суточной дозе 200 мг; Курантил (дипи-
ридамол, BERLIN-CHEMIE, Германия) - в суточной
дозе 75 мг. Кроме этого, все больные получали инди-
видуальную терапию хондропротекторами: хондро-
итин сульфат в суточной дозе 1000 – 1500 мг или глю-
козамин сульфат в суточной дозе 500 – 1500 мг.

Анализ динамики всех клинико-инструмен-
тальных и лабораторных показателей проводили дваж-
ды: до начала и через 4 недели комплексного лече-
ния.  Достоверность полученных результатов
определяли при помощи критерия t-Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.
Анализ результатов проведенного исследо-

вания выявил высокую клиническую эффектив-
ность комбинированной терапии с использовани-
ем Нимесила и Курантила у больных с первичным
ОА. Отмечена положительная динамика показате-
лей суставного синдрома, выражающаяся в стати-
стически достоверном уменьшении показателей
теста Ли, индекса Ричи, утренней скованности и
Станфордской анкеты (основной и дополнительной
шкал) (табл. 1).

Под влиянием комбинированной терапии
уменьшение боли в суставах происходило на 3,15±0,25
сутки, а увеличение объема движений - на 4,25±0,35
сутки лечения.

Таблица 1 
Динамика показателей тестов функциональной способности суставов  
у больных с первичным ОА под влиянием комбинированной терапии 

Показатель До лечения, 
M±m (n=40) 

Через 4 нед, 
M±m (n=40) 

∆,% P 

Тест Ли 12,95±0,82 5,05±0,64 -61 < 0,001 
Индекс Ричи (болезненность) 8,55±0,62 2,34±0,28 -72,6 < 0,001 
Индекс Ричи (припухлость) 2,96±0,36 0,84±0,12 -71,6 < 0,001 
Утренняя скованность 26,88±1,65 10,92±0,78 -59,4 < 0,001 
Станфордская анкета (основная шкала) 5,46±0,54 2,01±0,17 -63,2 < 0,001 
Станфордская анкета (дополнительная 
шкала) 

3,96±0,12 1,01±0,05 -74,5 < 0,001 
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Показатели теста Ли уменьшились на 61% (р <
0,001), показатели индекса Ричи (болезненность и
припухлость) уменьшились на 72,6% (р < 0,001) и
71,6% (p < 0,001) соответственно. Одновременно на-
блюдали уменьшение показателей утренней скован-
ности на 59,4% (р < 0,001). Также отмечали уменьше-
ние показателей основной и дополнительной шкал
Станфордской анкеты на 63,2% (р < 0,001) и 74,5% (р
< 0,001) соответственно.

К концу 4 недели комбинированной терапии
отмечали улучшение показателей формулы крови:
статистически достоверное снижение СОЭ на 55,6%
(р < 0,001) и количества палочкоядерных лейкоцитов -
на 46,8% (р < 0,001), сопровождающееся одновремен-
ным увеличением количества лимфоцитов и моно-
цитов. Анализ динамики протеинограммы выявил
статистически достоверное снижение концентрации
α2- и γ-глобулинов на 45,5% (р < 0,001) и 42,6% (р <
0,001) соответственно. Уровень серомукоидов и С-
реактивного белка уменьшился на 41,6% (р < 0,001) и
40,3% (р < 0,001) соответственно.

Субъективно 30 (75%) больных отметили “хо-
роший” и “очень хороший” эффект проведенного
лечения, 10 (25%) больных расценили эффект тера-
пии, как “удовлетворительный”.

Объективно у 35 (87,5%) больных отмечен хо-
роший эффект лечения, у 5 (12,5%) – удовлетвори-
тельный. Следует отметить тот факт, что при обеих
методиках оценки эффективности проведенного ле-
чения (субъективной и объективной) не наблюдали
пациентов с недостаточно выраженной эффективно-
стью терапии.

С целью изучения влияния комбинированной
терапии на состояние слизистой оболочки эзофаго-
гастродуоденальной зоны всем больным до и через
4 нед после начала лечения проводили ФЭГДС с био-
псией слизистой оболочки. Отмечали слабо выра-
женную пятнистую гиперемию, преимущественно
в теле и пилорическом отделе желудка, а также в лу-
ковице двенадцатиперстной кишки. Морфологичес-
кое исследование биопатов, взятых из участков гипе-
ремии, выявило лейкоцитарную инфильтрацию
слизистой оболочки.

Комбинированная терапия с использовани-
ем Нимесила и Курантила у больных с первичным
ОА хорошо переносилась и была безопасной. За
весь период исследования ни у одного больного не
наблюдалось существенных побочных эффектов
(прежде всего со стороны желудочно-кишечного
тракта), способствовавших уменьшению доз или
отмене препаратов.

Выводы.
1. Применение комбинированной терапии с

использованием Нимесила и Курантила патогенети-
чески обосновано и оказывает высокий терапевти-
ческий эффект у больных с первичным ОА.

2. Комбинированная терапия с использовани-
ем Нимесила и Курантила способствует улучшению
функциональной способности суставов у больных с
первичным ОА.

3. Комбинированная терапия с использовани-
ем Нимесила и Курантила у больных с первичным

ОА хорошо переносится, безопасна и не сопровож-
дается побочными эффектами (прежде всего со сто-
роны желудочно-кишечного тракта).

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить изучению других вопросов применения комби-
нированной терапии с использованием Нимесила и
Курантила у больных с первичным ОА.
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ЖУРНАЛ «КРАСОТА И СИЛА» (1913 Г.) И ЕГО
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

Приходько А.И.
Национальная юридическая академия Украины

имени Ярослава Мудрого, г.Харьков

Аннотация. В статье проводится всесторонний анализ одно-
го из авторитетнейших украинских периодических изданий
начала ХХ в. – научно-педагогического и спортивного жур-
нала «Красота и сила» (1913 г.). Представлена концепция
журнала, авторский коллектив, структура и содержание раз-
делов , проблематика статей . Научно-педагогический  и
спортивный журнал «Красота и сила» сыграл важную роль в
развитии общественного физкультурного движения в Укра-
ине. Известность и авторитет журналу обеспечивали автор-
ский коллектив сотрудников, широта тематики, острота дис-
куссий, иллюстративные материалы.
Ключевые слова: педагогическая и спортивная журналисти-
ка, физическое воспитание и спорт, физкультурное движе-
ние, начало ХХ в.
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Анотація. Приходько Г.І. Журнал „Красота и сила” (1913 г.)
і його роль у розвитку громадського фізкультурного руху в
Україні. У статті проводиться всебічний аналіз одного з найав-
торитетніших українських періодичних видань початку ХХ
ст. – науково-педагогічного і спортивного журналу „Красо-
та и сила” (1913 р.). Подано концепцію журналу, авторський
колектив, структуру і зміст розділів, проблематику статей.
Науково-педагогічний і спортивний журнал „Красота и сила”
зіграв важливу роль у розвитку суспільного фізкультурного
руху в Україні. Популярність і авторитет журналу забезпе-
чували авторський колектив співробітників, широта темати-
ки, гострота дискусій, ілюстративні матеріали.
Ключові слова: педагогічна і спортивна журналістика, фізич-
не виховання і спорт, фізкультурний рух, початок ХХ ст.
Annotation. Prikhodko A.I. Magazine “Beauty and power”
(1913 y.) and its role in the development of the social physical
movement in Ukraine. Comprehensive analyze of the one of
authoritative Ukrainian periodical publications of the beginning
of XX century - the research and educational and sport magazine
“Beauty and power” (1913) is realized in the article. The
conception of the magazine, group of authors, structure and
content of the parts, problems of the articles are presented.
The scientific and pedagogical and sports log “Beauty and power”
has played the important role in development of public sports
locomotion in Ukraine. Popularity and authority to the log
provided a group of authors of employees, breadth of subjects,
an acuteness of discussions, illustrative stuffs.
Key words: pedagogical and sport journalism, physical education
and sport, physical movement, beginning of XX century.

Введение.
Педагогическая журналистика ХIХ – нач. ХХ

вв. – уникальный феномен отечественной культуры.
По словам авторитетного ученого, исследователя
истории физической культуры и спорта А.Б.Суника,
периодическая печать является «уникальным источ-
ником исторического познания», «безмерным кла-
дезем фактологии». Внимательное изучение прессы,
ее анализ помогает погрузиться в атмосферу тех лет,
уловить дух изучаемого времени, социально-психо-
логический тонус общества. В силу своей специфи-
ки пресса формирует общественное мнение, ценно-
стные ориентации, популяризирует определенные
знания и представления о различных сферах соци-
альной жизни … Одновременно с этим, пресса - сво-
еобразный барометр общественных настроений [7].

Во вт. пол. ХIХ в. на территории Украины и
странах Европы начало зарождаться физкультурно-
спортивное движение, являясь составляющей мощ-
ного общественно-педагогического движения, ре-
зультатом частной инициативы прогрессивной
общественности: ученых, врачей, педагогов, про-
мышленников, спортсменов-энтузиастов.

Отдельные аспекты истории физической куль-
туры и спорта вт. пол. ХIХ – нач. ХХ вв. исследова-
лись в работах Я.Б.Боднара, О.А.Вацебы, О.Т.Винни-
чука, Н.А.Карпушко, С.М.Мягковой, Е.Приступы,
В.В.Столбова, А.Б.Суника, Е.М.Черновой и др. Одна-
ко до настоящего времени этот период истории фи-
зической культуры по целому ряду причин остается
самым малоизученным.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР кафедры физического воспитания Националь-
ной юридической академии Украины имени Ярос-
лава Мудрого и кафедры общей педагогики Харь-

ковского национального педагогического универси-
тета им. Г.С.Сковороды.

Формулирование целей работы.
Цель данного исследования – проанализиро-

вать процесс возникновения, идейную позицию и
содержание первого наиболее авторитетного в Ук-
раине специализированного журнала, посвященно-
го проблеме физического воспитания и спорта.

Результаты исследования.
Педагогическая журналистика ХIХ – нач. ХХ

вв. своим появлением обязана прогрессивным си-
лам, объединившимся вокруг идеи о необходимости
реформирования системы образования и демокра-
тизации просвещения. Журналы создавались по ини-
циативе видных и авторитетных ученых, обществен-
ных деятелей, литераторов. Поэтому неслучайно
среди редакторов-издателей научно-педагогических
журналов «золотого века» отечественной педагоги-
ки имена Н.Х.Весселя, Н.А.Вышнеградского, Н.И.Ко-
стомарова, П.А.Кулиша, К.Н.Модзалевского, А.П.Не-
чаева ,  А.Н.Острогорского,  Е .А.Покровского,
П.Г.Редкина, Д.И.Тихомирова, Л.Н.Толстого и др.
Создавая журналы, они стремились сделать их двига-
телем развития науки, «проводниками прогрессив-
ных педагогических идей», зеркалом общественного
мнения, трибуной для обсуждения актуальных об-
щественных проблем, связующим звеном между
прогрессивной теорией и ее внедрением в практику,
средством обмена и распространения передового
опыта учебных заведений и просветительских об-
ществ в самые дальние уголки страны [2,4,5,8].

С началом постановки в обществе проблемы
физического воспитания личности началась ее лите-
ратурная обработка. На страницах общепедагогичес-
ких журналов публиковались многочисленные ста-
тьи теоретического и практического характера, в
которых подчеркивалась тесная взаимосвязь физи-
ческого воспитания с другими видами воспитания,
выдвигалось требование введения различных орга-
низационных форм физического воспитания в школь-
ную и внешкольную практику. Все это подкрепля-
лось углубленной исследовательской разработкой
проблем содержания, методики и организации фи-
зического воспитания в различных типах учебных
заведений [3,5,6]. В журнальных публикациях мысли
авторов, дискуссия, полемика, критика, обсуждение
практических ошибок и передового опыты нередко
выходили за рамки чисто физкультурно-спортивных
интересов и касались острых социальных проблем
того времени. Следует отметить, что до революции
1917 г. в России, в состав которой входили украинс-
кие земли, издавалось более 300 педагогических жур-
налов, и на страницах многих из них нашли отраже-
ние вопросы физического воспитания личности.

Среди издаваемых в России исследуемого пе-
риода общепедагогических журналов, на страницах
которых горячо отстаивалась проблема физического
воспитания и с которыми тесно сотрудничали автори-
тетные специалисты из Украины А.К.Анохин, А.Г.Гот-
либ, В.К.Крамаренко, И.М.Радецкий и др., следует
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выделить «Вестник воспитания» (М., 1890-1917), «Пе-
дагогический сборник» (СПб., 1864-1918), «Русская
школа» (СПб., 1890-1917), «Образование» (СПб., 1892-
1909) и др. Начало ХХ в. ознаменовалось появлением
первых специализированных научно-педагогических
журналов, посвященных проблеме физического вос-
питания и спорта: «Геркулес» (СПб., 1912-1917), «Фи-
зическое образование и спорт» (СПб., 1910), «Сокол»
(М., 1910-1914), «Спорт» (СПб., 1900-1908) и др. На их
страницах были отражены актуальные общественные
проблемы, вопросы теории и практики физического
воспитания и спорта в стране и за рубежом.

Важной вехой в истории украинской журна-
листики стало появление первого наиболее автори-
тетного периодического издания, специально посвя-
щенного вопросам физического воспитания –
журнала под названием «Красота и сила», издавае-
мого в г. Киеве в 1913 г. Первым редактором журнала
был А.А.Роханский (редактировал первые шесть но-
меров), а, начиная с седьмого номера, редакцион-
ную коллегию возглавляли видные и уважаемые в
Украине специалисты в области физической культу-
ры и спорта Александр Константинович Анохин и
Валентин Константинович Крамаренко. Журнал пред-
ставлял собой иллюстрированное издание, печатав-
шееся один раз в две недели. Всего вышло в свет 18
номеров. Поступая в продажу по цене 10 коп за но-
мер, журнал был довольно доступным для широких
слоев общественности.

Несмотря на то, что в нач. ХХ в. в России на
тот момент уже издавались отдельные специализи-
рованные научно-педагогические и спортивные жур-
налы («Физическое образование и спорт» (1910),
«Сокол» (1910-1914), «Спорт и наука» (1908-1910),
«Спорт» и др.), с которыми продолжали активно со-
трудничать украинские специалисты, все таки при-
мером для создателей «Красоты и силы» послужил
французский журнал «La Culture physique».

Наряду с этим, в традициях отечественной
прессы нач. ХХ в. журнал «Красота и сила» для чита-
телей отличался, в первую очередь, своей системой
взглядов на проблему физического воспитания и
спорта. В самом названии журнала была отражена
идейная позиция его создателей, которые были глу-
боко убеждены, что только «сочетание красоты и
силы, под общим покровом здоровья, может дать
истинного физически развитого человека» [1, c.1].
Поэтому неслучайно издателями в качестве девиза
журнала были взяты слова Вольфганга Гете: «Только
из совершенной силы рождается красота».

Как показало исследование, приступая к изда-
нию, редакционная коллегия «Красоты и силы» стре-
милась создать передовое специализированное науч-
но-педагогическое издание, «независимый орган
физического воспитания с научно-спортивным отде-
лом». С учетом всех современные тенденции в разви-
тии журналистики, в нем впервые на паритетных на-
чалах (что было не характерно для специальной
периодики исследуемого периода) отражались вопро-
сы теории и практики физического воспитания различ-

ных групп населения, развитие видов спорта. На стра-
ницах журнала читатели своевременно знакомились с
хроникой физкультурно-спортивной жизни, прежде
всего, событиями, происходившими в Киеве – одном
из крупнейших центров физкультурно-спортивной
жизни того времени, а также в других городах Украи-
ны. В тоже время, как показало анализ статей, в нем
проблемы физического воспитания и спорта рассмат-
ривались в неразрывной связи с такими коренными
вопросами общественной жизни, как состояние здоро-
вья подрастающего поколения, взаимосвязь семьи и
школы в воспитании детей, необходимость реформи-
рования системы образования в стране.

Анализируя идейную концепцию «Красоты и
силы», нельзя не остановиться на взаимоотношении
авторского коллектива и «сокольства». Следует об-
ратить внимание на то, что появление первого в Ук-
раине специализированного научно-педагогическо-
го журнала пришлось на период, когда сокольская
гимнастика в стране достигла пика популярности сре-
ди различных групп населения и была официально
рекомендована для преподавания в учебных заведе-
ниях. Поэтому журналы, издаваемые в исследуемый
период, традиционно были выдержаны в четко опре-
деленном направлении и отстаивали позицию «за»
или «против». Известно, что создатели «Красоты и
силы» А.К.Анохин и В.К.Крамаренко были крайне
критично настроены к распространению сокольской
гимнастики в стране, о чем постоянно полемизиро-
вали в научной среде и в печати. Однако концепция
журнала, по замыслу редакторов, должна была ос-
новываться на толерантной позиции по отношению
к сокольской системе, и поэтому на его страницах,
хотя и в очень незначительном объеме, помещались
хроникальные заметки о событиях, связанных с рас-
пространением сокольства в Украине.

 «Красота и сила», несмотря на столь недли-
тельный период издания (один год), по оценке совре-
менников и современных ученых, был одним из са-
мых авторитетных и влиятельных
специализированных периодических изданий нач. ХХ
в., первым украинским изданием европейского типа.
Популярность журнала обеспечивал, прежде всего,
авторский коллектив его сотрудников, среди которых
видные специалисты не только из Украины, но со всей
России: первый председатель исполнительного ко-
митета Всероссийского союза любителей легкой ат-
летики, большой пропагандист и организатор физ-
культурного движения, член Международного
олимпийского комитета, автор первой библиографии
спорта Г.А.Дюперрон; редактор журнала «Сила и
здоровье» Г.И.Трунн; известный киевский спорт-
смен, основатель Киевского атлетического кружка,
врач Е.Ф.Гарнич-Гарницкий; киевский ученый-авиа-
тор, а в последствии, всемирно известный авиакон-
структор И.И.Сикорский; знаменитый атлет, автор
популярных книг по тяжелой атлетике и борьбе, ре-
дактор журнала «Геркулес» И.В.Лебедев; председа-
тель Всероссийского общества тяжелоатлетов, один
из лидеров российского спортивного и олимпийско-
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го движения Л.А.Чаплинский; один из инициаторов
проведения Киевской Олимпиады А.П.Вешке. В чис-
ле сотрудников журнала были П.П.Булюбаш, худож-
ник В.М.Мерный и др.

Наиболее плодотворно в журнале работали
киевляне А.К.Анохин и В.К.Крамаренко. На его стра-
ница наиболее ярко проявились их качества как уче-
ных-теоретиков, методистов и публицистов: они мо-
ментально реагировали на злободневные проблемы,
остро высказывали свое собственное суждение и, тем
самым, становились инициаторами дискуссий по
данной проблематике. В целом, участие в работе
журнала прогрессивно настроенных деятелей физи-
ческого воспитания и спорта позволили сделать его
трибуной для пропаганды прогрессивных идей и от-
стаивания интересов физкультурно-спортивной об-
щественности нач. ХХ в.

Журнал состоял из следующих постоянных
отделов:

1. Физическое воспитание, образование и раз-
витие в семье и школе;

2. История, философия, гигиена спорта и
спортивная беллетристика;

3. Биографии спортивных деятелей и библио-
графия их работ;

4. Виды спорта и спортивные зрелища.
5. Спортивная хроника в стране и за рубежом.
6. Обзор спортивной печати.
7. Советы читателям.
Впервые, в отличие от других изданий, в жур-

нале был выделена отдельная рубрика, посвященная
физическому воспитанию и спорту женщин. Эта
информация помещалась в разделах: «Научные ста-
тьи», «В школе», «Жизнь обществ», «Хроника», «Пе-
чать», «Смесь».

Заключительный раздел журнала «Красота и
сила» представлял собой справочное приложение, в
котором помещались различного рода объявления.

«Красота и сила» был рассчитан конкретную
целевую читательскую аудиторию, а именно, на со-
временного самостоятельно мыслящего читателя:
«педагогов и наиболее культурных и сознательных
деятелей спорта», которым, по мнению авторского
коллектива, журнал окажет большую помощь в деле
осуществления идеи «здоровья, красоты и силы» [1,
c.1]. Однако, начав издаваться, благодаря стремлению
к разнообразию материалом, журнал довольно быс-
тро завоевал большую читательскую аудиторию. Он
привлек внимание широких слоев украинской
спортивной общественности, став официальным пе-
чатным органом Киевского кружка «Спорт», Одес-
ской футбольной Лиги и ряда секций Всероссийской
выставки 1913 г., в рамках которой в г. Киеве была
проведена Первая Всероссийская Олимпиада.

Публикуя на страницах журнала большое ко-
личество фотографий, с изображениями физкультур-
но-спортивных событий, портретов известных спорт-
сменов и деятелей того времени, рисунков, редакция,
на наш взгляд, стремилась сделать его иллюстриро-
ванным и, тем самым, привлечь внимание широких
слоев читательской аудитории.

Анализ статей журнала, опубликованных в
общетеоретических разделах, позволяет сделать вы-
вод об их широте проблематики и разноплановости
подачи материалов. В журнале помещались научные
и методические статьи, посвященные системе «фи-
зического образования» П.Ф.Лесгафта, интервью о
спорте с Айседорой Дункан, разделы научной рабо-
ты В.К.Крамаренко «Путь к физическому совершен-
ству» и «Психофизиология движений», переводы
научных трудов иностранных ученых А.К.Анохина,
очерки по истории древних и современных Олим-
пийских игр Г.А.Дюперрона, историко-публицисти-
ческие статьи о зарождении отдельных видов спорта,
в числе которых, история киевского футбола (автор
А.Вешке), многочисленные статьи А.К.Анохина, в
которых представлены взгляды ученого на проблему
физического воспитания в школах, даются рекомен-
дации родителям по физическому воспитанию детей
в семье и т.п. Журнал знакомил читателей с биогра-
фиями известных спортсменов и видных организа-
торов физической культуры и спорта.

Материалы «Хроники» в «Красоте и силе»
были посвящены актуальным вопросам обществен-
ной физкультурно-спортивной жизни Украины. В
разделе помещались сообщения о достижениях физ-
культурно-спортивной практики, например, о рабо-
те двухмесячных курсов по подготовке учителей гим-
настики для учебных заведений, организованных
Управлением Киевского учебного округа, руководи-
мых В.К.Крамаренко, одномесячных курсах гимнас-
тики для воспитанников Киевской учительской семи-
нарии. Значительное место в данном  разделе
занимали очерки об опыте создания и деятельности
спортивно-гимнастических кружков при различных
учебных заведениях (Университете Святого Владими-
ра, Киево-Печерской гимназии и др.), гимнастичес-
ких обществ. Прогрессивная практика средних учеб-
ных заведений Украины представлена в заметках о
проведении физкультурных праздников, состязаний,
показательных выступлений экскурсий учащихся.

Особое место в журнале занимала серия пуб-
ликации, посвященных организации, проведению и
подведению итогов Первой Всероссийской Олимпи-
ады в г. Киеве (1913 г.) – ярчайшей страницы истории
физической культуры дореволюционного периода.
Именно в «Красоте и силе» была помещена первая
информация об этом мероприятии, состоявшемся
исключительно благодаря инициативе украинской
прогрессивной общественности. В последующих
номерах были опубликованы программа Олимпиа-
ды, общие правила соревнования, речь, произнесен-
ная В.К.Крамаренко на заседании Киевского Олим-
пийского комитета и спортивных комиссий и статья,
в которой организаторы Киевской Олимпиады под-
водили итоги, давая оценку ее значению для разви-
тия физкультурно-спортивного движения в стране. В
номерах журнала содержится большое количество
фотографий, в которых отражена хроника тех уни-
кальных событий, помещены портреты деятелей, сто-
ящих у истоков зарождения физкультуры и спорта в
Украине. Материалы журнала «Красота и сила» мож-
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но по праву считать «энциклопедией киевской олим-
пиады» и, по оценке авторитетнейшего исследовате-
ля истории физической культуры и спорта А.Б.Суни-
ка, «бесценным источником для изучения феномена
этого памятного события в истории российского
спортивного и олимпийского движения» [7].

Анализ теоретических, методических и прак-
тических материалов журнала «Красота и сила» по-
казал, что на его страница отстаивались актуальные
общественные проблемы своего времени, а имен-
но, пропагандировался здоровый образ жизни среди
различных групп населения, обсуждались педагоги-
ческие, психологические, медицинские и философ-
ские аспекты национальной системы физического
воспитания и развития спорта, освещались направ-
ления деятельности передовой украинской обще-
ственности по реализации задач физического воспи-
тания, подвергался резкой критике бюрократизм
местных чиновников, тормозящих развитие физкуль-
турно-спортивной практики.

Выводы.
Научно-педагогический и спортивный журнал

«Красота и сила», издаваемый в 1913 г. в г.Киеве под
редакцией А.К.Анохина, В.К.Крамаренко, А.А.Рохан-
ского, сыграл важную роль в развитии общественно-
го физкультурного движения в Украине. Несмотря на
недолгое время существования, он стал трибуной про-
паганды прогрессивных идей и передового практичес-
кого опыта в области физического воспитания и
спорта. Известность и авторитет журналу обеспечи-
вали авторский коллектив сотрудников, широта тема-
тики, острота дискуссий по проблемам, волнующим
украинскую физкультурно-спортивную обществен-
ность, иллюстративные материалы.

Для современных исследователей журнал
«Красота и сила» как раритетное издание начала ХХ
в. представляет особую ценность в связи с содержа-
щимся в нем большим массивом фактического ма-
териала, изучение которого даст возможность рас-
крыть неизвестные страницы истории физической
культуры на этапе зарождения физкультурно-
спортивного движения в Украине, «поможет погру-
зиться в атмосферу тех лет, уловить дух изучаемого
времени, социально-психологический тонус обще-
ства» (А.Б.Суник).

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других неизвест-
ных страниц истории физической культуры.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
С ПОНИЖЕНИЕМ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

Радзиевская М.П., Радзиевский П.А., Авербух А.И.
Щецинский университет, Щецин, Польша
Киевский городской педагогический

университет им. Б.Д.Гринченко, Киев, Украина

Аннотация. В статье исследуется возможность компенсации
гипоксического состояния, которое имеет место в патогене-
зе гипофункции инсулярного аппарата поджелудочной же-
лезы (сахарный диабет первого типа). Показано, что адапта-
ция к  гипоксической гипоксии в курсе интервальной
гипоксической тренировки на фоне применения традицион-
ной терапии оказывает благоприятный лечебный эффект у
женщин детородного возраста при гипофункции инсуляр-
ного аппарата поджелудочной железы, способствует норма-
лизации содержания глюкозы в крови, снижению содержания
гликозилированных белков в крови, в частности, гликозили-
рованного гемоглобина, повышению содержания гемогло-
бина в крови, снижению дозы вводимого инсулина, норма-
лизации состояния  функциональной  системы дыхания,
повышению работоспособности больных.
Ключевые слова: функциональная система дыхания, гормо-
нальный статус, гипофункция инсулярного аппарата подже-
лудочной железы, гипоксические состояния, интервальная
гипоксическая тренировка.
Анотація. Радзієвська М.П., Радзієвський П.О., Авербух О.І.
Реабілітація хворих на цукровий діабет першого типу з вико-
ристанням фізіотерапевтичних процедур з пониженим вмістом
кисню у повітрі, що вдихається. В статті досліджується мож-
ливість компенсації гіпоксичного стану, що лежить в основі
патогенеза цукрового діабету першого типу. Стимулююча дія
субкомпенсованої гіпоксії на функцію підшлункової залози ви-
являється не тільки в збільшенні вмісту інсуліну при гіпоксії,
зниженню вмісту цукру у крові і сечі, зниженню вмісту глікова-
ного гемоглобіну у крові, зменшенню дози ендогенного інсул-
іну на 10%, але і саме поліпшення функції ФСД впливає на
ендокринну систему, яка одночасно є частиною регуляторної
ланки функціональної системи дихання. Компенсація гіпоксич-
ного стану, який бере участь в патогенезі гіпофункції інсуляр-
ного апарату підшлункової залози наступає в результаті покра-
щення постачання організму киснем при адаптації до гіпоксії.
Ключові слова: функціональна система дихання, гормональ-
ний статус, гіпофункція інсулярного апарату підшлункової
залози, гіпоксичні стани, інтервальне гіпоксичне тренування.
Annotation. Radzijewska M.P., Radzijewski P.O., Awerbuch A.I.
Rehabilitation illness with Sugar Diabetum I type in physical
therapy means with hypoxic hypoxic gas mixture. In the paper
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were studied an interaction of conducting object of functional
respiration system (FRS) (process of mass transportation for
respiratory gases, utilization of oxygen in organism) and the
center of FRS conducting (endocrine system — insular system of
pancreatic gland hypofunction) with its working organs of outside
respiration, blood circulation, blood formation, tissue respiration.
In the paper the items of information about usage of interval
hypoxic training (IHT) managed to achieve stabilization of a
contents of a glucose in a blood inspected, disappearance of
Saccharin in urine, normalization of a contents of a haemoglobin
joint with a glucose, that promoted liquidation of an anemic
hypoxia and improvement the Oxygen-transport function of a
blood of inspected ill with Sugar Diabetum I type. It is important,
that ill it was possible to reduce a dose of an inlet insulin by 10 %.
Key words: functional respiratory system, hormone status,
insular system of pancreatic gland hypofunction, hypoxic states,
intermittant hypoxic training.

Введение.
Эндокринные заболевания получили широкое

распространение в нашей стране, особенно в после-
днее десятилетие. В 1,5 раза увеличилось количество
больных инсулинзависимым сахарным диабетом,
которое в 1995 году по данным ВОЗ составило более
900 тыс. больных (1, 5). Взаимовлияние гормональ-
ного состояния и обеспечения организма кислоро-
дом твердо установленный в науке факт. Эндокрин-
ные органы играют существенную роль в управлении
состоянием функциональной системы дыхания (2, 3,
4). В связи со способностью инсулина активизиро-
вать ферменты фосфорилирования глюкозы, увели-
чивать долю ее участия в процессах образования
энергии при неизменном общем уровне энергопро-
дукции, этот гормон оказывает влияние на утилиза-
цию кислорода в тканях (1, 2, 5). В настоящее время
общеизвестно конструктивное действие адаптации к
гипоксии: существенное улучшение состояния ФСД,
ее аэробной производительности, повышение устой-
чивости организма к разного рода воздействиям.
Адаптация к гипоксии успешно применяется для те-
рапии многих заболеваний и для повышения рабо-
тоспособности здоровых лиц и спортсменов (3). В
80-90-е годы получил распространение новый метод
гипоксических воздействий – интервальная гипокси-
ческая тренировка (ИГТ). Адаптация к гипоксии в
курсе интервальной гипоксической тренировки так-
же эффективно используется в терапии: кардиоло-
гии, пульмонологии, лечении анемии (4). Получены
первые обнадеживающие данные о применении ИГТ
в эндокринологии — оказалось успешным комплек-
сное лечении лиц среднего возраста, страдающих
инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) (2).

Работа выполнена по плану НИР Киевского
городского педагогического университета им.
Б.Д.Гринченко.

Формулирование целей работы.
Цель работы — выявить эффективность реа-

билитации больных сухарным диабетом первого типа
при использовании адаптации к гипоксии в курсе
интервальной гипоксической тренировки в улучше-
нии состояния функциональной системы дыхания и
ее роли в коррекции гормонального статуса при сни-
жении секреции инсулина.

Методы и организация исследований.
Обследовано 26 женщин, страдающих инсу-

линзависимым сахарным диабетом. Характеристи-
ки контингента обследуемых приведена в табл.1.

У женщин с впервые выявленным сахарным
диабетом I типа наблюдались ранние признаки ИЗСД:
общая слабость, жажда, чаще похудание при повы-
шенном аппетите, зуд кожных покровов. Данные кли-
нико-лабораторного тестирования больных подтвер-
дили диагноз и наличие стадий ИЗСД.

Для решения поставленных задач обследова-
ния были проведены до и после курса ИГТ в услови-
ях для определения основного обмена в условиях
шагового степ-теста по Добельну. Кроме того, для
выявления реакции организма девушек на гипоксию
проводился специальный гипоксический тест по А.З-
.Колчинской. Взрослые женщины с ИЗСД смогли
выдержать тестирование с содержанием О2 во вды-
хаемом воздухе равным 12%.

В конце каждой минуты гипоксического теста
проводилась регистрация частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), насыщения артериальной крови кис-
лородом (SаО2). Фиксировалось точное содержание
кислорода в смеси. На третьей и восьмой минутах
теста проводилось измерение минутного объема
крови (МОД) и частоты дыхания (ЧД). На второй и
седьмой минутах теста измерялось артериальное дав-
ление (АД). До и непосредственно после теста бра-
лись пробы крови из пальца для определения содер-
жания в ней гемоглобина и лактата (Hb и La,
соответственно).

До, на протяжении и после курса ИГТ боль-
ным ИЗСД были проведены: мониторинг содержа-
ния глюкозы в крови (каждые 2 часа), определение
содержания сахара в моче, общий анализ крови, оп-
ределение содержания гликолизированного гемогло-
бина в крови.

Курс ИГТ для больных ИЗСД состоял из 14
сеансов. Каждый сеанс ИГТ включал 4-5 серий пя-
тиминутного дыхания газовой смесью, содержание
О2 в которой менялось так, чтобы адаптация к ги-
поксии была ступенчатой, в первых пяти сеансах
содержание О2 в смеси составляло 13%, во вторые 5

Таблица 1 
Характеристика контингента обследуемых 

Группы 
П/П Диагноз Возраст Масса, кг Длина тела, см Кол-во Воздействие 

1 ИЗСД 
(компенсация) 22±5 67±5 165±5 18 ИГТ 

2 ИЗСД 
(компенсация) 25±5 65±8 160±6 8 контроль 
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— 12.5%, в третье 5 — 13% кислорода, чередующе-
гося с такими же по времени нормоксическими
интервалами..

Непрерывное снабжение гипоксическими
смесями с желаемым содержанием в них кислорода
осуществлялось аппаратом “Гипоксикатор” фирмы
“Trade Medical” по Т.Н.Цыгановой. В аппарате
имеетcя газоанализатор, на табло которого в цифро-
вом виде представлена информация о концентрации
кислорода в гипоксической смеси.

Для определения показателей внешнего дыха-
ния (МОД, ЧД) мы использовали полианализатор
ПА-02-5 (Украина), газообмена — газоанализатор
ГА-0-4 (Украина).

Для определения ЧСС, SаО2 использовался
прибор “Oxyshattle” (США). В пробах крови (арте-
риализированная кровь бралась из пальца) опреде-
лялось содержание Нв гемоглобинцианидным ме-
тодом, содержание лактата  — по Штрому.  У
девушек, страдающих ЮДМК, определялась также
лейкоцитарная формула крови ( лаборатория ДСКБ
N 14 г. Киева).

Для обработки полученных данных применя-
лись методы математической статистики: критерий
Стьюдента; анализ данных инструментальных иссле-
дований был проведен на IBM PC по программе
“Методика расчета кислородных параметров” по
А.З.Колчинской и сотр.(3, 4).

Результаты исследований.
Относительная и абсолютная инсулиновая не-

достаточность вызывает существенные отклонения
в состоянии функциональной системы дыхания. Про-
ведя анализ сведений литературы, а также дополнив
его данными собственных исследований нам удалось
на системном уровне оценить влияние дефицита
инсулина на состояние ФСД в целом (рис. 1).

Вторичная аменорея и болезненные месячные
у половозрелых женщин с ИЗСД, более низкие вен-
тиляторные объемы, низкий уровень скорости по-
требления кислорода организмом и его интенсив-
ность, большая частота сердечных сокращений при
меньшем ударном объеме, более низкая кислород-
ная емкость крови из-за повышенного содержания
гликолизированного гемоглобина в крови приводят
к ухудшению состояния ФСД в условиях нормоксии
и вызывают отклонения КРО от возрастных норм. В
первую очередь это проявляется в отмеченной нами
более низкой скорости транспорта кислорода арте-
риальной кровью, артериальной и венозной гипок-
семии. Таким образом, при ИЗСД создаются менее
благоприятные условия для регулирования КРО в
условиях гипофункции инсулярного аппарата под-
желудочной железы, т.е. в основе этиопатогнеза дан-
ного заболевания кроме субстратного голодания ле-
жит также и кислородная недостаточность различной
этиологии (см. рис.1). Наличие сведений о развива-
ющейся гипоксии разных типов (см.рис. 1) при инсу-
линозависимом сахарном диабете направляет поиск
методов лечения в сторону средств, обеспечиваю-
щих адаптацию к ней и ликвидацию гипоксического

состояния. Прежде, чем применить в качестве тера-
певтического средства адаптацию к гипоксии мы
провели определение изменения функции инсуляр-
ного аппарата поджелудочной железы под воздей-
ствием кратковременного вдыхания гипоксических
газовых смесей больных ИЗСД.

Наши исследования показали, что вдыхание
гипоксической газовой смеси с 12 % О2 оказывает
стимулирующее влияние на состояние инсулярно-
го аппарата поджелудочной железы у больных с
ИЗСД среднего возраста. При вдыхании гипоксичес-
кой газовой смеси с 12% О2 больные ИЗСД средне-
го возраста испытывали на себе действие собствен-
но III степени гипоксической гипоксии, которая
характеризовалась следующими признаками: удер-
жанием уровня потребления кислорода на нормок-
сическом уровне, компенсаторным увеличение ско-
рости доставки кислорода артериальной кровью,
снижением напряжения кислорода в артериальной
крови без достижения критического уровня, уме-
ренной венозной гипоксемией. Для вышеуказанно-
го контингента больных ИЗСД, используемые в ги-
поксическом тесте гипоксическую газовую смесь
можно считать тренирующей, т.е. ее можно приме-
нить с лечебной целью в курсе интервальной ги-
поксической тренировки (ИГТ). После применения
курса ИГТ с вдыханием ГГС-12 удалось добиться
стабилизации содержания глюкозы в крови обсле-
дуемых, исчезновения сахара в моче, нормализа-
ции содержания гликолизированного гемоглобина,
что способствовало ликвидации анемической ги-
поксии и улучшению кислородтранспортной фун-
кции крови обследуемых больных молодого возра-
ста с ИЗСД. Важно, что больным можно было
снизить дозу вводимого инсулина на 10%. Механизм
оптимизации состояния ФСД больных инсулинза-
висимым сахарным диабетом при адаптации к ги-
поксии в курсе ИГТ следующий (рис. 2). В резуль-
тате адаптации к гипоксии в курсе интервальной
гипоксической тренировки увеличивается содержа-
ние инсулина в крови, основным эффектом которо-
го является снижение содержания глюкозы в крови,
вследствие большей ее утилизации инсулинозави-
симыми тканями (печенью, мышцами, жировой
тканью). Увеличение содержания инсулина в крови
также способствует инициации трансляции и элон-
гации растущих полипептидных цепей белков, в том
числе ферментов принимающих участие в процес-
сах образования энергии. Из-за увеличения количе-
ства глюкозы, поступающей в ткани, увеличивается
доля ее участия в процессах образования энергии,
активизируются процессы окислительного фосфо-
рилирования и аэробного гликолиза, что приводит
к более полной утилизации кислорода тканями, по-
требление кислорода повышается. Действие гипок-
сией индицированного фактора HIF-1, приводит к
повышению скорости транскрипции гена синтеза
эритропоэтина, которое обусловливает повышение
содержания гемоглобина в крови, что приводит к
увеличению содержания кислорода в артериальной
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крови. Увеличению СаО2 способствует также сни-
жение содержания в крови гликозилированного ге-
моглобина вследствие снижения гликемии. Увели-
чение СаО2 приводит к увеличению скорости
транспорта кислорода артериальной кровью, что
наряду с увеличением рО2 в тканях и увеличением
потребления кислорода приводит к компенсации ги-
поксического состояния, лежащего в основе этио-
патогенеза ИЗСД.

Выводы:
1. После применения курса ИГТ с вдыхани-

ем ГГС-12 удалось добиться стабилизации содер-
жания глюкозы в крови обследуемых, исчезновения
сахара в моче, нормализации содержания гликози-
лированного гемоглобина, что способствовало лик-
видации анемической гипоксии и улучшению кис-
лородтранспортной функции крови обследуемых
больных молодого возраста с ИЗСД. Важно, что
больным можно было снизить дозу вводимого ин-
сулина на 10%.

2. Снижение содержания глюкозы в крови в
результате стимулирующего действия гипоксической
гипоксии на островковый аппарат поджелудочной
железы и увеличение содержания инсулина в крови
способствует инициации трансляции и элонгации
растущих полипептидных цепей белков, в том числе
ферментов принимающих участие в процессах об-
разования энергии. Из-за увеличения количества глю-
козы, поступающей в ткани, увеличивается доля ее
участия в процессах образования энергии, активизи-
руются процессы окислительного фосфорилирова-
ния и аэробного гликолиза, что приводит к более пол-
ной утилизации кислорода тканями, потребление
кислорода повышается.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
реабилитации больных сахарным диабетом.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ НАВЧАЛЬНОГО
КОЛЕКТИВУ НА МИСЛЕДІЯЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Сердюк Т.В.
Мелітопольський державний промислово-

економічний технікум

Анотація. У статті розглянуті теоретичні питання щодо фак-
торів впливу навчального колективу на миследіяльність сту-
дентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, про-
аналізована  вага  кожного з них в успішності навчання.
Студенти переживають складний перехідний період. Він ха-
рактеризується бурними внутрішніми змінами, підвищенням
рівня конфліктності у взаємовідносинах з дорослими, по-
глибленням емоційних контактів з однолітками, збільшенням
впливу колективу на діяльність особистості.
Ключові слова: миследіяльність, мотиви, направленість осо-
бистості, соціальний статус, психологічний клімат.
Аннотация. Сердюк Т.В. К проблеме влияния учебного кол-
лектива на мыследеятельность студентов высших учебных
заведений І-ІІ уровня аккредитации. В статье рассмотрены
теоретические вопросы влияния учебного коллектива на
мыследеятельность студентов высших учебных заведений І-
ІІ уровня аккредитации, проанализировано значение каждо-
го из факторов для успешности обучения. Студенты пережи-
вают сложный переходной  период . Он характеризуется
бурными внутренними изменениями, повышением уровня
конфликтности во взаимоотношениях со взрослыми, углуб-
лением эмоциональных контактов с ровесниками, увеличе-
нием влияния коллектива на деятельность личности.
Ключевые слова: мыследеятельность, мотивы, направленность
личности, социальный статус, психологический климат.
Annotation. Serduk T.V. To the problem of educational group’s
influence on student’s thinking activities in high educational
institution of I-II level of accreditation. The article examines
theoretical questions of educational group’s influence on student’s
thinking activities, i t analyses importance of the factors in
educational success. Students experience complex transition the
season. It characterized by rough intrinsic changes, increase of
a level of a conflictness in mutual relations with adults, an
excavation of emotional contacts to coevals, augmentation of
agency of collective at activity of the person.
Key words: thinking activities, motives, personality’s trend,
social status, psychological climate.

Вступ.
Динамічний темп розвитку сучасної цивілізації

на кожному новому рубежі кидає виклик системі осві-
ти, потребує більш мобільної реакції на зміни в еко-
номіці, виробництві, науці та в суспільстві в цілому. Сьо-
годення вимагає від особистості широкого діапазону
можливостей, розвиненого інтелекту, здатності до по-
стійної самоосвіти та самовдосконалення, спрямова-
ності на творчу самореалізацію. Проте стає очевидною
втрата якісною освітою статусу першорядної цінності
для молоді. Серед інших факторів, на думку багатьох
дослідників, цьому сприяє і багато в чому застаріла тех-
нологія навчання, її авторитаризм та консерватизм.

Згідно з Державною програмою «Освіта (Ук-
раїна ХХІ ст.)» оновлення змісту освіти та приведен-
ня його у відповідність до сучасних потреб суспіль-
ства є головною складовою реформи освіти в Україні.
Одним з перспективних шляхів вдосконалення систе-
ми освіти вбачається впровадження новітніх педагог-
ічних технологій навчання, в тому числі і технології
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колективної миследіяльності, яка дозволяє виховува-
ти активних, самостійно мислячих, творчих, профес-
ійно компетентних членів суспільства.

Технологія колективної миследіяльності - рух-
лива динамічна система, що забезпечує безперерв-
не, дозоване керування взаємодією педагога – учнів,
з метою розвитку в них потреб-здібностей. Основна
ідея, покладена в організацію робочого процесу в
режимі колективної миследіяльності, полягає в тому,
що навчання ведеться в активній взаємодії учнів з
педагогом і між собою з того рівня, на якому перебу-
ває навчання. Стрижень цієї технології - керування
процесом засвоєння учнем культури, у ході якого
розвиваються внутрішні  потреби,  здібності ,
свідомість кожного. Цілі, зміст, способи розвитку виз-
начаються педагогом й учнем спільно, з урахуван-
ням їх інтересів і здібностей.

Аналіз психолого-педагогічної та методичної
літератури дозволяє зробити такі висновки:

· проблеми діяльності та колективної миследі-
яльності висвітлені в роботах О.М. Леонтьєва, Л.С.
Виготського, С. Л. Рубінштейна, П.Я. Гальперіна, Д.Б.
Ельконіна, Е.Г. Юдіна, Г.П. Щедровицького, К. Я. Ва-
зіної, Г.І. Щукіної;

· І.П. Волков, Ю.П. Платонов, Р.Л. Кричевсь-
кий, А.Л. Журавльов, В.М. Шепель, Л.І. Уманський,
Б.Д. Паригін, Р.С. Нємов вивчали питання колектив-
ної діяльності.

Проте проблема впровадження технології ко-
лективної миследіяльності в процес навчання як за-
гальноосвітніх навчальних дисциплін, так і дисциплін
професійної підготовки в вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації не була предметом спеціально-
го дослідження.

Робота виконана відповідно до плану роботи ка-
федри педагогіки і педагогічної майстерності Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: розглянути фактори впливу

навчального колективу на миследіяльність студентів
та визначити їх роль в успішності навчання.

Результати дослідження.
Основним базисом розвитку та існування осо-

бистості є її  діяльність. Як зауважив О.М. Леонт’єв,
“дійсну основу особистості складає та особлива будо-
ва цілокупних діяльностей суб’єкта, яка виникає на
визначальному етапі розвитку її людських зв’язків зі
світом”[6, с.209]. Проблеми взаємодії діяльності та

свідомості, діяльності та мислення розглядалися філо-
софами, психологами, фізіологами тощо. Один з вар-
іантів рішення цього питання був запропонований
московським методологом Г.П. Щедровицьким [10],
школа якого вирішувала питання методології освіти,
культурної політики та гри [1]. На його думку, пред-
метну діяльність людини неможливо розглядати окре-
мо від процесу мислення, адже будь-яка діяльність
готується розумовими процесами. Для пояснення
цього спільного процесу він вводить категорію “мис-
ледіяльність”, яка, на погляд дослідника, найбільш
відповідає реальному стану речей. Структурними ком-
понентами миследіяльності Г.П. Щедровицький нази-
ває “думку-комунікацію”, “чисте мислення”, проце-
си розуміння, рефлексії  та миследії.  Теорія
миследіяльності була покладена в основу технології
організаційно-діяльностних ігор, які почали проводи-
тися під керівництвом Г.П. Щедровицького з 1979 р. Ці
ігри дозволили розробити таку схему миследіяльності.

На першому етапі кожен з учасників опрацьо-
вує проблему індивідуально, тобто використовуєть-
ся “чисте мислення”, на другому етапі, який є най-
важливішим ,  відбувається обмін думками,
насамперед, в формі текстів (“думка-комунікація”),
заключна закріплююча стадія характеризується ко-
лективно-груповим обговоренням (“миследією”) та
рефлексією.

Відомо, що саме колективні форми діяльності
є базовими, саме в колективі відбувається соціаліза-
ція людини, формування її як особистості [3]. Віково-
му періоду, що розглядається (15-18 років) притаман-
ний більш високий рівень колективної діяльності, ніж
молодшим підліткам, для нього характерно емоцій-
но-особистосне ставлення до колективу [4], що обу-
мовлює достатньо вагомий вплив навчального колек-
тиву на продуктивність миследіяльності окремих його
членів. Глибина та характер цього впливу визначаєть-
ся, з одного боку, індивідуально-психологічними та
соціальними характеристиками суб’єкта (рівнем інте-
лектуального розвитку, вольовими якостями, спря-
мованістю особистості, цілями та мотивами її діяль-
ності, статусом в групі, рольовою поведінкою та
життєвою позицією), а з іншого боку, психологічним
кліматом, який існує в колективі.

Однією з визначальних характеристик інтегро-
ваності студента в навчальний колектив є рівень
співвідношення індивідуальних та колективних цілей
та мотивів діяльності. В психології мотиви розгляда-

  

І Пояс мислення ІІ. Пояс думки-
комунікації ІІІ. Пояс миследії ІІ. Пояс думки-
комунікації 

І Пояс мислення ІІІ. Пояс миследії 



129

ються як складні інтегральні психологічні утворення,
які виникають як підсумок багатоетапного процесу
мотивації [2]. Мотиви зіставляються з діяльністю, а
цілі - з діями [6]. Відокремлюють спонукаючі, направ-
ляючі та регулюючі мотиви. Викликають активність
суб’єкта діяльності спонукаючі мотиви, під впливом
направляючих мотивів суб’єкт визначає тип діяльності
для досягнення конкретних цілей, регулюючі мотиви
обумовлюють різнобічний характер діяльності [7].

Як вказує Ю.П. Платонов [7], основою моти-
вації колективної діяльності виступає мотивація інди-
відуальної діяльності. Усвідомлення індивідом мотивів
спільної діяльності можливе лише через розуміння
загальної мети. Тому мотив колективної діяльності
слід розглядати як відображення в спільній свідомості
загальної цілі, яка, в свою чергу, формується у взає-
модії колективних та індивідуальних мотивів. Якщо
мотив колективної діяльності формується поза сис-
теми індивідуальних мотивів, то він не буде реально
спонукати суб’єкта до діяльності. Тільки тоді член
колективу буде діяти активно та творчо, якщо його
особистісний компонент буде присутній в мотиві ко-
лективної діяльності.

На думку О.С. Чернишова та О.С. Крикунова
[8] гармонійне співвідношення загальних цілей та мо-
тивів проявляється через: вміння знаходити комп-
ромісні рішення під час вибору загальної мети колек-
тиву; продуктивне співвідношення ініціативи кожного
суб’єкта з активністю інших; малий відсоток конфліктів
та протиріч в групі; високий рівень співробітництва
між членами навчального колективу. Таким чином,
гармонійність в співвідношенні індивідуальних та ко-
лективних мотивів та цілей є однією з головних умов
ефективного впливу на діяльність кожного свого члені
взагалі та на миследіяльність зокрема.

Важливу роль в продуктивності колективної
роботи грає спрямованість особистості. В.В. Шпалі-
нський та Т.В. Кожухова [2] визначають цю категорію
як систему будь-яких мотиваційних утворень, що виз-
начає напрямок та тенденції дій індивіда. Саме на-
правленість особистості домінує в формуванні та
здійсненні соціальних установок, які пов’язані з міжо-
собистісними та особисто-суспільними відносинами,
ставленням до себе.

Виділяють такі типи спрямованості особис-
тості [2]:

· спрямованість на співпрацю та спілкуван-
ня відображає інтенсивність, з якою суб’єкт прагне
підтримувати позитивні стосунки, проте часто це
відбувається “поверхнево”, нещиро, що заважає ефек-
тивності колективних дій;

· спрямованість на діло та результат відоб-
ражає інтенсивність, з якою суб’єкт виконує завдан-
ня, така людина готова до колективної роботи заради
досягнення результату та визначається низьким рівнем
конформності;

· спрямованість на себе відображає очікуван-
ня суб’єктом винагороди за виконану роботу, така
людина характеризується прагненням до влади, бай-
дужістю до потреб інших.

Таким чином, направленість особистості в
вирішальній мірі визначає статус студента в на-
вчальній групі.

Наступними факторами ефективності впливу
колективу на миследіяльність студентів є статус, який
має суб’єкт в колективі, його рольова поведінка. На-
самперед зупинимося на характеристиці статусу ліде-
ра. У кожному навчальному колективі існують як
офіційна керівна структура (куратор чи викладач на
окремому занятті), так і неофіційна структура, яка
обумовлюється лідерськими процесами. Головним
чинником висування на лідерську позицію є ефек-
тивність внесення члена групи в рішення колектив-
ної проблеми [5]. Дослідження показують, що особи
з більш високим рівнем розвитку інтелекту є активн-
ішими та менш конформними в групах, більш спря-
мованими на лідерство, ніж їх менш інтелектуально
розвинуті колеги. Соціальні психологи визначають такі
основні типи лідерів: лідер-організатор, мотивацій-
ний лідер та емоційний лідер [5]. Поєднання цих фун-
кціональних ролей в одному суб’єкті благотворно
впливає на самоорганізацію та самокерування на-
вчального колективу.

За стилем поведінки та праці в колективі М.В.
Шепель [9] пропонує визначати такі, досить умовні,
типи членів групи

· “колективісти” спрямовані на колективні
дії, активно співпрацюють зі своїми товаришами;

· “індивідуалісти” тяжіють до індивідуальної
праці, індиферентно ставляться до колективних дій;

· “претензіоністи” полюбляють знаходитися
у центрі уваги, прагнуть до лідерського статусу, тому
часто їх активність носить гіпертрофований характер;

· “конформісти” схильні підтримувати рішен-
ня лідерів та більшості, несамостійні в своїх діях (для
колективів 15-17 річних осіб характерний низький
рівень конформності [5]);

· “пасивні” характеризуються низьким рівнем
вольових якостей, тому займають вичікувальну по-
зицію;

· “ізгої” за різними причинами бойкотуються
колективом.

Відсоткове співвідношення представників ви-
щенаведених типів, конструктивність діяльності
лідерів групи є одними з факторів впливу на продук-
тивність миследіяльності кожного члена студентсь-
кого колективу.

Найголовнішим чинником ефективності діяль-
ності кожного студента групи є, на наш погляд, ком-
фортний для кожного суб’єкта психологічний клімат.
Так, згідно з теорією людських відносин Е. Мейо, саме
характер міжособистісних відносин між членами ко-
лективу є визначальними у детермінації як високої, так
і низької результативності діяльності. Для створення
високої вмотивованості суб’єктів до діяльності необх-
ідно формувати доброзичливі, толерантні відносини в
групі [2], тобто позитивний психологічний клімат.

Під психологічним кліматом розуміють емоц-
ійне забарвлення зв’язків членів колективу, які вини-
кають на основі їх близькості, симпатій, збігу харак-
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терів, інтересів та нахилів [7]. М.В. Шепель [9] вважає,
що емоційний клімат в будь-якої організації скла-
дається з трьох кліматичних зон:

· І - соціальний клімат, який визначається дот-
риманням соціальних стандартів;

· ІІ - моральний клімат, який визначається до-
мінуючими моральними цінностями;

· ІІІ - психологічний клімат, тобто неофіційна
система взаємовідносин між особами, які знаходять-
ся у безпосередньому контакті один з одним.

Психологічний клімат - це мікроклімат, зона
дії якого менша за зону дії соціального чи морально-
го клімату, проте вплив на діяльність члена колективу
уявляється більш значущим. Як вважає Ю.П. Плато-
нов [7], саме емоційними ситуаціями, які існують чи
формуються в колективі, багато в чому визначають-
ся конкретні прояви поведінкової активності особис-
тості в колективі. Додамо, що не тільки поведінкової,
але й діяльністної активності. Вищенаведені аргумен-
ти переконливо доводять, що характеристики колек-
тивного емоційного стану, психологічного клімату є
визначальними в процесі розвитку та виховання сту-
дентів, підвищення результативності їх навчання.

Висновки.
Підсумовуючи роботу, ми вважаємо за необ-

хідне висловити такі тези.
1. Студенти вищих навчальних закладів І-ІІ

рівня акредитації, особливо І та ІІ курсів пережива-
ють складний перехідний період, який характери-
зується бурними внутрішніми змінами, підвищен-
ням рівня конфліктності у взаємовідносинах з
дорослими, поглибленням емоційних контактів з
однолітками, збільшенням впливу колективу на
діяльність особистості.

2. Вплив навчального колективу на результа-
ти миследіяльності і, як наслідок, на успішність на-
вчання може носити як конструктивний, так і дест-
руктивний характер, що обумовлюється такими
факторами:

· збігом індивідуальної та колективної вмоти-
вованості дій;

· індивідуально-психологічними характеристи-
ками суб’єкта;

· соціальним статусом студента та стилем його
поведінки в групі через які опосередковуються його
активність та зацікавленість в досягненні результатів.

3. Стрижнем вищенаведених факторів конст-
руктивного впливу колективу на миследіяльність його
членів,  необхідною базою якості навчання є сприят-
ливий емоційний колективний стан, оскільки психо-
логічний клімат “визначає не тільки міру включення
кожного індивіда в діяльність, але і в кінці-кінців ефек-
тивність діяльності”[7, с.87]. Тому створення позитив-
ного психологічного клімату як в академічних гру-
пах, так і в студенстько-викладацьких колективах є
одним з головних завдань навчальних закладів.

В подальшому планується дослідити фактори
деструктивного впливу колективу на миследіяльність
студентів, виявити умови їх формування та розроби-
ти методи щодо мінімізації їх дії.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Таран В.С., Романчук С.В.
Житомирский военный институт Национального

авиационного университету

Аннотация. В работе проведен анализ существующих методик
совершенствования профессионально-прикладной физической
подготовки курсантов и предложена новая методика, сформи-
рованная на основе STRENFLEX. Успех применения данного
направления совершенствования физической подготовки кур-
сантов зависит от многих факторов. Первостепенным из них
является взаимосвязь основных форм физической подготовки в
решении задач подготовки будущего офицера к профессио-
нальной деятельности, формирования мотивации курсантов к
личному и коллективному физическому совершенствованию.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, методика, STRENFLEX.
Анотація. Таран В.С., Романчук С.В. Удосконалювання про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих
військових навчальних закладів. У роботі проведений аналіз
існуючих методик удосконалювання професійно-прикладної
фізичної підготовки курсантів і запропонована нова методи-
ка, сформована на основі STRENFLEX. Успіх застосування
даного напрямку вдосконалювання фізичної підготовки кур-
сантів залежить від багатьох факторів. Першорядним з них є
взаємозв’язок основних форм фізичної підготовки в рішенні
завдань підготовки майбутнього офіцера до професійної
діяльності, формування мотивації курсантів до особистого
й колективного фізичного вдосконалювання.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
методика, STRENFLEX.
Annotation. Taran V.S., Romanchuk S.V.Improvement of the
professionally-applied physical training of military students of
higher military educational establishments. In the work the
conducted analysis of existent methods of improvement of the
professionally-applied physical training of military students and
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offered new method formed on the basis of STRENFLEX. The
success of application of the given direction of perfection of
physical preparation of cadets depends on many factors. From
them the interrelation of the basic forms of physical preparation
in a problem solving of preparation of the fu ture officer to
professional work, formations of motivation of cadets to
personal and collective physical perfection is paramount.
Keywords: professionally-applied physical training, method,
STRENFLEX.

Введение.
Изменения экономического, социального и

политического характера, которые происходят в на-
шем обществе непосредственно затронули и Воору-
женные Силы. Об этом свидетельствует, прежде все-
го,  принятие Государственной программы
реформирования системы военного образования,
конечной целью которой есть создание современной,
экономически целесообразной и научно обоснован-
ной системы подготовки высококвалифицированных
военных специалистов по специальностям, необхо-
димым Вооруженным Силам Украины [2].

Эти явления требуют в определенной степени
и изменений в системе физической подготовки во-
еннослужащих, а в частности, системе физической
подготовки курсантов ВВУЗ – будущих офицеров
Вооруженных Сил.

 Система характеризуется сложными процес-
сами, которые требуют повышения общекультурно-
го уровня специалиста, формирования и усовершен-
ствования специальных знаний, умений, навыков
будущих офицеров, развития их физических, психо-
физиологических и морально-волевых качеств.

Выполнение поставленных задач, возможно
при условии повышения эффективности системы
физического воспитания курсантов и её составляю-
щей, профессионально-прикладной физической под-
готовки [1].

В отечественных и зарубежных научных ис-
следованиях и программных документах выделяют-
ся несколько направлений совершенствования сис-
темы ППФП в ВВУЗ, а именно:

- формирование физической готовности с уче-
том задач различных этапов учебной деятельности;

- дифференциация требований к физической
подготовленности по их боевому предназначению,
по влиянию физической подготовленности на уро-
вень подготовки и по этапам формировании физи-
ческой готовности;

- интенсификация процессов физической под-
готовки и ее связь с системой профессиональной
подготовки [1, 5, 6].

Результаты исследований доказывают целесооб-
разность использования средств и методов физичес-
кой подготовки для целенаправленного формирования
профессионально значимых физических, психических,
военно-профессиональных качеств у специалистов
инженерно-операторского профиля. При определен-
ном разнообразии предлагаемых средств авторы боль-
шинства работ отмечают важность развития для дан-
ной категории специалистов быстроты, общей
выносливости и координационных способностей.

По мнению С.Н. Сысоева, с помощью упраж-
нений на координацию можно тренировать не толь-
ко механизмы принятия решения, формирования
программы действий, но и механизмы образования
и взаимодействия функциональных систем, что не-
обходимо для успешного овладения профессиональ-
ными навыками [5].

А.И. Чернюк рекомендует в качестве средств раз-
вития профессионально значимых качеств данных спе-
циалистов использовать спортивные игры и борьбу [4].

Исследования К.К. Иоселиани показали, что
скоростная деятельность курсанта, требует от него
не только хорошего развития локомоторного аппа-
рата, но и способствует развитию мыслительной де-
ятельности, сокращает время сенсомоторных реак-
ций.  Занятия спортивными играми,  видами
единоборств приводят, как правило, к увеличению
скорости переработки информации [5].

С целью совершенствования системы ФП кур-
сантов ВВУЗ Ю.А. Бородин предлагает модель физи-
ческой подготовки и выделяет 4 этапа их профессио-
нального становления: адаптация к условиям
воинской службы, первоначальное обучение, закреп-
ление профессиональных навыков и умений, совер-
шенствование боевого мастерства. Такой подход но-
сит общий характер и может находить применение
при построении модели физической подготовки кур-
сантов ВВУЗ различных видов войск, так как отража-
ет присущие любому процессу физической подго-
товки курсантов закономерности [6].

Г.Н. Блахин, И.И. Варжаленко предлагают под-
ход совершенствования системы ФП, в основе кото-
рого лежит разделение специальностей по степени
влияния физической подготовки на успешность во-
енно-профессиональной деятельности. Они разделя-
ют воинские специальности три категории:

1. Воинские специальности с прямой взаимо-
связью между физической и профессиональной под-
готовленностью.

2. Воинские профессии с опосредованным
влиянием физической подготовленности на успеш-
ность боевой деятельности.

3. Воинские профессии, физическая подготов-
ка которых выполняет поддерживающую и оздоро-
вительную функции [4].

Ю.С. Финогенов предлагает дифференциацию
нормативов в выполнении единых упражнении в со-
ответствии со специальными задачами, так как уро-
вень развития одного и того же физического каче-
ства ,  обеспечивающий успешность
профессиональной деятельности, для разных воинс-
ких специальностей различен. Такой подход позво-
лит более рационально строить процесс физической
подготовки, а также учитывать оптимальное соотно-
шение уровня развития основных физических .ка-
честв для конкретной воинской специальности [5].

Следует отметить, что имеющиеся экспери-
ментальные данные позволяют достаточно объектив-
но уже сегодня обосновать ряд положений и отра-
зить их в соответствующих документах. Однако, как в
теоретическом, так и в практическом аспектах требу-



132

ет разрешения ряд вопросов, являющихся ключевым
для построения системы физической подготовки кур-
сантов ВВУЗов. В первую очередь это относится к:

- уточнению этапов учебно-боевой деятель-
ности и классификации воинских специальностей;

- уточнению задач физической подготовки от-
дельных воинских специальностей;

- уточнению и расширению содержания фи-
зических упражнений, имеющих специальную на-
правленность (разработки специализированных ком-
плексов физических упражнений для подготовки к
различным видам и условиям боевых действий);

- определение соотношения средств физичес-
кой подготовки на различных этапах учебно-боевой
деятельности;

- разработка методики проведения занятий с под-
разделениями различных воинских специальностей;

- -совершенствованию системы проверки и
оценки военнослужащих и подразделений воинской
части [6].

Исследование выполнено согласно плану НИР
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по
теме «Профессионально-прикладная физическая
подготовка курсантов технических высших военных
учебных заведений», шифр «Фитнес».

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Анализ действующей си-

стемы ППФП курсантов ВВУЗ и поиск новых направ-
лений ёё совершенствования.

Результаты исследования.
В своих исследованиях мы рассмотрели совер-

шенствование системы ФП курсантов с опосредо-
ванным влиянием физической подготовленности на
успешность военно-профессионального обучения.

Подготовка по специальности — это основ-
ной этап в обучении курсантов в учебном заведе-
нии. Поэтому цель физической подготовки заключа-
ется в  развитии и совершенствовании
профессионально важных физических и специаль-
ных качеств курсантов.

Успех процесса физического совершенствова-
ния курсантов зависит от введения в учебный про-
цесс наиболее эффективных средств и методов обу-
чения, а также планомерную и своевременную
подготовку курсантов к выполнению военно-при-
кладных приемов и действий в боевых условиях.

Содержание форм физической подготовки
курсантов технических ВВУЗ должно предполагать
развитие комплексных физических качеств на фун-
даменте общего уровня тренированности. При раз-
витии профессионально важных физических и спе-
циальных качеств  курсантов  необходимо
акцентировать внимание на совершенствование:
силы, скоростно-силовых качеств, быстроты движе-
ний, общей выносливости, анаэробной выносливос-
ти, координационных способностей.

Проведенный нами анализ выявил, что разви-
вать и совершенствовать перечисленные физичес-
кие качества можно несколькими видами спорта, но
наиболее эффектно сочетание физических упражне-
ний, используемых в STRENFLEX [3].

STRENFLEX – десятиборье, которое склады-
вается из следующих дисциплин:

жим штанги от груди – это упражнение, тре-
нирующее мускулатуру верхней части тела. В основ-
ном нагрузке подвергаются мышцы груди. Кроме
того, нагрузка ложится на мускулатуру плечевого
пояса и мускулы плеча, причем трицепс берет на
себя динамическую часть работы;

приседание со штангой – это упражнение,
тренирующее мускулатуру ног и ягодиц. Нагрузке
подвергаются, прежде всего, мускулатура передней
части бедра, задней части бедра и большая ягодич-
ная мышца;

 хват и жим штанги – это упражнение, при
котором нагрузка приходится на всю верхнюю часть
тела, оно требует способности к координации. В пер-
вую очередь задействована мускулатура спины, груди
и плечевого пояса;

отжимание на брусьях – это упражнение,
создающее нагрузку на мускулатуру верхней части
туловища. Нагрузки в первую очередь падают на
трицепс;

подтягивание – это упражнение, создающее
нагрузку на верхнюю часть туловища. Большую часть
динамических движений выполняет бицепс и часть
мускулатуры спины;

отжимание от пола – это упражнение, вы-
зывающее динамическую нагрузку мышц верхней
части тела. Нагрузку несут мышцы плеч, плечевого
пояса и груди. Мускулатура корпуса должна выдер-
живать при выполнении упражнения статическую
нагрузку, благодаря чему корпус должен находятся
на одной линии и не «провисать»;

подъем туловища – это динамическое упраж-
нение на силовую выносливость, составной частью
которого является выдержка и выносливость. Нагруз-
ку несет прямая мускулатура живота;

прыжки со скакалкой – непрерывная работа
на выносливость и координацию движений в диапа-
зоне кратковременных нагрузок;

intervall-parcour (беговая дорожка) – состо-
ит из 4 спринтов на 10-15 метров, в конце каждого
спринта должны поочередно выполнятся 10 упраж-
нений «Складной ножик» (поочередное приподни-
мание ног с касанием рук большой берцовой кости),
10 упражнений «Марионетка» (прыжки «ноги врозь»
с передачей предмета с одной руки в другую над го-
ловой), 10 отжиманий от пола, 10 прыжков с выпрям-
лением с полного приседа. Для этого упражнения
характерны сравнительно небольшой объём выпол-
нения и высокая интенсивность, кроме того, важна
координация движений;

гибкость – оценивается по трем упражнени-
ям: наклон на гимнастической скамье, шпагат, пле-
чевой сустав.

Выводы.
Успех применения данного направления совер-

шенствования физической подготовки курсантов
ВВУЗ зависит от многих факторов, первостепенным
из которых является взаимосвязь основных форм фи-
зической подготовки в решении задач подготовки бу-
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дущего офицера к профессиональной деятельности,
формирования мотивации курсантов к личному и
коллективному физическому совершенствованию.

По нашему мнению, внедрение STRENFLEX в
систему физической подготовки курсантов техничес-
ких ВВУЗ должно способствовать целенаправленно-
му воспитанию комплекса физических способнос-
тей, развитию профессионально важных физических
качеств у курсантов и повышению уровня общей
физической подготовленности, а на этой основе —
формированию их физической готовности к овладе-
нию определенной воинской специальностью.

На основе данного теоретического обоснова-
ния применения STRENFLEX в системе профессио-
нально-прикладной физической подготовки в нашем
ВВУЗ будет проведен эксперимент, направленный на
его практическое подтверждение.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
совершенствования профессионально-прикладной
физической подготовки курсантов высших военных
учебных заведений.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ЗНАЧУЩОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

КОМПОНЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ З ПЛАВАННЯ

СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХУ

Терещенко О.В.
Національний педагогічний

університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розглянуті питання оздоровлення студен-
тської молоді засобами плавання, визначена інформаційна
значущість та вивчені взаємозв’язки компонентів відповідної
спеціальної фізичної підготовленості студенток педагогіч-
ного фаху. Найбільша ефективність процесу досягається за
умов наявності науково обґрунтованих технологій впливу.
Вони передбачають врахування вікових, статевих особливо-
стей та особливостей майбутньої професійної діяльності.
Ключові слова: інформація, компонент, плавання, студент,
педагогіка.
Аннотация. Терещенко А.В. Возрастные особенности инфор-
мационной значимости и взаимосвязей компонентов специаль-

ной физической подготовленности по плаванию студенток пе-
дагогической специальности. В статье рассмотрены вопросы
оздоровления студенческой молодёжи средствами плавания,
определена информационная значимость и изучены взаимо-
связи компонентов соответствующей специальной физической
подготовленности студенток педагогического профиля. Наи-
большая эффективность процесса достигается при условиях
наличия научно обоснованных технологий влияния. Они пре-
дусматривают учет возрастных, половых особенностей и осо-
бенностей будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информация, компонент, плавание, студент,
педагогика.
Annotation. Tereschenko A.V. Age features of the information
significance and interrelations of builders of special physical
readiness on float of students of a pedagogical trade. In the
paper the problems of improvement of student’s youth by
resources of navigation surveyed, the information significance
is defined and the correlations of builders of appropriate special
physical preparation of the fu ture teachers of a  female are
investigated. The greatest efficacy of process is attained under
requirements of presence of scientifically justified technologies
of agency. They provide the count of age, sexual features and
features of the future professional work.
Keywords: information, components, float, student, pedagogics.

Вступ.
Сучасні умови підготовки фахівця високого

рівня системою освіти вимагають наявності значних
обсягів навчального навантаження [6, 7], спрямова-
ного на розвиток загальної та спеціальної фізичної
працездатності, що у подальшому, забезпечує ефек-
тивність виконання функціональних обов’язків прац-
івником любої спеціальності.

Процес розвитку фізичних здібностей студен-
та спрямований на реалізацію вищезгаданого завдан-
ня [1], а раціональне використання відповідних засобів
фізичної підготовки дозволяє також позитивно впли-
вати як на фізичне, так і психічне здоров’я майбутнь-
ого фахівця. Однак стан розвитку компонентів фізич-
ної підготовленості сучасної студентської молоді, у
більшості випадків [2,4,8] залишається незадовільним,
при чому така ситуація відбувається на фоні пост-
ійного збільшення контингенту спеціальних медич-
них груп з фізичного виховання як на початку, так і в
процесі навчання у вищому навчальному закладі.

За даними фахівців [5,9], вирішенню даної про-
блеми сприяє систематичне використання засобів
плавання, при чому враховуючи комплексний вплив
на організм вправ на воді та недостатні обсяги фізич-
ного навантаження у ВНЗ, такий підхід є достатньо
раціональним. Однак плавання відноситься до спе-
цифічних видів рухової діяльності [3], і ефективність
її управління залежить від наявності науково обґрун-
тованих технологій впливу, що вимагає врахування
статевих, вікових особливостей та особливостей май-
бутньої професійної діяльності контингенту.

Впровадження методу множинної кореляції у
процес аналізу результатів дослідження стану спец-
іальної фізичної підготовленості студентської молоді
дозволяє визначити пріоритети відповідного проце-
су та виключити можливість дублювання завдань з
урахуванням усіх вищезгаданих особливостей, що
забезпечує [1] науково обґрунтований підхід до оздо-
ровлення майбутніх фахівців і підкреслює акту-
альність даної проблеми.
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Дослідження виконано згідно з темою 3.1.1.
«Теоретико-методичні та програмно-нормативні ос-
нови фізичного виховання учнів і студентів «Зведе-
ного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту
на 2006-2010 рр. та у напрямі реалізації розділу Цільо-
вої комплексної програми «Фізичне виховання – здо-
ров’я нації: Науково-методичне забезпечення», пункт
85 – «Розробити фізкультурно-оздоровчі програми
для різних вікових груп населення».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити інформаційну

значущість та взаємозв’язки компонентів структури
спеціальної фізичної підготовленості з плавання сту-
денток педагогічного фаху.

Методи та організація дослідження: мето-
дологічною основою дослідження є підхід що дозво-
ляє розглядати об’єкт дослідження як цілісну систе-
му з багатьма взаємозв’язками всіх її компонентів, як
педагогічних, так і біологічних.

В процесі дослідження використовувалися ме-
тоди: теоретичний аналіз та узагальнення досвіду прак-
тики; педагогічне спостереження; педагогічний екс-
перимент констатуючого характеру; педагогічне
тестування; метрометрія; хронометрія, гоніометрія.
Для визначення спеціальних анаеробних можливос-
тей студенток був удосконалений тест «сковзання», в
процесі якого досліджувана виконувала роботу нога-
ми з максимальною інтенсивністю, прямі руки були
витягнуті вперед, а обличчя знаходилося у воді. Досл-
ідження взаємодії між компонентами структури фізич-
ної підготовленості студенток здійснювалося за допо-
могою методу множинної кореляції за трьома рівнями:
високий – r > 0,7; середній – r = 0,5–0,6; низький r < 0,5.

Експериментальні дані отримані на базі Націо-
нального педагогічного університету ім. М.П. Драго-
манова з залучанням 31 студентки 1-го та 28 – 2-го
курсу педагогічного факультету, які безперервно мо-
жуть долати 100-метрову дистанцію з плавання за до-
помогою стилю «брас». Тестування компонентів спец-
іальної фізичної підготовленості студенток здійснено
в умовах закритого басейну довжиною 25 м.

Результати дослідження та їх обговорення.
Найбільшою інформаційною значимістю в

структурі спеціальної фізичної підготовленості сту-
денток 1-го курсу володіє показник плавання на 75 м,
що залежно від підготовленості контингенту може
характеризувати рівень розвитку як загальної, так і
швидкісної витривалості.

Даний компонент зазначеної структури взає-
мозалежний на високому кореляційному рівні (рис.
1) з показниками подолання вільним стилем 25 м (r =
0,80), 50 м (r = 0,87), 4-х відрізків по 25 м з 10-секундни-
ми перервами (r = 0,87), плавання на 12 хв (r = 0,80), а
також результатом часу виконання вправи «сковзан-
ня з допомогою роботи ніг» (r = 0,69).

Слід зазначити, що наявність значних взаємоз-
в’язків між показниками, які характеризують роботу
різної спрямованості свідчить про великий вплив на-
явності рухових навичок і раціональної техніки вико-
нання вправ на воді. Однак найбільший коефіцієнт

кореляції з найбільш інформативним компонентом
досліджуваної структури мають показники, що ха-
рактеризують стан розвитку швидкісної витривалості
(50 м і 4 х 25 м), у той час як результати подолання 25-
метрової дистанції й плавання за 12 хв мають менше
значення взаємодії. Отже, більшість студенток 1-го
курсу мають можливість підтримувати відносно ви-
соку інтенсивність протягом періоду подолання 75-
метрового відрізка.

Заслуговує на увагу взаємозв’язок на високо-
му рівні найбільш інформативного показника з резуль-
татом часу роботи на воді без одержання кисню. Да-
ний факт підтверджує гіпотезу про вплив розвитку
анаеробних можливостей на результат плавання на 75
м, що свідчить про прояв швидкісної витривалості.

На другому за інформативністю місці в зазна-
ченій структурі перебуває результат подолання 50-
метрового відрізка, що у більшості випадків характе-
ризує швидкісну витривалість студенток педагогічної
спеціальності.

Крім раніше позначеного взаємозв’язку, даний
показник взаємодіє на високому кореляційному рівні
з показниками плавання на 25 м (r = 0,88) і на 100 м (r
= 0,80), а також з результатом часу сковзання за допо-
могою ніг (r = 0,66) у безкисневих умовах.

Наявність найбільшого коефіцієнта кореляції
між показниками плавання на 25 і 50 м свідчить про
значний вплив рівня розвитку швидкісних здібностей
на результат подолання 50 м, що підкреслює швидкі-
сну спрямованість виконання даної вправи. При чому
відсутність взаємозв’язку на високому рівні з показ-
ником плавання за 12 хв і збільшенням відповідного
коефіцієнту з результатом подолання 100-метрової
дистанції підтверджує дану гіпотезу, а незначне змен-
шення зазначеного коефіцієнта кореляції з результа-
том «сковзання» можна обґрунтувати зниженням
обсягу роботи із проявом анаеробних можливостей.

На третім місці в структурі спеціальної фізичної
підготовленості з плавання студенток 1-го курсу пере-
буває показник часу «сковзання за допомогою роботи
ногами», що крім раніше позначених взаємозв’язків на
високому рівні, взаємодіє з результатом дистанції вико-
нання тієї ж вправи (r = 0,82), що є закономірним.

З огляду на обсяги навантаження й характер
механізмів енергозабезпечення м’язів під час вико-
нання вправ, результати яких мають найбільшу суму
взаємозв’язків у досліджуваній структурі, значимість
даного показника підтверджує пріоритети швидкіс-
ної підготовки й розвитку швидкісної витривалості в
студенток даного віку в процесі занять плаванням,
так як подібна робота виконується з максимальною
інтенсивністю в умовах недоліку кисню.

Аналіз кореляційної матриці структури спец-
іальної фізичної підготовленості з плавання студен-
ток 2-го курсу показав наявність змін як кількості, так
і якості взаємозв’язків, що вплинуло на формування
відповідних пріоритетів.

Слід зазначити, що в даному віці трохи знижуєть-
ся вплив відповідних навичок плавання й зі збільшен-
ням дистанції рівень взаємодії зменшується. Дана
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Рис. 2. Модель взаємозв’язків (r > 0,6) компонентів структури спеціальної фізичної підготовленості
 з плавання майбутніх педагогів жіночої статі (номера на рисунку відповідають наведеним на рис.1).

Рис. 1. Модель взаємозв’язків (r > 0,6) компонентів структури спеціальної фізичної підготовленості
з плавання студенток 1-го курсу.

Номера на рисунку відповідають:
1 – плавання на 25 м; 2 – плавання на 50 м; 3 – плавання на 75 м; 4 – плавання на 100 м;
5 – плавання за 12 хв; 6 – плавання «4 х 25 м» з перервами по 10 с;
7 – час виконання «удосконаленого сковзання»; 8 – дистанція «удосконаленого ковзання»;
9 – оберт руками.
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ситуація свідчить про підвищення технічної майстер-
ності, однак, з огляду на відсутність у студентів
спортивної кваліфікації в даному виді й специфіку
виконання вправ на воді, виключати зазначений вплив
на початковому етапі підготовки не доцільно.

Отже, у даному віці найбільшою інформацій-
ною значимістю володіє результат подолання 50-мет-
рової дистанції, що взаємозалежний на високому рівні
з показниками (рис. 2) плавання на 25 м (r = 0,89), на
75 м (r = 0,92), на 100 м (r = 0,71), подолання 4-х 25-
метрових відрізків з 10-секундними перервами (r =
0,89), а також довжини дистанції «сковзання за допо-
могою роботи ногами» (r = 0,73).

Аналізуючи отримані дані, необхідно відзна-
чити наявність високої або максимальної інтенсив-
ності при виконанні всіх вищевказаних вправ, при
чому взаємодія з показником довжини дистанції під
час роботи у безкисневих умовах підтверджує дану
гіпотезу, так як час у даній ситуації характеризує об-
сяг навантаження.

Так само, з огляду на те, що якість взаємозв’-
язку падає зі збільшенням дистанції, а найбільшим
рівнем взаємодії володіють показники, які відобра-
жають швидкісну спрямованість виконання вправ,
можна припустити що й у цій віковій групі розвиток
швидкісної витривалості є пріоритетом. Підтверд-
женням служить взаємозв’язок найбільш інформа-
тивного показника з результатом плавання чотирь-
ох відрізків по 25 м з 10-секундними перервами, при
чому дана вправа широко використовується [3] для
вдосконалювання вищевказаного компонента спец-
іальної фізичної підготовленості кваліфікованих
плавців.

На другому, за інформаційною значимістю
місці, в даній структурі перебуває показник плаван-
ня на 75 м, що, крім позначених вище, має взаємоз-
в’язки на високому кореляційному рівні з результа-
тами плавання на 100 м (r = 0,73), 4 відрізків по 25 м
(r = 0,93) з 10-секундними перервами, а також дов-
жини дистанції сковзання за допомогою роботи но-
гами (r = 0,69).

Подібна ситуація спостерігалася в структурі
підготовленості студенток 1-го курсу, однак у цьо-
му випадку відсутній взаємозв’язок на високому
рівні з результатами адаптованого тесту Купера, а
взаємодія з показниками «сковзання» представлена
величиною довжини дистанції, що підкреслює зна-
чимість високої інтенсивності виконання вправ в
умовах недоліку кисню.

Третім, за значимістю, компонентом дослід-
жуваної структури в даному віці є показник часу
подолання 100-метрової дистанції, що крім обґрун-
тованих вище взаємозв’язків, взаємодіє на рівні r =
0,92 з результатом плавання чотирьох відрізків по 25
м з 10-секундними перервами, що підтверджує
швидкісну спрямованість блоку найбільш інформа-
тивних показників.

При чому формування даного блоку продов-
жує показник подолання 25-метрової дистанції, взає-
мозалежний на високому кореляційному рівні з ре-

зультатами тесту «4 х 25 м» і довжини дистанції, що
долається без одержання кисню, а також з найбільш
інформативними показниками. Дана ситуація може
бути обґрунтована як наявністю впливу навичок пла-
вання на результат, так і активним розвитком швидк-
існих здібностей і швидкісної витривалості в даному
віці, при чому взаємодія на високому рівні з показ-
ником довжини «сковзання» за допомогою роботи
ніг підтверджує пріоритет удосконалювання анаероб-
ного механізму енергозабезпечення м’язів у дівчат
даної вікової групи.

Теоретичний аналіз, узагальнення досвіду
практики, а також результати власного експеримен-
тального дослідження, їх аналіз та інтерпретація доз-
воляють зробити наступні висновки:

1. Впровадження та систематичне використан-
ня засобів плавання завдяки комплексній дії дозволяє
раціонально витрачати навчальний час, спрямований
на фізичне вдосконалення студентської молоді, сприяє
підвищенню аеробних та анаеробних можливостей
організму та позитивно впливає на стан здоров’я в
цілому. Однак найбільша ефективність вказаного
процесу досягається за умов наявності науково об-
ґрунтованих технологій впливу, які передбачають вра-
хування вікових, статевих особливостей та особливо-
стей майбутньої професійної діяльності;

2. Аналіз кореляційних матриць структури
спеціальної фізичної підготовленості з плавання сту-
денток 1-го й 2-го курсів педагогічної спеціальності
показав наявність вікових змін, як кількості, так і якості
взаємозв’язків, що свідчить про динамічність проце-
су розвитку організму майбутніх фахівців;

3. Найбільшою інформаційною значимістю у
вказаній структурі підготовленості студенток 1-го кур-
су володіють показники, що характеризують стан
розвитку швидкісної витривалості (плавання 75 і 50
м) і обсягу роботи на воді («сковзання» за допомо-
гою роботи ногами) в умовах недоліку кисню, що є
закономірним у процесі прояву зазначеної здібності;

4. На 2-му курсі спостерігається формування
двох блоків, які відображають пріоритет швидкісних
здібностей і швидкісної витривалості студенток у про-
цесі відповідної підготовки. При чому швидкісна спря-
мованість виконання вправ підкреслюється взаємо-
дією з показником довжини дистанції, яка долається
в умовах недоліку кисню, що є характерним для ефек-
тивного виконання найбільш інформативних тестів;

5. Вікові зміни взаємозв’язків і інформаційної
значимості показників зазначеної структури свідчать
про зниження впливу наявності навичок плавання, що
характеризує раціоналізацію техніки виконання вправ
на воді та є закономірним для процесу розвитку.

Перспективи подальших досліджень. Роз-
робка науково обґрунтованих технологій впливу на
організм студентів засобами плавання потребує вра-
хування оздоровчої спрямованості вказаного проце-
су для чого планується дослідження вікових особли-
востей взаємозв’язків компонентів спеціальної
фізичної підготовленості з плавання та показників
здоров’я майбутніх фахівців.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО
ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-

МАСОВИХ ЗАХОДІВ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Тимошенко О.В.
Національний педагогічний

університет імені М. П. Драгоманова

Анотація. У статті розглядається питання про впровадження
програмно-цільового підходу в управлінні вищим навчаль-
ним закладом, а саме під час організації і проведенні спортив-
но-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів майбутніх
вчителів фізичної культури. Особливістю програмно-цільо-
вого підходу є пріоритет головної цілі, орієнтування на кінце-
вий результат при використанні програм, які розробляються
на різних рівнях, зокрема, на загально університетському,
факультетському (інститутському), груповому (кафедраль-
ному) та особистісному.
Ключові слова: програмно-цільовий підхід,  управління,
спортивно-масові заходи, програми, цілі.
Аннотация. Тимошенко А.В. Использование программно-це-
левого подхода в организации спортивно-массовых мероп-
риятий будущих учителей физической культуры. В статье рас-
сматривается вопрос о внедрении программно-целевого
подхода в управлении высшим учебным заведением, а именно
во время организации и проведения спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий будущих учи-
телей физической культуры. Особенностью программно-це-
левого подхода является приоритет главной цели, ориентиро-
вание на конечный результат при использовании программ,
которые разрабатываются на разных уровнях, в частности, на
общеуниверситетском, факультетском (институтском), груп-
повом (кафедральном) и личностном.
Ключевые слова: программа, цель, подход, управление, пла-
нирование, культура, спорт, результат, соревнование.
Annotation. Timoshenko O.V. Use of the programm target
approach in architecture of sports - mass provisions of the

future teachers of physical training. The article is about the
question of application of programmer-purpose approach in
management of Higher education establishment, in particular
during the organization and carrying out sport undertakings for
the future teachers of PE lessons. The particularity of
programmer-purpose approach is the priority of the main
purpose, the orientation to the end result while using the
programmers, which are made on different levels, in particular,
the levels of university, faculty (institute), group (cathedral)
and personal level.
Key words: programmer, purpose, approach, management,
planning, culture, sport, result, competition.

Вступ.
У ситуації, що склалася у сучасному ВНЗ для

оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців
необхідний перш за все програмно-цільовий підхід,
основну роль у якому відіграють науково обґрунто-
вані цілі. Доказавши свою ефективність у вирішенні
великих економічних і соціальних завдань, він успіш-
но впроваджується у плануванні та управлінні вирі-
шенням складних проблем, які існують у народному
господарстві [3]. Разом з тим ефективність такого підхо-
ду значно підвищується, якщо буде застосовуватись і
до менших за масштабом систем. Це пояснюється тим,
що сучасні ВНЗ також представляють собою складні
системи, що включають управлінські, наукові,
суспільні, педагогічні підсистеми [1].

Дослідження Б.Д. Моторігіна [4] встановили,
що програмний чи цільовий принцип організації уп-
равління включає в себе ряд важливих вимог і тен-
денцій управління, серед яких важливе місце займає
тенденція переходу від традиційних статистичних
форм до саморегулюючих динамічних форм.

На думку Н.А. Половникової [2], велика заці-
кавленість до програмного принципу управління на
сьогоднішній день обґрунтовується необхідністю
підвищення ефективності управління, вимогою виз-
начати, в якій мірі здійснюються цілі, що поставлені
перед відповідними організаціями.

На наш погляд одним із основних завдань
органів управління і планування на сучасному етапі є
розробка науково обґрунтованих комплексних про-
грам. Реалізація програми вимагає участі великих ком-
плексів, які включають взаємозв’язок виробничих і
невиробничих галузей. За своїм характером програ-
ми розвитку окремих комплексів повинні бути довго-
строковими, т. б. розрахованими на весь період вико-
нання цілі, яка поставлена перед даним комплексом.

При розробці таких програм використовуєть-
ся програмно-цільовий підхід. Головним у цьому
підході за даними А.Г. Фолотова, В.Л. Тамбовцева,
Б.В. Люберенца є науково обґрунтоване визначення
цілі і її декомпозиції на підцілі різних рангів. У відпов-
ідності з цим за повне виконання програми відпові-
дають певні органи. Всі ці елементи – ціль, програми,
програмно-цільові органи – складають систему про-
грамно-цільового управління [5].

На нашу думку програмно-цільове управлін-
ня дає можливість подолати ряд недоліків як функці-
онального, так і галузевих принципів управління.
Тому програмному управлінню у наш час приділяєть-
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ся велика увага.
Робота виконана за планом НДР національного

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є висвітлення

особливостей застосування програмно-цільового
підходу в системі оптимізації спортивно-масової ро-
боти майбутніх вчителів фізичної культури.

Результати досліджень.
Для підвищення ефективності проведення

спортивно-масової роботи студентами зі спеціаль-
ності «Фізичне виховання» у НПУ імені М.П. Драго-
манова, зокрема, в Інституті фізичного виховання та
спорту були запропоновані програмно-цільові ме-
тоди планування і управління професійною підготов-
кою майбутніх вчителів фізичної культури. Для цьо-
го була створена виконавча програма організації і
проведення спортивно-масового заходу, а для керів-
ництва виконання даної програми були створені уп-
равляючі програми, які у свою чергу діляться на кон-
тролюючу програму і програму корекції.

Виконавча програма включає в себе наступні
частини: список заходів, які необхідні для реалізації під
цілей; строк виконання кожного заходу; виконавці, відпо-
відальні, джерела фінансування, матеріальне забезпе-
чення тощо. У свою чергу кожна з цих частин може
бути розвинута в окрему програму. Таким чином, ви-
конавча програма складається з декількох підпрограм:
фінансування, матеріальне забезпечення тощо.

У першій графі проставляються номери цілей
(підцілей). Друга графа містить номери заходів. Вони
йдуть один з одним, незалежно від того, до якої цілі
вони відносяться. Третя графа охвачує заходи, з допо-
могою яких досягається окрема ціль. Часто для реалі-
зації цілі (підцілі) необхідно не один, а більше заходів. У
четвертій графі вказується строки виконання кожного
заходу. П’ята графа включає виконавців, шоста – відпо-
відальних. Сьома графа відображає фінансування. У
восьмій графі вказуються матеріальні ресурси (мате-
ріали, споруди, апаратура тощо). У дев’ятій графі
відмічається те, що не включено у інші графи (інфор-
маційне забезпечення, форми організації).

Процес створення виконавчої програми необ-
хідно розділити на дві стадії. На першій стадії фор-
мується система (ієрархія) цілей програм. Ця стадія
включає в себе наступні процедури:

а) уточнення головної цілі проблеми і визна-
чення провідної організації;

б) визначення, вибір і формування основних
цілей; визначення відповідальних для їх виконання;

в) визначення, вибір і формування підцілей;
визначення провідних виконавців їх;

Друга стадія складання програм охвачує чо-
тири наступні процедури:

а) визначення і формулювання заходів для ре-
алізації поставлених цілей;

 б) визначення строків виконання і забезпечен-
ня реалізації заходів;

в) визначення і збалансування строків і об’єму
фінансування заходів;

г) визначення об’єму фінансування, строків
виконання всієї програми та уточнення взаємодії її
виконавців.

Важливе значення при досягненні цілі є отри-
мання очікуваного результату, т. б. показники, що
контролюються і випливають із цілі і підцілі та є бажа-
ним результатом системи. При цьому очікуваний
результат є еталоном контролюючої програми. Дійсні
результати поповнюються після тривалого спостере-
ження за виконанням програми. Контролююча про-
грама має наступний вигляд. У лівій частині програ-
ми записуються показники, що контролюються, які
відображають частини виконавчої програми: заходи,
їх строк, джерела фінансування, матеріальне та інфор-
маційне забезпечення. Перша частина містить ті ж
показники, але в ній відмічається отримані у резуль-
таті спостереження за реалізацією виконавчої про-
грами результати. Таким чином, кожний цей момент
керівник програми може порівняти дійсне положен-
ня з бажаним (еталоном).

При формуванні цілей слід враховувати досяг-
нуті результати. Далі необхідно визначити характер
невирішених питань, якщо бажаний результат не до-
сягнуто чи досягається неефективно, то потрібно
внести зміни у виконавчу програму. З цією метою
створюється програма корекції. У графах 1, 2, 3
відмічаються можливі елементи програми, які необ-
хідно змінити (піддати корекції) у відомих умовах. У
графі 4 вказується, при яких умовах відбувається ко-
рекція. Графи 5, 6, 7 відображаються елементи, що
коректуються. У графі 8 відмічаються умови, які вва-
жаються неефективними для досягнення цілі.

Таким чином, програма передбачає попов-
нення елементами, про які прийнято попереднє
рішення, що вони підпадають зміні і визначені умови
корекції. Корекція відбувається у двох випадках: коли
відсутня одна умова чи комплекс умов. Тут керівник
програми тільки оцінює, як виконуються умови.
Якщо умови потребують корекції, то він вирішує, яку
корекцію проводити, і відмічає їх відповідним чином
у програмі, заміняючи старі частини (елементи) про-
грами новими.

З метою перевірки застосування програмно-
цільового підходу в процесі професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури нами було про-
ведено педагогічний експеримент, в якому при орган-
ізації і проведення спортивно-масових заходів вико-
ристовувалось програмно-цільове управління. 12
квітня 2005 року традиційним способом було прове-
дено відкрите змагання з легкоатлетичного кросу, яке
присвячене 170-річчю заснування Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова, а
18 травня 2006 року при використання програмно-
цільового підходу було організовано і проведено
відкрите змагання з легкоатлетичного кросу, що при-
свячене 61-річниці перемоги над фашистськими за-
гарбниками. Крім цього, необхідно відмітити, що ці
змагання проводились одними і тими ж організато-
рами, в одному і тому ж місці і участь у них брали
одні і ті ж спортсмени. Для оцінки ефективності і
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якості проведення цих двох спортивно-масових заходів
було проведено експертне опитування учасників,
викладачів, представників команд, які брали участь у
цих змаганнях та організаторів, що безпосередньо
здійснювали підготовку у проведенні цих заходів за
допомогою анкети.

В НПУ імені М.П. Драгоманова була створена
виконавча програма для організації і проведення зма-
гань з легкоатлетичного кросу, а для керівництва ви-
конання даної програми були створені управляючі
програми, які у свою чергу діляться на контролюю-
чу програму і програму корекції.

Результати моніторингу щодо впровадження
програмно-цільового підходу в управлінні спортив-
но-масовими заходами показав ефективність вико-
ристання різних програм (виконавчої, програм конт-
ролю і корекції) під час проведення відкритих змагань
з легкоатлетичного кросу. Так, 73% опитаних спорт-
сменів і викладачів, які брали участь відмітили, що
змагання у 2006 році пройшли більш краще, якісніше
та цікавіше порівняно з 2005 роком. При цьому 24%
респондентів дали зворотну відповідь, а 3% опитаних
було складно відповісти на дане питання ( рис. 1).

На питання в чому спостерігалась відмінність
в організації змагань 2006 року порівняно із змаган-
нями 2005 року 56% опитаних спортсменів та викла-
дачів, які змагались відповіли, що дані змагання були
проведені більш організовано, 38% респондентів вка-

зали на меншу кількість недоліків у проведенні їх і
лише 6% не виявили різницю в підготовці змагань
2006 року і змагань, які були проведені у 2005 році
(рис. 2).При опитані організаторів, що безпосеред-
ньо брали участь у підготовці змагань як 2005 року,
так і 2006 року було виявлено наступне. Так, 68% рес-
пондентів відмітили різницю в організації і проведен-
ня змагань у 2006 році, а 32% таких відмінностей не
спостерігали (рис. 3).

Ті експерти, які виявили відмінність в органі-
зації і проведенні змагань у 2006 році відмічають ви-
конання організаторами поставлених завдань у конк-
ретні строки (45%), конкретну і зрозумілу постановку
завдань (31%) і чітку взаємодію всіх тих, хто брав
участь у підготовці змагань 2006 року (24%) (рис. 4).

При цьому 62% респондентів вказують на те,
що терміни підготовки змагань 2006 року значно ско-
ротились порівняно із змаганнями 2005 року. Лише
15% опитаних навпаки вважають, що строки органі-
зації змагань 2006 року значно збільшились, а 23%
взагалі звертають увагу, що час, який був витрачений
на підготовку змагань 2006 і 2005 років був однако-
вий (рис. 5).

Що стосується організаторів, які безпосеред-
ньо задіяні в підготовці змагань 2006 року, то 77%
опитаних вважають, що кількість їх зменшилась по-
рівняно із змаганнями 2005 року. Лише 8% респон-
дентів вказують на те, що кількість людей, які задіяні в

Змагання 
2006 року 

73%

Важко 
відповісти 

3%

Змагання 
2005 року 

24%

Рис. 1. Які змагання були проведені більш краще, якісніше, цікавіше.
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Рис. 2. Відмінність між змаганнями 2005 і 2006 років.
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Рис. 4. Особливості у проведенні змагань 2006 року від змагань 2005 року.

Рис. 3. Відмінність в організації і проведенні змагань 2006 року порівняно із 2005 роком.
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організації змагань 2006 року навпаки збільшилась.
А 15% експертів відмічають, що кількість тих, хто брав
участь в підготовці змагань як у 2006 , так і у 2005
роках однакова (рис. 6).

Впровадження новітніх технологій у навчаль-
ний процес ВНЗ вимагає напруженої, трудоємкої ро-
боти. Ефективність якої багато в чому залежить від
правильного вибору управлінського рішення, яке на-
лежить виробити, прийняти і здійснити. Всім цим ви-
могам відповідає програмно-цільовий підхід в уп-
равлінні професійною підготовкою майбутніх
вчителів фізичної культури, де великого значення на-
буває загальне керівництво управлінням та реаліза-
цією програм, розроблених для досягнення головної
цілі, яке забезпечується керівником ВНЗ взагалі і
структурного підрозділу зокрема.

Програмно-цільовий підхід доречно застосо-
вувати на всіх рівнях управління різних систем від
великих в народному господарстві до малих, як скаж-
імо, навчальний процес у ВНЗ, фізкультурно-
спортивна діяльність тощо. Теоретично обґрунтова-
не і розроблене програмно-цільове управління
організацією і проведенням спортивних змагань мож-
на використовувати під час викладання дисциплін у
бакалаврів і спеціалістів відповідно «Організація і
проведення спортивно-масових заходів» і «Спортив-
но-масова робота», що значно підвищить якість підго-
товки майбутніх вчителів фізичної культури.

Висновки:
1. Особливістю програмно-цільового підходу

є пріоритет головної цілі, орієнтування на кінцевий
результат при використанні програм, які розробля-
ються на різних рівнях: загально університетський
рівень, факультетський (інститутський) рівень, гру-
повий (кафедральний) рівень та особистісний рівень.
При цьому до програм належать виконавчі програ-
ми і програми управління, які, у свою чергу, поділя-
ються на програми контролю і програми корекції.

2. Використання програмно-цільового підхо-
ду в управлінні професійною підготовкою майбутніх
вчителів фізичної культури дає можливість уніфіку-
вати і спростити управлінську діяльність, створити
умови для більш ефективного вирішення загальних
питань наукової організації педагогічної праці у вищій
школі, оптимізувати роботу різних структурних
підрозділів навчального закладу у вирішенні важли-
вих проблем, зокрема, впровадження кредитно-мо-
дульної системи організації навчального процесу сту-
дентської молоді.

3. Основні положення програмно-цільового
підходу були покладені в основу розробки різних про-
грам для оптимізації організації і проведення спортив-
них змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів. Ефек-
тивність використання такого підходу доведена під час
проведення педагогічного експерименту, де на основі
програмно-цільового управління був проведений лег-
коатлетичний пробіг. Так, респонденти вказали на по-
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Рис. 5. Терміни, за які організовані змагання 2006 року порівняно зі строками підготовки змагань 2005 року.

кращення ефективність використання програмно-
цільового підходу в підготовці змагань, відмітили
вчасність виконання поставлених завдань, наголосили
на зменшенні кількості часу на підготовку спортивно-
масового заходу і вказали на скорочення кількості
людей, які безпосередньо задіяні в організації змагань.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання програмно-цільового підходу в організації
спортивно-масових заходів майбутніх вчителів фізич-
ної культури.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Турчина Н.І.
Національний авіаційний університет

Анотація. Автором статті узагальнені і доповнені уявлення
про чинники, що негативно впливають на процес фізичного
виховання студентів у Вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Дається характеристика ефективності фізичного виховання
студентів ВНЗ і рекомендації щодо його вдосконалення.
Ефективність фізичного виховання студентів у вигляді сфор-
мованого стійкого інтересу до самостійного фізичного вдос-
коналення може бути досягнута за рахунок цілеспрямованого
формування ціннісного відношення до фізкультурно-спортив-
ної діяльності на етапах навчання.
Ключові слова: фізичне виховання, ефективність, студенти
ВНЗ технічного профілю, моделі фізичного виховання.
Аннотация. Турчина Н.И. Современные особенности педаго-
гического процесса физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений технического профиля и рекоменда-
ции относительно его совершенствования. Автором статьи
обобщены и дополнены представления о причинах и противо-
речиях, которые негативно влияют на процесс физического
воспитания студентов в Вузах. Дается характеристика эффек-
тивности физического воспитания студентов Вузов техничес-
кого профиля и рекомендации по его усовершенствованию.
Эффективность физического воспитания студентов в виде сфор-
мированного стойкого интереса к самостоятельному физичес-

Рис. 6. Кількість людей, які задіяні в організації змагань 2006 року порівняно зі змаганнями 2005 року.
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кому совершенствованию может быть достигнута за счет целе-
направленного формирования ценностного отношения к физ-
культурно-спортивной деятельности на этапах обучения.
Ключевые слова: физическое воспитание, эффективность,
студенты Вузов технического профиля, модели физического
воспитания.
Annotation. Turchina N.I. State-of-the-art habits of pedagogical
process of physical training of students of higher educational
institutions technical a profile and the reference concerning its
perfection.  The author of the article generalized and added
representations about the negative factors, influencing on the
process of physical education in High schools. The characteristic
to the contradictions which have arisen during development of
theoretical-methodological bases of restructuring of physical
education in High schools. Efficacyy of physical training of
students as the generated nonperishable interest to independent
physical perfection can be achieved due to purposeful formation
of the valuable attitude to sports activity at grade levels.
Keywords: physical education, students of High schools of
technical type, models of physical education.

Вступ.
Становлення постіндустріального суспільства і

відповідні зрушення (інноваційні зміни у інформатиці,
зміни в праці і відпочинку, трансформації українського
соціуму та інш.) впливають на якісні характеристики
фізичної культури. Порушений режим життя, неспри-
ятливі екологічні умови, відсутність збалансованого
об’єму рухової активності, стреси, залучення до шкідли-
вих звичок та інші чинники негативно впливають на здо-
ров’я населення і особливо студентської молоді, яка
визначає потенціал нації. Тож природно, що останні
роки характеризуються активною розробкою теорети-
ко-методологічних основ реструкторізації фізичного
виховання студентів в контексті інформаційного сусп-
ільства (А.В. Домашенко, 2002; Л.А. Хрибко, 2002; В.С.
Гуменний, 2002; О.В. Зеленюк, 2002; С.С. Єрмаков, 2003;
Г.Е. Іванова, 2003; А.І. Ребрина, 2003; В.П. Бизин, В.С.
Гуменний, 2003). Однак спроби вписати дані новації у
рамки традиційно організованого педагогічного про-
цесу вищої школи не дають достатнього результату з
ряду об’єктивних причин.

Найбільш перспективним напрямком оптимі-
зації фізичного виховання у ВНЗ є перехід від доміну-
ючої на даний час репродуктивно-педагогічної осві-
тньої моделі до креативно-педагогічної освітньої
моделі, яка передбачає гуманізацію предметно-
змістовних засад, соціокультурну інтеграцію, іннова-
ційну активність педагога та індивідуалізацію навчаль-
ного процесу [С. Кані шевський, Ю. Човник, 2005;
Б.М. Шиян, В.Г. Пашута, 2005].

Перехід до креативно-педагогічної освітньої
моделі потребує перегляду традиційних ставлень до
структури, змісту та організації фізичного виховання
у ВНЗ в контексті трансформацій сучасного суспіль-
ства. При розгляді організаційно-педагогічних ас-
пектів формування нової структури фізичного вихо-
вання у ВНЗ виникає необхідність визначення та
аналізу негативних факторів, що впливають на фізич-
ний розвиток студентської молоді.

Робота виконана за планом НИР Національ-
ного авіаційного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявити чинники, що

знижують ефективність фізичного виховання сту-
дентів ВНЗ технічного профілю і розробити рекомен-
дації щодо її поліпшення.

Методи дослідження – теоретичний аналіз
науково-методичної літератури, правової та програм-
но-нормативної бази; системно-структурний та сис-
темно-компонентний аналіз навчально-виховного
процесу фізичного виховання студентів; педагогічні
спостереження; анкетування (опитування); методи
математичної статистики; методи оцінки рівня фізич-
ного здоров’я, фізичної підготовленості.

Дослідження проводилися упродовж 2001-
2007 рр. Було проведено аналіз тенденцій розвитку
фізичного виховання студентів ВНЗ України, систе-
матизовані проблемні теми та питання, був узагаль-
нений досвід і перевірена ефективність фізичного
виховання студентів Національного авіаційного уні-
верситету м. Києва та ряду ВНЗ технічного профілю,
розроблено рекомендації щодо вдосконалення фізич-
ного виховання студентів ВНЗ технічного профілю,
проведено перевірку їх ефективності.

Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури, про-

грамно-нормативної бази фізичного виховання сту-
дентів в Україні, та досвіду організації навчально-тре-
нувального процесу у ВНЗ технічного профілю м.
Києва дозволив нам виділити наступні протиріччя,
які знижають ефективність фізичного виховання у
ВНЗ технічного профілю:

- між сучасними вимогами до якості підготов-
ки фахівців та можливістю їх задовольняти в сучас-
них організаційно-управлінських схемах процесу
фізичного виховання;

- між традиційною методикою викладання
фізичного виховання у ВНЗ технічного профілю і
парадигмою сучасної професійної освіти;

- між надмірною регламентованістю викладан-
ня фізичного виховання та дедалі високим інтелекту-
альним рівнем студентів на різних етапах професій-
ної підготовки;

- між методиками викладання дисципліни
«Фізичне виховання» та інших дисциплін;

- між суб’єктивними прагненнями студентів та
можливостями їх реалізації в процесі фізичного ви-
ховання у ВНЗ;

- між необхідністю пріоритетного розвитку
професійно важливих якостей та гальмуючими фак-
торами їх розвитку в процесі традиційної системи
фізичного виховання.

- між регулярністю занять фізичним вихован-
ням згідно навчальних планів у ВНЗ (2 години на тиж-
день) та хвилеподібністю адаптації організму людини
до фізичних навантажень.

За допомогою педагогічних спостережень та
лонгетюдного анкетування були доповнені висновки
ряду досліджень [В.М. Видрін, Б.К. Зиков; А.В. Лото
ненко, 1991; В.Б. Базільчук, 2004; А.Г. Єгоров, В.А.
Пегов, 1994 та інш.], які пояснюють причину низько-
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го ціннісного відношення студентів до занять фізич-
ною культурою та спортом, а саме:

- превалювання жорсткої  регламентації
спортивно-масової діяльності (домінування в педа-
гогічній практиці суб’єкт-об’єктних відношень по осі
«викладач — студент»);

- культивування вузького кола обов’язкових
видів спорту та фізичних вправ;

- відсутність можливості вільного вибору видів
спорту та фізичних вправ для занять основної маси
студентів;

- недостатньо мотивований зв’язок організації
і змісту спортивно-масової діяльності з освітнім ме-
гапроцесом і майбутньою професійною діяльністю;

- відсутність у багатьох студентів І курсу по-
зивного індивідуального досвіду занять фізичною
культурою;

- у спортивно-масовій діяльності не враховуєть-
ся диференціація її змісту, який характеризується діа-
лектичними категоріями «загальне», «особливе»,
«одиничне»;

- недосконалість системи фізичного виховання
та невисокий рівень культурної компетенції фахівців з
фізичної культури середніх учбових закладів.

Досліджуючи у рамках даної проблеми моти-
ваційну сферу студентів, було проведено опитуван-
ня за допомогою анкети 120 студенток та 120 студентів
НАУ І-ІV курсів навчання. За результатами дослід-
ження було визначено, що обсяг рухової активності
недостатній, а саме:

а) значна кількість студентів не виконують ран-
кову фізичну зарядку (77% на І курсі, 86% на ІV курсі);

б) кількість студентів, які регулярно відвідують
заняття з фізичного виховання, не перевищує 10-12%;

в) відмічено значне зниження інтересу до за-
нять з фізичного виховання у студентів (57% — І курс,
41% — IV курс) та посилення] негативного ставлення
(15% — І курс, 34% — III курс);

г) головними причинами, які заважають сту-
дентам займатися спортом у позанавчальний час,
наступні:

- брак часу (67-88%) дівчат, 67-100%) юнаків І-
ІV курсів);

- відсутність відповідної матеріальної бази (12-
18% дівчат, 15-18%) юнаків 1 — ІУ курсів);

- слабкість мотивації до занять фізичними впра-
вами та спортом ( 2-11%) дівчат, 1-5%о) юнаків);

- неспроможність оплачувати заняття у
спортивних клубах (2-4% студентів);

д) як у дівчат, так і у юнаків спостерігається
послаблене прагнення досягти високих спортивних
результатів (І курс — 12%, IV курс — 2%).

Обстеження показників рівня фізичного здо-
ров’я у 240 юнаків і дівчат на І-ІУ курсах навчання
згідно методики Г.Л. Апанасенко показало, що рівень
здоров’я дівчат І-ІУ курсів навчання оцінюється як
«низький», а юнаків — як «нижче середнього».
Найбільш високі показники рівня здоров’я (3,81 бала
у юнаків, 2,5 бали у дівчат) зафіксовані на І курсі, а
найбільш низькі (3,65 бали у юнаків, 2,35 бали у дівчат)

– на IV курсі навчання. Достовірної різниці дослід-
жуваного показника рівня фізичного здоров’я як у
юнаків так і у дівчат І і IV курсу не виявлено (Р>0,05).

Обстеження показників рівня фізичної підготов-
леності 240 юнаків і дівчат на І-ІV курсах навчання пока-
зали, що рівень фізичної підготовленості юнаків за по-
казниками: біг на 100 метрів, комплексна силова вправа
оцінюється як «нижче середнього», а з бігу на 3000 метрів
– як «низький». У дівчат рівень фізичної підготовле-
ності за показниками: біг на 2000 метрів, згинання і роз-
гинання рук в упорі, біг на 100 метрів оцінюється як
«низький» або «нижче середнього». Як у юнаків, так і
у дівчат найбільш високий показник фізичної підготов-
леності, зафіксований на II курсі навчання, а найбільш
низький на IV курсі. Достовірної розбіжності показників
фізичної підготовленості між студентами І і IV курсів
навчання не зафіксовано (Р>0,05).

Аналіз теоретико-методичних передумов вдос-
коналення системи фізичного виховання студентів ВНЗ
технічного профілю і результати дослідження позво-
лили розробити авторські моделі організації фізично-
го виховання студентів ВНЗ технічного профілю на
різних курсах навчання. На таблицях 1-4 представлені
авторські моделі фізичного виховання студентів ВНЗ
технічного профілю на різних курсах навчання.

Для реалізації відповідних параметрів моделей
фізичного виховання було проведено організаційну
перебудову кафедри фізичного виховання універси-
тету (КФВ) на структурні підрозділи за пріоритетни-
ми напрямками роботи:

- організація і проведення фізичного вихован-
ня студентів в процесі планових занять згідно учбо-
вого плану;

- організація і проведення факультативних за-
нять та спортивно-масової роботи студентів у процесі
факультативних занять у секціях з видів спорту на базі
навчально-спортивного оздоровчого центру (НСОЦ);

- підготовка збірних команд університету на
базі фізкультурно-спортивного центру (ФСЦ) уні-
верситету.

Також було розроблено нормативи для відбо-
ру студентів у відповідні спортивні секції з видів
спорту, що культивуються в НСОЦ університету і
доповнення з тематичного розділу програми «фізич-
не виховання студентів з професійно-прикладної
фізичної підготовки».

Результати дослідження в 2006-2007 навчаль-
ному році ефективності розроблених нами пропо-
зицій щодо зміни організаційної структури кафедри
фізичного виховання і моделі фізичного виховання
студентів ІІ курсу навчання дозволяє говорити про
достатню ефективність за наступними показниками:

1. Кількість студенток з «низьким» рівнем
фізичного здоров’я зменшилася на 20% за період ек-
сперименту, а з «високим» – збільшилась на 6,66%
порівняно з вихідними даними. Кількість студентів з
«низьким» рівнем фізичного здоров’я зменшилась
на 6,7%, а з «високим» – збільшилася на 3,3%.

2. Кількість студенток з «високим» рівнем
фізичної підготовленості збільшилась на 6,7%, «вище
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Таблиця 1 
МОДЕЛЬ 

фізичного виховання студентів на І курсі навчання 
№ 
п/п Параметр моделі Зміст параметра Виконавець 

1. Мета фізичного виховання Прискорення процесу адаптації до навчання і нового 
режиму життєдіяльності. Забезпечення високого рівня 
професійного навчання. Розвиток і зміцнення здоров'я 
студентів. 

КФВ* 
НСОЦ** 

2. Завдання фізичного виховання Залучення всіх студентів до регулярних занять фізичними 
вправами та спортом, підвищення рівня фізичної 
підготовленості. Акцентування уваги на розвитку сили й 
витривалості. Розширення обсягу рухових умінь та 
навичок. Формування мотивації до самостійних занять 
фізичними вправами та спортом. Зміцнення здоров'я 
студентів. 

КФВ НСОЦ 

3. Стратегія відносин «викладач» 
-«студент» 

«суб'єкт» — «об'єкт» КФВ  
НСОЦ 

4. Засоби фізичного виховання Легка атлетика, атлетична гімнастика, силова гімнастика, 
плавання, спортивні ігри тощо 

КФВ 

5. Метод організації студентів на 
заняттях із фізичного 
виховання 

Диференційовано-груповий КФВ 
НСОЦ 

6. Зміст і спрямованість занять із 
фізичного виховання 

Загальна фізична підготовка КФВ 

7. Метод організації 
факультативних занять із 
фізичного виховання 

Диференційовано-груповий КФВ 
НСОЦ 

8. Зміст і спрямованість 
факультативних 
занять із фізичного виховання 

Загальна фізична підготовка з акцентуванням уваги на 
розвитку сили й витривалості. Професійно-прикладна 
фізична підготовка. 

КФВ НСОЦ 

9. Форми фізичного виховання - ранкова фізична зарядка (РФЗ); 
- заняття із фізичного виховання; 
- фізкультурні паузи; 
- заняття в спортивних секціях; 
- індивідуальні заняття фізичними вправами; 
- туристські походи. 

КФВ НСОЦ 

10. Регулярність фізичних 
навантажень: 
- к-сть РФЗ на тиждень 
- к-сть навчальних занять із 
ФВ на тиждень 
- к-сть факультативних занять 
із ФВ на тиждень 
- к-сть тренувань у секціях за 
видами спорту на тиждень 
- к-сть стартів у спортивних 
змаганнях (на рік) 

 
 
 6-7  
 
 1 
 
 2  
 
 2  
 
 8 -7  

КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ*** 

11. Виконання контрольних 
нормативів і нормативів 
спортивних розрядів 

Виконання нормативів і тестів навчальної програми на 
оцінку, не нижчу, ніж «добре». Виконання нормативів при 
доборі для занять у секціях за видами спорту. Виконання 
1-2 нормативу спортивного розряду з виду спорту. 
Виконання Державних нормативів із фізичної 
підготовленості. 

КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

12. Характеристика фізичної 
підготовленості студента 

Підвищений порівняно з попереднім етапом рівень 
загальної фізичної підготовленості. Певний рівень розвитку 
спеціальних рухових умінь і навичок. Виконання усіх 
вправ навчальної програми на оцінки, не нижче, ніж 
«задовільно» і «добре». 

КФВ НСОЦ 

13. Планований вплив на процес 
навчання і здоров'я студента 

Високий рівень професійного навчання. Прискорене 
оволодіння навичками роботи на спеціальній апаратурі та 
техніці. 

КФВ НСОЦ 
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Таблиця 2 
МОДЕЛЬ 

фізичного виховання студентів на ІІ курсі навчання 
№ п/п Параметр моделі Зміст параметра Виконавець 

1. Мета фізичного виховання Забезпечення високого рівня професійного навчання. 
Створення бази для швидкого оволодіння професійними 
вміннями й навичками. 

КФВ 
 НСОЦ 

2. Завдання фізичного виховання Підвищення загального рівня фізичної підготовленості з 
акцентуванням уваги на розвитку витривалості та сили. 
Збільшення й удосконалення обсягу раніше набутих 
навичок. Випереджальний розвиток професійно важливих 
фізичних якостей і рухових навичок. Розвиток 
професійно важливих психофізичних якостей. 
Формування мотивації до самостійних занять фізичною 
підготовкою та спортом. 

КФВ  
НСОЦ 

3. Стратегія відносин «викладач» 
-«студент» 

«Суб'єкт — об'єкт» (на початку навчального року) з 
переходом у «суб'єкт — суб'єкт» відносини. 

КФВ  
НСОЦ 

4. Засоби фізичного виховання Види спорту за вибором студента й рекомендовані 
викладачем( спортивні ігри, ППФП). 

КФВ 

5. Метод організації студентів на 
заняттях із фізичного 
виховання 

Диференційовано-груповий. КФВ  
НСОЦ 

6. Зміст і спрямованість занять із 
фізичного виховання 

Загальна й професійно-прикладна фізична підготовка. КФВ 

7. Метод організації 
факультативних занять із 
фізичного виховання 

Диференційовано-груповий. КФВ  
НСОЦ 

8. Зміст і спрямованість 
факультативних занять із 
фізичного виховання 

Загальна і професійно-прикладна фізична підготовка. КФВ  
НСОЦ 

9. Форми фізичного виховання 
студентів 

- РФЗ; 
- заняття із фізичного виховання; 
- фізкультурні паузи; 
- заняття в спортивних секціях; 
- індивідуальні заняття фізичними вправами; 
- туристичні походи. 

КФВ  
НСОЦ 

10. Регулярність фізичних 
навантажень: 
- к-сть РФЗ на тиждень 
- к-сть навчальних 
занять із ФВ на тиждень 
- к-сть факультативних занять 
із ФВ на тиждень 
- к-сть тренувань у секціях за 
видами спорту на тиждень 
- к-сть стартів у спортивних 
змаганнях (на рік). 

 
 
 6-7  
 
 1 
 
 2 
 
 2 
 
 8-7 

КФВ 
НСОЦ 
ФСК 

11. Виконання контрольних 
нормативів і нормативів 
спортивних розрядів 

Виконання нормативів і тестів навчальної програми на 
оцінку не нижчу, ніж «добре». Виконання нормативів для 
спрямування у секції за видами спорту. Виконання 1-2 
нормативів спортивних розрядів. Виконання Державних 
нормативів із фізичної підготовленості. 

КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

12. Характеристика фізичної 
підготовленості студента 

Підвищений порівняно з попереднім етапом рівень 
загальної фізичної підготовленості. Певний рівень 
розвитку спеціальних рухових умінь і навичок. 
Виконання всіх вправ навчальної програми на оцінку не 
нижчу, ніж «задовільно» і «добре». 

КФВ 
НСОЦ 

13. Планований вплив на процес 
навчання і здоров'я студента 

Високий рівень професійного навчання. Прискорене 
оволодіння навичками управління на спеціальній апаратурі 
та техніці. 

КФВ 
НСОЦ 
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Таблиця 3 
МОДЕЛЬ  

фізичного виховання студентів на ІІІ курсі навчання 
№ п/п Параметр моделі Зміст параметра Виконавець 

1. Мета фізичного виховання Забезпечення високого рівня професійного навчання. 
Створення умов для ефективної роботи на спеціальній 
апаратурі, освоєння професійно-спрямованих дисциплін. 

КФВ НСОЦ 

2. Завдання фізичного виховання Підвищення рівня професійно-прикладної фізичної 
підготовленості. Збільшення обсягу рухових умінь і 
психофізичних якостей. Сприяння ліквідації негативного 
впливу гіпокінезії й гіподинамії на організм студента. 

КФВ НСОЦ 

3. Стратегія відносин 
«викладач»-«студент» 

«Суб'єкт — суб'єкт». КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

4. Засоби фізичного виховання Види спорту, ППФП. КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

5. Метод організації занять із 
фізичного виховання 

Індивідуально-груповий. КФВ НСОЦ 

6. Зміст і спрямованість занять з 
фізичного виховання 

Професійно-прикладна фізична підготовка, корегування 
розвитку фізичних якостей. 

КФВ НСОЦ 

7. Метод організації 
факультативних занять із 
фізичного виховання 

Індивідуально-груповий. КФВ 
НСОЦ 

8. Зміст і спрямованість 
факультативних занять із 
фізичного виховання 

Професійно-прикладна фізична підготовка, корегування 
розвитку фізичних якостей і професійно-важливих 
рухових умінь і навичок. 

КФВ 
НСОЦ 

9. Форми фізичного виховання 
студентів 

- РФЗ; 
- заняття із фізичного виховання; 
- факультативні заняття із фізичного виховання 
- фізкультурні паузи; 
- заняття в спортивних секціях; 
- індивідуальні заняття фізичними вправами; 
- організаційні форми культурно-оздоровчих занять; 
-масові оздоровчо-фізкультурні заходи. 

КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

10. Регулярність фізичних 
навантажень: 
- к-сть РФЗ на тиждень 
- к-сть факультативних занять 
із ФВ на тиждень 
- к-сть тренувань у секціях за 
видами спорту на тиждень 
- к-сть стартів у спортивних 
змаганнях (на рік) 

 
 
 6 
 
 2 
 
 2-3 
 
 8-7 

КФВ 
НСОЦ 
ФСК 

11. Виконання контрольних 
нормативів і нормативів 
спортивних розрядів 

Виконання нормативів і тестів навчальної програми на 
оцінку не нижчу, ніж «добре». Виконання 2 -3  
нормативів спортивних розрядів. Виконання Державних 
нормативів із фізичної підготовленості. 

КФВ 
НСОЦ 
ФСЦ 

12. Характеристика фізичної 
підготовленості студента 

Підвищений порівняно з попереднім етапом рівень 
фізичної підготовленості. Оволодіння всіма спеціальними 
вправами професійно-прикладної фізичної підготовки. 
Виконання всіх вправ навчальної програми на оцінку не 
нижчу, ніж «добре». 

КФВ  
НСОЦ 

13. Планований вплив на процес 
навчання і здоров'я студента 

Високий рівень професійного навчання. Прискорене 
оволодіння навичками роботи з технічними пристроями та 
навичками їх експлуатації. 

КФВ 
 НСОЦ 
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Таблиця 4 
МОДЕЛЬ 

фізичного виховання студентів на IV курсі навчання 
№ п/п Параметр моделі Зміст параметра Виконавець 

1. Мета фізичного виховання Забезпечення високого рівня професійного навчання. 
Створення умов для ефективної роботи в екстремальних 
умовах. 

КФВ  
НСОЦ 

2. Завдання фізичного виховання Корегування загальних і спеціальних фізичних якостей. 
Досягнення рівня фізичної і психофізіологічної 
готовності, розвиток рухових умінь і навичок, 
координації, що дозволяють майбутньому фахівцеві 
успішно виконувати службові обов'язки в будь-яких 
умовах професійної діяльності, забезпечення створення 
фізіологічної бази високої професійної працездатності. 

КФВ  
НСОЦ 

3. Стратегія відносин за віссю  
«викладач» — «студент» 

«Суб'єкт — суб'єкт» з акцентом на індивідуальний підхід. КФВ  
НСОЦ 

4. Засоби фізичного виховання Різні види спорту на вибір студента, ППФП. КФВ 
НСОЦ 
ФСК 

5. Зміст і спрямованість занять із 
фізичного виховання 

Прикладна-професійно-прикладна фізична підготовка, 
коригування розвитку фізичних і психофізичних якостей. 

КФВ  
НСОЦ 

6. Форми фізичного виховання 
студентів 

- РФЗ; 
- додаткові заняття із фізичного виховання; 
- заняття в спортивних секціях; 
- індивідуальні самостійні заняття фізичними вправами і 
спортом; 
- участь у масових фізкультурно-оздоровчих заходах 

КФВ 
НСОЦ 
ФСК 

7. Регулярність фізичних 
навантажень: 
- к-сть РФЗ на тиждень 
- к-сть тренувань у спортивних 
секціях, або самостійних 
занять фізичними вправами на 
тиждень 
- к-сть стартів у спортивних 
змаганнях (впродовж році) 

 
 
 6-7  
 
 
 2-3 
 
 
 5-6 

КФВ  
НСОЦ 

 

8. Виконання контрольних 
нормативів і нормативів 
спортивних розрядів 

Виконання 2-3 нормативів спортивних розрядів. 
Виконання Державних нормативів із фізичної 
підготовленості. 

КФВ 
НСОЦ 
ФСК 

 

середнього» – на 16,6%, з «середнім» рівнем – на
10,1%. Кількість студентів з «високим» рівнем фізич-
ної підготовленості збільшилась на 6,7%, «вище се-
реднього» – на 13,3%, «середнім» – на 3,3%.

3. За час перевірки відмічено достовірне (Р <
0,05) поліпшення показників функціонального стану
організму (становий індекс, індекс Рюф’є, індекс Ква-
аса) в групах студенток і студентів.

4. За час експерименту в групах студенток і
студентів достовірно поліпшились показники розвит-
ку важливих для професійної діяльності психофізіо-
логічних якостей (Р < 0,05) – концентрація і стійкість
уваги (тест «Переплутані лінії»), концентрації і роз-
поділу уваги (тест «Цифрові таблиці»), логіки мис-
лення (тест «Матриця Ровена»).

Отримані результати експерименту дозволяють
говорити про високу ефективність розроблених орган-
ізаційних заходів і моделей фізичного виховання сту-
дентів ВНЗ технічного профілю щодо удосконалення
показників здоров’я, фізичної підготовленості, функ-
ціонального стану організму, розвитку важливих в
професійній діяльності психофізіологічних якостей.

Висновки:
1. Ефективність фізичного виховання студентів

ВНЗ технічного профілю може бути підвищена за умо-
ви, якщо управління цим процесом буде характеризу-
ватися переходом від жорсткої регламентації фізкуль-
турно-спортивної діяльності на початковому етапі (1-2
семестрів) і частковому на другому етапі (3-8 семестрів
навчання) і оволодінням студентами методами само-
управління своїм фізичним вдосконаленням.

2. Перевід жорстко регламентованого педаго-
гічного процесу фізичного виховання студентів у пло-
щину особистоорієнтованого є можливим за раху-
нок поступового переходу від суб’єктивно-
об’єктивних відношень викладача і студента на І курсі
навчання до суб’єкт-суб’єктивного на II – IV курсах і
наявності умов вибору пріоритетів фізичного і
спортивного вдосконалення.

3. Ефективність фізичного виховання студентів
у вигляді сформованого стійкого інтересу до само-
стійного фізичного вдосконалення може бути досяг-
нута за рахунок цілеспрямованого формування
ціннісного відношення до фізкультурно-спортивної
діяльності на етапах навчання.
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4. У зміст факультативних занять та спортив-
но-масову роботу зі студентами вузів інженерно-тех-
нічного профілю необхідно включати види спорту,
які відповідають наступним критеріям:

- враховувати вимоги мети діяльності вищес-
тоящої системи, професійного навчання, тобто ефек-
тивно розвивати психічні, психофізіологічні та інші
якості найважливіші для професійної діяльності;

- розвивати основні фізичні якості, які забез-
печують фізіологічну базу працездатності (витри-
валість і сила);

- бути найбільш популярними серед студентів
даного учбового закладу.

5. Оптимізація процесу спортивно-масової ро-
боти зі студентами ВНЗ повинна передбачати його рег-
ламентацію з урахуванням специфіки професійної діяль-
ності випускників ВНЗ, етапу навчання, розвитку
мотивації до занять фізичною культурою та спортом.

Подальші дослідження передбачається спря-
мувати на вивчення стратегії розвитку фізичного ви-
ховання студентів ВНЗ технічного профілю у світі,
організації фізичного виховання студентів ВНЗ техніч-
ного профілю з урахуванням особливостей індивідуа-
лізації, гуманізації і функціонального призначення.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Тюх І.А.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. У статті розглядаються питання моделювання індив-
ідуальних показників фізичної підготовленості школярів 7–9 р.
за допомогою регресивних рівнянь. Використання ряду ме-
тодів математичної статистики дозволило вивчити структуру
фізичного стану школярів та включити до моделей такі показ-
ники (змінні), що дозволяють вплинути на рівень розвитку ру-
хових якостей в процесі фізичного виховання. Це дозволило
підвищити рівень розвитку основних рухових якостей.
Ключові слова: школярі, рухові якості, моделювання, рег-
ресійні рівняння, індивідуально-доступні результати.
Аннотация. Тюх И.А. Особенности моделирования индиви-
дуальных показателей физической подготовленности младших
школьников в процессе физического воспитания. В статье рас-
сматриваются вопросы моделирования индивидуальных по-
казателей физической подготовленности школьник  7–9 лет с
помощью регрессивных уравнений. Использование ряда ме-
тодов математической статистики позволило выучить струк-
туру физического состояния школьников и включить к моде-
лям такие показатели (переменные), которые позволяют
повлиять на уровень развития двигательных качеств в про-
цессе физического воспитания. Это позволило повысить уро-
вень физической подготовленности в целом.
Ключевые слова: школьники, двигательные качества, моде-
лирование, регрессионные уравнения, индивидуально-дос-
тупные результаты.
Annotation. Tyukh I.A. Peculiarities of modeling of fitness
individual indexes of junior school children in process of physical
education. In this article are considered such issues as modeling
of fitness individual indexes of 7–9 aged school children with
the help of regressive equations. Using of series of mathematical
statistics methods lets to learn the structure of school children
fitness and to incorporate to models such indexes (variables),
which let to influence on moving qualities development level in
process of physical education. This allowed us to improve general
physical fitness level.
Key words: school children; moving qualities; modeling;
regressive equations; individual-available results.

Вступ.
Методично грамотна побудова програм для

підвищення рівня фізичної підготовленості вимагає
раціонального підходу до оцінки індивідуального
розвитку рухових якостей школярів. Оцінка резуль-
татів будь-яких досліджень вимагає критеріїв, чіткої
шкали оцінок, норм, нормативів, які визначать місце
людини в групі випробуваних. Норми бувають інди-
відуальними, належними й порівняльними. Належна
норма характеризується показниками, яким повин-
на відповідати людина, щоб успішно справлятися із
завданнями, які ставлять перед нею життя, навчання,
побут, спорт і т. д. [7].

Рівень фізичної підготовленості визначається
станом готовності до певного виду рухової діяльності
та характеризується ступенем володіння руховими
якостями. Визначається рівень фізичної підготовле-
ності за допомогою методу педагогічного тестуван-
ня, коли фактичний результат у певній контрольній
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вправі порівнюється з нормативом шкільної програ-
ми по фізичному вихованню, нормативами Держав-
ної системи оцінки й т.п.  Визначивши ступінь роз-
ходжень,  педагог отримує кількісні дані, що
дозволяють оцінити рівень розвитку рухової якості.
Одержання кількісного вираження дозволяє моделю-
вати процес індивідуальної роботи по підвищенню
рівня розвитку рухової якості. Ефективність процесу
моделювання підтверджена науковими дослідження-
ми в галузі фізичного виховання і спорту [2,4,5,8].

Розвиток організму людини відбувається гете-
рохронно і характеризується великою варіативністю
індивідуальних значень різних показників фізичного
стану молодших школярів  одного і того ж паспорт-
ного віку. На індивідуальні особливості розвитку
організму дітей впливають: генетика, ефективність
педагогічних впливів, умови життя, стан здоров’я й
т.д. В останні роки все більша кількість школярів має
низький і нижче середнього рівень фізичного здоро-
в’я, тому орієнтація на модель “середнього” учня в
роботі над індивідуальним рівнем розвитку рухових
якостей таких дітей – не відповідає ступеню дозріван-
ня систем і функцій їх організму [1,6].

У найбільшій мірі адекватними в роботи над
індивідуальним розвитком рухових якостей у ди-
тинстві можуть бути індивідуально-доступні норми
фізичної підготовленості, що враховують особливості
різних компонентів фізичного стану індивіда, а також
умови його життєдіяльності.

В основі розробки індивідуально-доступних
норм розвитку рухових якостей лежить процес ство-
рення математичних моделей, в якості регресійних
рівнянь, в яких в якості змінних величин використо-
вуються показники фізичного стану обстежуваної
групи. Змінні, що входять до моделей, дозволяють
вплинути на рівень розвитку якості в процесі фізич-
ного виховання. Оперуючи такими моделями мож-
на внести істотні корективи в практику процесу фізич-
ного виховання.

Робота виконана за планом НДР Національного
університету фізичного виховання й спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – обґрунтування і розробка

модельно-цільових характеристик фізичної підготов-
леності дітей молодшого шкільного віку для викорис-
тання їх у процесі індивідуальної роботи над підви-
щенням рівня розвитку рухових якостей.

Використовувався системний підхід, що вклю-
чає результати, отримані за допомогою наступних
методів: антропометрії, фізіологічних і педагогіч-
них, непрямого методу оцінка фізичної працездат-
ності, експрес-методу оцінки рівня фізичного здо-
ров’я,  педагогічного тестування,  методів
математичної статистики (факторний, кореляційний
і регресійний аналізи).

Результати досліджень та їх обговорення.
В дослідженні оцінювали фізичний стан шко-

лярів молодших класів та обґрунтовували репрезен-
тативність нашої вибірки школярів з метою викорис-
тання розроблених модельно-цільових характеристик

у практиці шкільного фізичного виховання дітей у
віці 7-9 років з низьким, нижче середнього та середнім
рівнями фізичного здоров’я. Результати аналізу се-
редньостатистичних значень показників фізичного
розвитку, функціонального стану серцево-судинної
й дихальної систем, фізичної працездатності та фізич-
ної підготовленості, а також рівня фізичного здоро-
в’я дітей нашої вибірки підтвердили дані спеціальної
літератури останнього десятиліття про фізичний стан
цього контингенту населення України. Проведений
аналіз також підтвердив представлені данні літерату-
ри про значний розкид значень досліджуваних показ-
ників у дітей молодшого шкільного віку [1,6].

Певний інтерес представляв аналіз результатів
педагогічного тестування з  точки зору генетичної
схильності дітей до прояву рухових якостей. Аналіз
дозволив виявити індивідуальний характер прояву
провідних рухових якостей молодших школярів.

Кількісний аналіз рівня розвитку відстаючих ру-
хових якостей (по незадовільній оцінці за його прояв)
виявив значну кількість учнів, що не в змозі виконати
нормативи шкільної програми на позитивну оцінку.

Результати проведеної роботи підтверджують
наше припущення, щодо доцільності розробки та
використання індивідуально-доступних норм у про-
цесі індивідуальної роботи над підвищенням рівня
фізичної підготовленості молодших школярів, у по-
рівнянні з нормами шкільних програм по фізичному
вихованню та нормативів Державної системи тесту-
вання населення України.

Ці висновки дозволили припустити, що науко-
во – обґрунтовані індивідуально-доступні норми
можуть ефективно використовуватися фахівцями при
плануванні і реалізації індивідуальної роботи над роз-
витком окремих рухових якостей дітей молодшого
шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я.

Розробка індивідуально-доступних норм –
моделей характеристик фізичної підготовленості мо-
лодших школярів, проводилася на основі вивчення
факторної структури фізичного стану спостережу-
ваних школярів в цілому, а також окремих її компо-
нентів у кожній віковій групі випробуваних. Виділено
3 групи факторів, що входять до структури фізично-
го стану з різним відсотковим вкладом. Результати
факторного аналізу фізичного розвитку, функціо-
нального стану серцево-судинної й дихальної систем
організму, фізичного здоров’я, фізичної підготовле-
ності та фізичного стану в цілому дозволили визна-
чити ті показники, що в найбільшій мірі обумовлю-
ють розвиток певної рухової якості та можуть бути
включеними у модельно-цільові характеристики інди-
відуально – доступних результатів прояву окремих
рухових якостей.

В 7-річному віці провідними показниками, що
визначають фізичний розвиток, є маса тіла й окремі
охватні розміри. В 8-річному – всі показники, вимі-
рювані нами, увійшли в перший і єдиний, з виділених
математичним шляхом, факторів. В 9-ти річному віці
на перше місце вийшли товщина шкірно-жирових
складок.
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Таблиця 1 
Модельно-цільові характеристики результатів прояву швидкісних якостей в тестовій вправі „біг 30 м” 

 
Вік Стать Індивідуально – доступні нормативи 

Х Y = 6,863058 – 0,218961·скл.г + 0,076867·Генчі + 0,057203·РСЗ + 
+ 0,01596·скл.б2. + 0,009508·скл.г2. 7 

Д Y = 5,243442 – 0,068646·ОГК + 0,132644·ОТ – 0,207933·скл.ж.  
+ 0,158312·скл.г. – 0,036739·Генчі + 0,095267·РСЗ.  

Х Y = 10,52454 – 0,05609·ОГК + 0,11095·ОП – 0,23763·ОС + 0,08147·скл.ж.  
+ 0,10287·Генчі + 0,03507·РСЗ + 0,00333·ОС2 – 0,00176·Генчі2 + 0,001·ІРуф’є2. 8 

Д Y = 14,76674 – 0,10128·ОГК – 0,24416 ·ОП + 0,06392·ОС + 0,18419·скл.ж.  
+ 0,01997·Генчі – 0,07025·ІРуф’є – 0,00091·Генчі2 – 0,01452·РСЗ2. 

Х 
Y = -13,5563 – 0,0008·ЖЄЛ + 0,7352·ОТ + 0,5359·дин.пр. — 0,369 ·скл.ж.  
+ 0,0271·ЧСС1 — 0,0438·ЧСС3 — 0,3312·ІРуф’є (балах) — 0,0066 ·ОТ2 – 
0,0371·дин.пр2. + 0,0305·скл.ж2. + 0,0282 ·РСЗ2. 9 

Д Y = 9,905965 — 0,111347·ОГК + 0,044301·ОС + 0,117781·скл.б. 
 -0,007346·Штанге + 0,072883·ІРуф’є + 0,066120·РСЗ.  

Примітка: дин. пр. – динамометрія правої кисті, кг; ЖЄЛ – життєва ємність легень, мл; 
ІРуф’є – індекс Руф’є; ОГК – охват грудної клітини, см; ОП  – охват плеча, см; ОТ  – охват талії, см; ОС – охват 
стегна, см; РФЗ – рівень фізичного здоров’я, бали; скл.б. – складка біцепсу, мм; скл.тр. – складка трицепсу, мм; 
скл.л. – складка лопатки, мм; скл.ж. – складка живота, мм; скл.г. – складка гомілки, мм; ЧССсп – частота серцевих 
скорочень, уд/хв.; проба Штанге, с; проба Генчі, с. 

Як свідчать вище приведені дані пріоритетність
окремих показників, що характеризують фізичний
розвиток, в різному віці мінлива і залежить від пас-
портного віку дитини.

Серед показників функціонального стану сер-
цево-судинної й дихальної систем організму в 7-річних
та 8-річних школярів до першого фактора увійшов
лише один показник: ЧСС відносного спокою, а у 9-
річних значення індексу Руф’є (фізична працез-
датність), ЧСС2 та ЧСС3 – час відновлення після вико-
нання функціональної проби з дозованим фізичним
навантаженням.

Серед факторів, що визначають структуру
фізичного здоров’я молодших школярів у 7-річних
школярів до першого фактора увійшли: значення
індексів Руф’є та Робінсона; у 8-річних та 9-річних –
вага та значення життєвого індексу (ЖІ).

Пріоритетність компонентів структури фізич-
ної підготовленості виділила у 7-річних школярів до
основних факторів значення результатів прояву швид-
кісно-силових якостей, сили м’язів черевного пресу;
у 8-річних школярів крім цих також швидкості, сприт-
ності та сили м’язів рук; у 9-річних перший фактор
всієї дисперсії вибірки характеризувався силою м’язів
кисті рук.

Таким чином, визначено, що пріоритетність
факторів в структурі кожного з компонентів фізич-
ного стану молодших школярів залежить від паспор-
тного віку дітей.

Кореляційні взаємозв’язки значень показників
фізичної підготовленості зі значеннями різних харак-
теристик окремих компонентів фізичного стану доз-
волили нам виділити ті показники, що мали різний
ступінь значимості коефіцієнти кореляції, з метою
використанні їх у якості змінних величини в рівнян-
нях регресії – модельних характеристиках фізичної
підготовленості дітей молодшого шкільного віку.

У математичну модель індивідуально-доступ-
ного результату прояву рухової якості цілеспрямова-
но включала такі показники компонентів фізичного
стану, на які можна було вплинути, вибравши засоби
і методи підвищення індивідуального рівня розвитку.

Таким чином, у рівняння регресії – математич-
ну модель фізичної підготовленості дітей молодшого
шкільного віку, обґрунтовано увійшли змінні величини
(показники), на які можна цілеспрямовано впливати в
процесі шкільного фізичного виховання. Використан-
ня цих модельно-цільових характеристик дозволило
підвищити рівень розвитку індивідуальних рухових яко-
стей відносно доступного рівня кожного учня.

Впровадження розроблених моделей проводи-
лось на базі СШ № 108 м. Києва серед учнів 2-А кла-
су. До складу учнів входили діти 7-9 років. Педагогіч-
не тестування ФП проводилось на початку та в кінці
н. р. Порівнювали фактичні результати прояву рухо-
вих якостей з індивідуально-доступними, що були
розраховані за розробленими моделями. Оцінювали
відсоток відхилення (відставання та випередження )
фактичних результатів від індивідуально – доступних,
на основі цього визначали провідні та відстаючі ру-
хові якості кожного учня на початку та в кінці на-
вчального року. Для зручності математичні розра-
хунки значення індивідуально-доступних результатів
проводились з використанням набору документів,
створеного та відповідно оформленого за допомо-
гою редактора таблиць Excel.

Направленість педагогічного процесу, засоби
та методи, що використовувалися для підвищення рівня
розвитку відстаючих рухових якостей, підбирались
вчителем індивідуально для кожного учня з урахуван-
ням компонентів фізичного стану, що входили в мо-
дель в якості змінних величин. Для кожної статево-віко-
вої групи основними показниками компонентів
фізичного стану були: значення шкірно-жирових скла-
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док, окремі охватні розміри, значення показників проб
Штанге та Генчі, індексу Руф’є та РФЗ. В таблиці 1
представлені модельно-цільові характеристики індиві-
дуально-доступних результатів прояву швидкості на
прикладі тестової вправи „біг 30 м”.

В кінці навчального року відхилення фактич-
ного результату прояву відставання рухових якостей
від індивідуально – доступних зменшилось та фак-
тичні результати перевили індивідуально-доступні
мінімальні нормативи на 3,41%.

Висновки:
Модельно-цільові характеристики відобража-

ють значення індивідуально-доступного результату
у виконанні контрольних вправ для  дітей молодшо-
го шкільного віку з низьким, нижче середнього й
середнім рівнями фізичного здоров’я, і тому дозво-
ляють цілеспрямовано керувати педагогічним про-
цесом фізичного виховання, в залежності від РФЗ та
індивідуальних особливостей морфо-функціональ-
ного стану.

Перспективою подальших досліджень буде
розробка підходів до оцінки гармонійності розвитку
рухових якостей в молодшому шкільному віці, що є
одним з головних завдань процесу фізичного вихо-
вання для цього контингенту населення.
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В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

Хмельницька І.В.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України
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тему «ANTS» для контролю знань і оцінки успішності сту-
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введена автоматизированная система «ANTS» для контроля
знаний и оценки успешности студентов в учебном процессе.
Ключевые слова: информатика, информационные техноло-
гии, учебная дисциплина, физкультурное образование.
Annotation. Khmelnitska I.V. Substantiation of structure and
contents of “Informatics and information technologies in physical
education and sports” subject in system of higher education in
physical culture. This paper presents the structure, purpose, and
contents of “Informatics and information technologies in physical
education and sports” discipline in system of higher education in
physical culture. The purpose - shaping at students of knowledge,
skills of use of state-of-the-art informational - communication
technologies in practice of physical training, sports, a recreation
and an aftertreatment. The automized system “ANTS’ for
monitoring knowledge and an assessment of success of students
in educational process is developed and injected.
Key words: informatics, information technologies, educational
discipline, education in physical culture.

Вступ.
Потреба галузі «Фізичне виховання і спорт» у

кваліфікованих спеціалістах, які володіють арсеналом
засобів і методів інформатики та сучасних інформа-
ційних технологій, перетворюється наразі у провідний
фактор в системі вищої фізкультурної освіти. В епоху
технологічного прогресу, коли знання застарівають з
неймовірною швидкістю, нагальним завданням є на-
вчити майбутнього фахівця галузі «Фізичне вихован-
ня і спорт» використовувати знання з інформатики в
своєму житті в нову добу, шукати нові знання, вміти
їх сприймати. На необхідність вирішення цього зав-
дання вказують публікації провідних спеціалістів га-
лузі фізичного виховання і спорту [1–3, 5-8].

Незважаючи на те, що Україна має значний
науково-технічний потенціал та фундаментальні до-
сягнення у сфері інформатизації науки, освіти і куль-
тури, проблема полягає у тому, що на сьогодні в Ук-
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раїні не повною мірою науково узагальнено теоре-
тичне та методологічне підґрунтя навчальної дисцип-
ліни з інформатики та інформаційних технологій у
системі вищої фізкультурної освіти.

Дослідження виконано відповідно «Зведеного
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на
2006—2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту за темою 1.2.7.3. «Удосконалення
організаційно-методичних основ технологічних інно-
вацій в системі професійної підготовки фахівців фізич-
ного виховання і спорту».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: обґрунтування і розроб-

ка структури та змісту навчальної дисципліни «Інфор-
матика та інформаційні технології у фізичному вихо-
ванні та спорті» у системі вищої фізкультурної освіти.

У процесі дослідження було поставлено зав-
дання: розробити програму навчальної дисципліни
«Інформатика та інформаційні технології у фізично-
му вихованні та спорті»  для вищих навчальних зак-
ладів фізкультурної освіти.

Методи дослідження: аналіз базових понять,
аналіз літератури та документації, метод синтезу, ме-
тод класифікації та систематизації.

Результати досліджень.
Результати дослідження стали підґрунтям на-

вчальної дисципліни «Інформатика та інформаційні
технології у фізичному вихованні та спорті» Національ-
ного університету фізичного виховання і спорту Ук-
раїни. Розроблено навчальний курс «Інформатика та
інформаційні технології у фізичному вихованні та
спорті», який впроваджений за участю автора з 2002
р. у навчальний процес кафедри кінезіології Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту
України для студентів 4 курсу спеціальностей  «Олімп-
ійський та професійний спорт», «Менеджмент фізич-
ного виховання і спорту» та студентів 3 курсу спец-
іальностей  «Фізична реабілітація», «Валеологія»,
«Рекреація і оздоровча фізична культура» та магістрів
за спеціалізацією «Рекреація та оздоровча фізична
культура». Всього на дисципліну відведено 108 годин,
з них аудиторна робота — 72 год. (лекції: 20 год., прак-
тичні заняття: 52 год.) і самостійна робота — 36 год.

Мету навчальної дисципліни ми визначили так:
сформувати у майбутнього фахівця необхідні та дос-
татні знання, вміння та навички використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у практиці
фізичного виховання, спорту, рекреації та реабілітації.

Навчальна дисципліна «Інформатика та інфор-
маційні технології у фізичному вихованні та спорті»
складається з таких розділів:

1. Інформація й інформатика.
2. Основи програмування.
3. Інформаційні системи.
4. Сучасні інформаційні технології у фізично-

му вихованні, спорті, рекреації, реабілітації та
спортивній медицині.

Перший розділ присвячений викладенню фун-
даментальних понять класичної інформатики. Інфор-
матика розглядається як дисципліна, що вивчає струк-
туру і загальні властивості наукової інформації, а
також закономірності її збирання, перетворення, збе-

рігання, передачі й використання в різних сферах
людської діяльності. Студенти вивчають поняття
«кількості інформації» як теоретико-інформаційної
міри величини інформації, знайомляться з дискрети-
зацією та цифровізацією інформаційної техніки, Ве-
лика увага приділяється перспективам розвитку апа-
ратного та програмного забезпечення.

Завдання другого розділу — навчити студента
основним елементам програмування. Щоб до кінця
зрозуміти суть інформатики, потрібно познайоми-
тися з програмуванням самому. В свою чергу про-
грамуванню неможливо навчитися на лекціях у ве-
ликій аудиторії. Навчати програмуванню потрібно в
маленьких групах у процесі спілкування з студента-
ми. Тому викладачі, які ведуть практичні заняття, зму-
шені брати завдання навчити програмуванню на себе.

Третій розділ знайомить студента з напрямка-
ми розвитку сучасних інформаційних систем. Розгля-
даються базова еталонна модель взаємодії відкритих
систем, міжнародні протоколи, що є основою для ме-
режних стандартів. Студенти вивчають, зокрема, гео-
інформаційні системи, реляційні системи керування
базами даних, системи штучного інтелекту. Розгляда-
ються два “кити” нашої цивілізації — інформаційні
технології та телекомунікації. Певна увага приділяєть-
ся актуальним питанням безпеки та захисту інформації.
Галузь інформаційної техніки розвивається настільки
швидко, що навіть через рік з’являється безліч нови-
нок (а ще через рік частина з них відмирає як непотрібні
та нежиттєздатні). Маючи знання про ті можливості,
які надають сучасні інформаційні технології, студент
зможе самостійно братись за вирішення достатньо
складних проблем. Коло розглянутих питань настільки
широке, що практично по кожній з тем другого розд-
ілу можна було б скласти окремий навчальний курс.

Четвертий розділ презентує сучасні інфор-
маційні технології, які використовуються в фізично-
му вихованні та спорті. У ньому представлені інфор-
маційні технології вимірювання та аналізу рухової
функції людини, технології тестування функціональ-
ної підготовленості людини, визначення її психофізіо-
логічних особливостей, перспективні напрямки роз-
витку інформаційних технологій у фізичній рекреації
та реабілітації.

Так само, як і лекції, практичні заняття роз-
роблені за допомогою мультимедійних форм пред-
ставлення інформації, в яких тексти поєднуються з
графічними, анімаційними, відео- та аудіо-ілюстрац-
іями. Комп’ютерні завдання спрямовані на форму-
вання у студентів навичок роботи з прикладними
програмами пакету Microsoft Office (MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access), програмування у
мові MS Visual Basic 6.0, монтування кліпів за допо-
могою програми Windows Movie Maker. Студенти
отримують навички використання електронних таб-
лиць, навчаються створювати ілюстративний матер-
іал за допомогою мультимедійних технологій; комп’-
ютерної  графіки; обробляти за  допомогою
статистичних методів експериментальні дані.

Самостійна робота студентів спрямована на впро-
вадження здобутих вмінь та навичок з використання
інформаційних технологій у практику. Результатом са-
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мостійної роботи студента є розробка дидактичної муль-
тимедійної системи для вирішення окремих навчаль-
них завдань, наприклад, для оцінки рівня технічної, так-
тичної, морфофункціональної, психофункціональної та
функціональної підготовленості спортсмена або для
поліпшення рівня здоров’я людини.

Для контролю знань і оцінки успішності сту-
дентів у навчальному процесі на кафедрі кінезіології
Національного університету фізичного виховання і
спорту України розроблено і впроваджено автома-
тизовану систему «ANTS» [4]. Комп’ютерна систе-
ма «ANTS» дозволяє оперативно підводити підсум-
ки тестування знань кожного студента з виставленням
оцінок за окремі розділи теми, за всю тему, а також
узагальненої оцінки за дисципліну в цілому.

Висновки:
1. Розроблено структуру та зміст навчальної

дисципліни «Інформатика та інформаційні технології
у фізичному вихованні та спорті», яку впроваджено
у навчальний процес Національний університет
фізичного виховання і спорту України з метою фор-
мування у студентів знань, вмінь та навичок викори-
стання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у практиці фізичного виховання, спорту,
рекреації та реабілітації.

2. Розроблено і впроваджено автоматизовану
систему «ANTS» для контролю знань і оцінки успіш-
ності студентів у навчальному процесі.

Робота над навчальною програмою такої ди-
намічної сфери, як інформаційні технології, фактич-
но ніколи не може бути завершеною. Перспективи
подальших розвідок у даному напрямку полягають у
розробці мультимедійних електронних підручників з
дисципліни «Інформатика та інформаційні технології
у фізичному вихованні та спорті» для ефективного
впровадження інноваційних освітніх технологій.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Шаповал Р.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Обґрунтовано сутність технології формування
управлінської компетентності керівника дошкільного навчаль-
ного закладу (ДНЗ), її етапи, умови забезпечення побудови
індивідуальної траєкторії освіти управлінця (надання пріо-
ритету педагогу у здійсненні власного вдосконалення; реал-
ізація фасілітуючої взаємодії учасників педагогічного про-
цесу; використання навчальних засобів, форм і методів, що
наближують процес пізнання до реальної професійно-уп-
равлінської діяльності). Визначено критерії, показники, рівні
сформованості управлінської компетентності керівника ДНЗ.
Ключові слова: дошкільний навчальній заклад (ДНЗ), управ-
лінська компетентність керівника ДНЗ, педагогічна техно-
логія, індивідуалізація освіти.
Аннотация. Шаповал Р.В. Технология формирования уп-
равленческой компетентности руководителя дошкольного
учебного заведения. Обоснована сущность технологии фор-
мирования управленческой компетентности руководителя
дошкольного учебного учреждения (ДУУ), ее этапы, усло-
вия обеспечения построения индивидуальной траектории
образования управленца (предоставление педагогу приори-
тета в осуществлении самоусовершенствования; реализация
фасилитующего взаимодействия участников педагогическо-
го процесса; использование учебных средств, форм и мето-
дов, приближающих процесс познания к реальной профес-
сионально-управленческой деятельности).  Определены
критерии, показатели, уровни сформированности управлен-
ческой компетентности руководителя ДУУ.
Ключевые слова: дошкольное учебное учреждение (ДУУ),
управленческая компетентность руководителя ДУУ, педаго-
гическая технология, индивидуализация образования.
Annotation. Shapoval R.V. Technology of shaping of
administrative competence of the principal preschool educational
institution. The nature of technology of shaping of administrative
competence of the principal of preschool educational
establishment, its stages, conditions of security of construction
of an individual path of formation of the manager (an allotment
to the teacher of a priority in a realization of self-improvement
is justified; implementation interactings of participants of
pedagogical process; use of educational tools, forms and the
methods approximating process of knowledge to real professional
- administrative activity). Criteria, parameters, levels generated
administrative competence of principal are defined.
Keywords: preschool educational establishment, administrative
competence of principal, pedagogical technology, an
individualization of formation.

Вступ.
Актуальність формування управлінської ком-

петентності керівника дошкільного навчального зак-
ладу (ДНЗ) зумовлена сучасними соціально-культур-
ними умовами,  які  характеризуються зміною
парадигми дошкільної освіти (перехід від навчально-
дисциплінарної до особистісно-орієнтованої моделі
виховання) та орієнтацією на освітні запити дітей і
батьків, що передбачає створення різних типів на-
вчальних закладів, здійснення постійного освітнього
маркетингу (аналіз попиту на освітні послуги, фор-
мування позитивного іміджу ДНЗ), упровадження пе-
дагогічних та організаційно-управлінських інновацій
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(Національна доктрина розвитку освіти в Україні у
ХХІ ст., закон України «Про дошкільну освіту»).

Разом з тим ознайомлення з результатами тео-
ретичних напрацювань учених і практикою здійснен-
ня дошкільної освіти свідчать про недостатній рівень
управлінської компетентності керівного складу ДНЗ.
Це можна пояснити тим, що багато керівників ДНЗ
«вийшли з вихователів»: адже поки ще немає вищих
навчальних закладів, що здійснюють цілеспрямовану
підготовку завідувача дошкільного закладу, а отже,
колишньому вихователю доводиться переважно само-
стійно освоювати «науку управління».

Аналіз психолого-педагогічних джерел, дослі-
джень з проблем управління соціально-освітніми
системами, професійної компетентності педагогів
дозволяє зробити висновок про те, що формування
управлінської компетентності керівника ДНЗ вив-
чається в таких основних напрямах [1-3, 5, 9, 10]:

• розкриття специфіки управлінської діяльності
адміністрації дошкільного навчального закладу (Л.Ар-
темова, К.Біла, А.Бондаренко, Г.Васильєва, Л.Деняк-
іна, Л.Пісоцька, Л.Покроєва, Р.Стеркіна та ін.);

• розробка науково-методичного забезпечен-
ня змісту дошкільної освіти (Л.Артемова, І.Бех, А.Бо-
гуш, О.Кононко, Н.Протасова, О.Савченко та ін.).

Водночас проведений аналіз виявив майже
повну не розробленість питання технології форму-
вання управлінської компетентності керівника дошк-
ільного навчального закладу, що й обумовило про-
ведення даного дослідження.

Робота виконана відповідно до плану НДР Хар-
ківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – теоретично обґрунтувати тех-

нологію формування управлінської компетентності
керівника ДНЗ та визначити критерії, показники, рівні
сформованості готовності педагогів до здійснення
управлінської діяльності.

Результати дослідження.
Проведений аналіз наукових джерел [4, 6-8]

дозволяє зробити висновок про те, що технологія
формування управлінської компетентності керівни-
ка ДНЗ як науково обґрунтована модель діяльності з
проектування, організації й проведення педагогічно-
го процесу характеризується цілеспрямованою, по-
слідовною реалізацією засобів, методів, форм,
прийомів, дій, операцій, що дозволяють отримати
стійкий (повторюваний за аналогічних умов) резуль-
тат – теоретична та практична готовність керівника
ДНЗ до управлінської діяльності – з одночасним за-
безпеченням сприятливого навчального середовища
для всіх учасників освітнього процесу.

Створення сприятливого освітнього середови-
ща вимагає індивідуалізації процесу управлінської
підготовки, тобто організації педагогічного проце-
су, спрямованого на конкретні ціннісні смисли,
освітні потреби й цілі навчання педагога-управлінця,
врахування його індивідуальних особливостей, рівня
підготовки, професійного досвіду.

Встановлено, що побудова індивідуальної трає-
кторії освіти керівника ДНЗ забезпечується за таких
умов:

• надання пріоритету управлінцю у здійсненні
самовдосконалення через розробку власної програ-
ми підвищення кваліфікації;

• реалізації фасілітуючої взаємодії учасників
педагогічного процесу (організація спільної роботи,
пов’язаної з плануванням, здійсненням і оцінюван-
ням процесу навчання);

• використання навчальних засобів, форм і ме-
тодів (діалогових, ігрових, тренінгових, тестових), що
сполучають набуття знань з наявним професійним
досвідом і наближують процес пізнання до реальної
управлінської діяльності.

Зміст індивідуалізованої технології управлінсь-
кої підготовки має бути взаємопов’язаною послідов-
ністю чотирьох етапів: діагностично-мотиваційного,
проектувального, організаційно-процесуального,
оцінно-коригувального.

Так, реалізація діагностично-мотиваційного
етапу забезпечує формування позитивної мотивації
набуття управлінської компетентності через пізнан-
ня себе й усвідомлення своєї професійної діяльності
та передбачає: визначення освітніх потреб (виявлен-
ня конкретних знань, умінь, навичок, якостей, якими
необхідно оволодіти); виявлення обсягу і характеру
професійного й життєвого досвіду; з’ясування інди-
відуальних особливостей; визначення механізмів
мотивації педагогічної діяльності; стимулювання осо-
бистісно-професійного зростання педагога.

Технологічним інструментарієм цього етапу
визначено такі форми та методи, як:

• психолого-педагогічна діагностика й само-
діагностика, створення психологічних портретів іде-
ального педагога-управлінця та автопортрету, що
сприяє самопізнанню й розширенню уявлення педа-
гога про себе як особистість і професіонала;

• мотиваційний тренінг, який дає можливість
активізувати й посилити внутрішні мотиви людини
до особистісно-професійного зростання.

Проектувальний етап спрямований на роз-
робку програми особистісно-професійного вдоскона-
лення, тобто визначення мети навчання; розробка
стратегії навчання; відбір змісту освіти, засобів, форм
і методів його засвоєння; визначення видів контролю,
виявлення критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

Основним засобом формування готовності
педагога структурувати педагогічну діяльність, виді-
ляти мету, завдання, розвитку вмінь самоплануван-
ня, самоорганізації може бути проведення тренінгу
«Педагогічне цілепокладання» [9; с.180].

Організаційно-процесуальний етап вимагає
створення сприятливих навчальних умов для реалі-
зації програми навчання і саморозвитку.

Як технологічний інструментарій цього етапу
пропонується проведення спецсемінару «Розвиток
управлінської компетентності керівника ДНЗ» з ви-
користанням таких активних методів навчання: про-
блемних лекцій і семінарів, тематичних дискусій,
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«мозкової атаки», «круглого столу», тренінгів, діло-
вих і рольових ігор, аналізу конкретної ситуації, ме-
тоду проектів, вправ та ін.

Це дозволяє включати педагогів у різноманітні
види навчальної діяльності; активізувати внутрішні спо-
нукальні сили, актуалізувати знання і досвід у процесі
«проживання» й розв’язання різноманітних управлінсь-
ких ситуацій; спонукати до безпосереднього викорис-
тання набутого досвіду у професійній діяльності.

Оцінно-коригувальний етап передбачає само-
оцінку й самокорекцію процесу професійного вдос-
коналення (внесення змін у зміст, джерела, засоби,
форми, методи навчання; оцінювання результатів на-
вчання).

З метою формування здатності педагогів до
аналізу, самоаналізу, оцінки, самооцінки, осмислен-
ня, порівняння, узагальнення, рефлексії доцільне про-
ведення гри-тренінгу «Рефлексія» [9; с.197].

На підставі аналізу психолого-педагогічної літе-
ратури, спостережень за педагогічно-професійною
діяльністю керівників ДНЗ, самооцінок педагогів і
експертних оцінок визначено основні критерії (осо-
бистісний, професійний і рефлексивний), кількісні й
якісні показники, що відбивають зміни в готовності
педагогів до здійснення управлінської діяльності, а
саме сформованість:

• позитивної мотивації самовдосконалення (по-
зитивне ставлення до розвитку управлінської компе-
тентності, стійкий інтерес до питань педагогічного
управління);

• особистісно й професійно значущих якостей
(відповідальність, наполегливість, ініціативність, урі-
вноваженість, тактовність);

• системи управлінських знань;
• сукупності управлінських умінь – гностичних

(умінь адекватної діагностики педагогічних ситуацій,
встановлення причинно-наслідкових зв’язків, розрізнен-
ня головних та другорядних завдань управлінської діяль-
ності), організаторських (умінь ставити чіткі цілі діяль-
ності , планувати, розподіляти, мотивувати,
інструктувати, контролювати, прогнозувати, роботу
підлеглих; позитивно впливати на учасників педагогіч-
ного процесу; оперативно приймати управлінські
рішення), комунікативних (умінь встановлювати контак-
ти, слухати, сприймати, розуміти внутрішній стан
співбесідника; гнучко варіювати стиль спілкування; не
застосовувати конфліктогени спілкування);

• здатності до рефлексії (аналіз, самоаналіз, оц-
інка, самооцінка, осмислення, корекція діяльності).

Залежно від прояву сукупності визначених по-
казників готовність керівника ДНЗ до здійснення уп-
равлінської діяльності виявляється на таких рівнях, як:

• високий (продуктивний) рівень характери-
зується стійким інтересом до проблем педагогічно-
управлінської діяльності, сформованою мотивацією
саморозвитку, усвідомленням значущості розвине-
ності особистісно і професійно важливих якостей; зас-
воєнням сформованих повних управлінських знань і
вмінь, що дозволяє самостійно й нестандартно підхо-
дити до прийняття обґрунтованих управлінських

рішень; прагненням до співробітництва, переважан-
ням демократичного стилю спілкування; розвиненою
здатністю до рефлексивної діяльності.

• середній (достатній) рівень передбачає си-
туативність у виявленні інтересу до питань педаго-
гічного управління, усвідомлення необхідності вдос-
коналення власної  особистості; наявність
управлінських знань реконструктивного характеру,
котрі активно застосовуються у процесі професійної
діяльності; сформованість сукупності управлінських
умінь з наданням переваги діям за аналогією, копію-
ванню відомих способів роботи; розвиненість значу-
щих якостей, володіння доцільними способами
спілкування, але у взаємодії з іншими людьми схиль-
ний до авторитарного стилю; здійснення аналізу, об-
’єктивного оцінювання своєї діяльності, корекції влас-
них дій відбуваються не завжди;

• низький (елементарний) рівень характери-
зується відсутністю інтересу до управлінських питань,
негативним ставленням до самовдосконалення, фор-
мування необхідних особистісних і професійних яко-
стей; наявністю управлінських знань репродуктивно-
го характеру, вузькістю педагогічного світогляду;
нерозвиненістю управлінських умінь, невмінням
імпровізувати, інтерпретувати, застосуванням методів
управління, що базуються переважно на життєвому
досвіді, схильністю до слідування стереотипам у пе-
дагогічному управлінні; несформованістю адаптова-
ного стилю поведінки й здатності рефлексії діяльності.

Висновки:
1. Технологія формування управлінської ком-

петентності керівника ДНЗ як науково обґрунтована
модель діяльності з проектування, організації й про-
ведення педагогічного процесу вимагає створення
сприятливого освітнього середовища, що передба-
чає індивідуалізацію управлінської підготовки.

2. Основними умовами забезпечення побудови
індивідуальної траєкторії освіти керівника ДНЗ є: на-
дання пріоритету педагогу-управлінцю у здійсненні
власного вдосконалення; реалізація фасілітуючої взає-
модії учасників педагогічного процесу; використання
навчальних засобів, форм і методів (діалогових, ігрових,
тренінгових, тестових), що наближують процес пізнан-
ня до реальної професійно-управлінської діяльності.

3. Зміст індивідуалізованої технології управлі-
нської підготовки включає взаємопов’язану по-
слідовність діагностично-мотиваційного, проекту-
вального,  організаційно-процесуального,
оцінно-коригувального етапів.

4. Визначено основні критерії (особистісний,
професійний і рефлексивний), кількісні й якісні по-
казники, що відбивають зміни в готовності педагогів
до здійснення управлінської діяльності, а саме сфор-
мованість: позитивної мотивації самовдосконалення;
особистісно й професійно значущих якостей; систе-
ми управлінських знань і вмінь (гностичних, органі-
заторських, комунікативних), здатності до рефлексії.
Залежно від прояву сукупності визначених показ-
ників готовність керівника ДНЗ до здійснення управ-
лінської діяльності виявляється на високому (продук-
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тивному), середньому (достатньому), низькому (еле-
ментарному) рівнях.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо в експериментальній перевірці науково обґрун-
тованої технології формування управлінської компе-
тентності керівника ДНЗ.
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СТРУКТУРА ІНТЕГРАЦІЇ МУЗИЧНОГО
ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ

ЇХ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Шевченко Ю.М.
Мелітопольський державний

 педагогічний університет

Анотація. У статті приведена робота щодо побудови струк-
тури моделі з інтеграції музичного та фізичного виховання
дітей старшого дошкільного віку в процесі формування ос-
нов їх фізичного розвитку. Висвітлено зв’язки інтеграції, їх
сутність. Встановлено, що якість побудови структури інтег-
рації музичного та фізичного виховання залежить від ство-
рення педагогічних умов і об’єднувальних зв’язків. Зв’язки,
в свою чергу, забезпечують різні види інтеграції, які макси-
мально впливають на кожну складову фізичного розвитку та
оптимізують процес їх формування (морфологію, фізіоло-
гію, рухові якості, поставу).
Ключові слова: модель, структура, інтеграція музичного та
фізичного виховання, діти старшого дошкільного віку, фізич-
ний розвиток, зв’язки.
Аннотация. Шевченко Ю.М. Структура интеграции музы-
кального и физического воспитания детей старшего дош-
кольного возраста в процессе формирования основ их физи-

ческого развития. В статье приведено построение структу-
ры модели интеграции музыкального и физического воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста в процессе фор-
мирования основ их физического развития. Освещены
интеграционные связи, их сущность. Установлено, что ка-
чество построения структуры интеграции музыкального и
физического воспитания зависит от создания педагогичес-
ких условий и объединяющих связей. Связи, в свою очередь,
обеспечивают разные виды интеграции, которые максималь-
но влияют на каждую составляющую физического развития и
оптимизируют процесс их  формирования (морфологию,
физиологию, двигательные качества, осанку).
Ключевые слова: модель, структура, интеграция музыкаль-
ного и физического воспитания, дети старшего дошкольно-
го возраста, физическое развитие, связи.
Annotation. Shevcenko J.M. The structure of integration of
musical and physical education of senior preschool age children
as condition of their physical development. The author describes
in this article the model of integration of musical and physical
education of senior preschool age children as condition of their
physical development. The integration connection and its
meaning is showed. It fixed, that quality of construction of
frame of integration of the musical and physical training depends
on building pedagogical conditions and uniting communications.
Communications, in turn, provide different aspects of integration
which as much as possible influence everyone amounting physical
developments and optimize process of their formation
(morphology, physiology, motorial qualities, bearing).
Key words: model, structure; musical and physical education;
senior preschool age children; physical development.

Вступ.
Аналіз стану формування основ фізичного

розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами
інтеграції музичного і фізичного виховання зумовив
необхідність розроблення моделі та її впровадження
дослідно-експериментальним шляхом.

Теоретичним підґрунтям процесу фізичного
розвитку дітей у моделі стали ідеї багатьох вчених як
України, так і зарубіжжя (Т.Дмитренко, Е.Вільчковсь-
кого, Н.Денисенко, О.Курок, В.Ликової, Т.Осокиної,
Є.Тімофеєвої, А.Шевчук, Г.Шалигіної та ін.) [1, 2, 3, 4].

Вищезазначеними вченими всебічно розгля-
дався процес організації фізичного виховання в дитя-
чих садках: загальні питання теорії і методики фізич-
ного виховання, організації різних форм і засобів
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчих за-
ходів, методики їх проведення, використання музики
на фізкультурних заняттях тощо.

Проблема формування основ фізичного розвит-
ку дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції
музичного та фізичного виховання до сих пір не достат-
ньо розроблена в теорії та практиці дошкільної освіти.

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є розкриття структури

моделі та технології формування основ фізичного
розвитку дітей старшого дошкільного віку на засадах
інтеграції музичного та фізичного виховання.

Результати дослідження.
У процесі організації та проведення педагогі-

чного експерименту формування основ фізичного
розвитку дітей старшого дошкільного віку здійсню-
валось щоденно як на заняттях фізичної культури, так
і в повсякденному житті (на ранковій, денній і вечірній
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прогулянках), під час проведення ранкової, гігієнічної
та коригувальної гімнастики, рухливих ігор та ігор
спортивного характеру (футбол, бадмінтон, хокей на
траві, баскетбол, городки), вправ спортивного харак-
теру (катання на велосипеді, ковзанах, санках, ходьбі
на лижах), пішохідних переходів, фізкультурних хви-
линок, динамічних пауз, спортивних свят, вечорів
розваг, ”днів здоров’я“. Кожна форма фізичного ви-
ховання включала фізичні вправи (основні, стройові,
загально розвивальні рухи). Модель подано в рис. 1.

Головна мета формувального експерименту
спрямовувалась на забезпечення педагогічних умов
для формування морфологічного та фізичного роз-
витку дітей старшого дошкільного віку засобами інтег-
рації музичного та фізичного виховання, апробацію
моделі та технології реалізації зв’язків між вищезазна-
ченими складовими навчально-виховного процесу.

В результаті аналізу літературних джерел і пе-
дагогічної практики встановлено, що для формуван-
ня основ фізичного розвитку дітей старшого дошк-
ільного віку засобами інтеграції необхідне створення
таких педагогічних умов, як-от:

- розбудова навчально-спортивної бази, яка
сприятиме формуванню в дошкільників якісних рухів,
що, в свою чергу, потягне за собою розвиток усіх
органів і систем організму;

- виховання в дітей інтересу до рухів, бажання
виконувати їх технічно, а це призведе до розвитку фізич-
них якостей (гнучкості, швидкості, спритності, витри-
валості, сили). Фізичні якості готують підґрунтя для
формування правильної постави, розвитку внутрішніх
органів, які забезпечують зростання тіла, його масу та
зміни в об’ємі. Вищезазначені показники характери-
зують фізичний розвиток старших дошкільників.

- розвиток в дітей рухових якостей, рухових
умінь та навичок в основних, загальнорозвивальних,
стройових вправах;

- формування правильної постави;
- взаємозв’язок рухової діяльності дітей, загар-

тування, режиму дня (фізичне виховання) з засоба-
ми музичного виховання (музикою, танцями, піснею).

Остання педагогічна умова стала основним
змістом дослідно-експериментальної роботи.

Для впровадження вищезазначених педагогіч-
них умов за основу була взята програма „Дитина в
дошкільні роки” (розділ: „Фізичний розвиток; здоро-
вий малюк”) та методика поетапного формування
рухових умінь і навичок учених Е.Вільчковського та
Н.Денисенко [5].

Українським ученим Н.Денисенко було дове-
дено, що рухи дітей старшого дошкільного віку ста-
ють найбільш активними та технічними, якщо в дош-
кільників розвивати інтерес до рухової діяльності.
Н.Денисенко стверджує, що розвиткові у дітей інте-
ресу до рухів сприяє музичний супровід, включення
елементів танцювальних вправ, пісень та танців. Це
пов’язано з впливом музики на почуття та позитивні
емоції дошкільників. Як відомо, емоції, позитивний
настрій є стрижнем розвитку дитини [6].

Отже, об’єднання рухової діяльності дітей з му-
зичною діяльністю, а фізичне виховання з музичним

сприятиме найбільш ефективному формуванню основ
фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Спостереження за дітьми в ході експерименту
свідчать, що музика та рухи, співи та рухи, танці та
рухи є цікавими видами діяльності для дітей, можли-
вістю вираження особистих позитивних емоцій, реа-
лізувати свою м’язову енергію.

Позитивний вплив музики на загальнофункц-
іональну діяльність організму доводив ще видатний
учений М.Сєченов. Він підкреслював, що вплив му-
зики на загальнофункціональну діяльність дитини
викликає в неї рухові реакції. На думку психолога
В.Теплова, сприйняття музики безпосередньо суп-
роводжується руховими реакціями дитини.

Музично-ритмічні рухи спонукають дітей пе-
реживати те, що закладено в музиці. Це, в свою чер-
гу, впливає на якість виконання. Радіючи музиці,
відчуваючи красу особистих рухів, дитина емоційно
збагачується, відчуває особливий підйом, життє-
радісність.

Нами встановлено, що музика та рухи мають
спільні загальні параметри, які об’єднують їх, а саме:

- часові характеристики (початок і кінець руху,
звучання, темп, ритм);

- динаміка (чим гучніше музика, тим більше
амплітуда руху);

- форма музичного твору та структура рухо-
вої композиції.

У зв’язку з цим взаємопов’язаними є й зав-
дання музичного та фізичного виховання, які реалі-
зуються як в процесі занять з музики, так і на заняттях
фізичною культурою. Як такими є:

1. Розвиток рухових якостей (спритності, швид-
кості, гнучкості, витривалості, сили).

2. Формування рухових умінь і навичок.
3. Формування правильної постави, краси-

вої ходи.
4. Розвиток координації рухів і орієнтування в

просторі.
5. Розвиток здібностей сприймати музику,

відчувати її настрій, характер, розуміти зміст.
6. Розвиток музичного слуху, почуття ритму,

пізнавального інтересу до мистецтва, музики.
7. Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії,

здібності до імпровізації в фізичних і танцювальних
рухах).

8. Розвиток психічних процесів (сенсорних –
відчуттів, сприймання, уявлення; інтелектуальних –
уваги, пам’яті, мислення), психічних станів (імпуль-
сивності, агресивності, тривожності) і властивостей
особистості (воля).

9. Виховання морально-вольових рис характе-
ру (витримки, рішучості, сміливості, активності), по-
чуттів емпатії (любові, віри, доброти, співчуття, уваж-
ності, чутливості), комунікативності.

Окрім того, у ході формувального експеримен-
ту доведено, що в процесі навчання дітей рухів існує
наступність між музичними заняттями та фізкульту-
рою. Так, на заняттях фізичною культурою дітей вчать
правильно ходити, бігати, підстрибувати. На музич-
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них заняттях ці рухи закріплюються, удосконалюють-
ся. І навпаки: на заняттях з музичного виховання ро-
зучуються танцювальні рухи (присідання – гопак з
розведенням рук у сторони; боковий галоп та ін.), а
на занятті з фізичної культури ці рухи закріплюються
як елемент основних рухів (ходьба по лаві з елемен-
тами гопака; біг з елементами бокового галопу).

Отже, у такій взаємодії (інтеграції) можливо
вирішувати всі вищезазначені завдання.

Аналіз літературних джерел дозволив визна-
чити таку закономірність в навчально-виховному про-
цесі, як об’єднання, взаємооб’єднання видів діяль-
ності дітей, програмового змісту. Отже об’єднання є
сутністю інтеграції, яка базується на зв’язках.

Тому зміст другого етапу формувального ек-
сперименту був присвячений розробці зв’язків між
фізичним (рухи, рухова діяльність, загартування) і
музичним вихованням (музика, танці, пісня).

Ми прогнозували, що завдяки такому об-
’єднанню та зв’язкам рухів із музикою у дітей стар-
шого дошкільного віку сформуються вміння та на-
вички виконувати рухи ритмічно, красиво, легко. А в
танцях з’явиться достатня гнучкість, ритмічність, пла-
стичність, швидкість, витривалість, красива, правиль-
на постава, що свідчить про правильний фізичний
розвиток дітей.

Таким чином, у процесі впливу одного об’єкту
на інший (музичного на фізичний і навпаки) виникає
декілька видів зв’язків:

1) зв’язки виникнення, що ґрунтуються на
єдності структури кількох об’єктів і породжують які-
сно нові явища, предмети, процеси;

2) зв’язки змісту, які сприяють поповненню
інформації об’єктів, її злиттю і взаємному викорис-
танню;

3) зв’язки управління, що сприяють регулю-
ванню, перебудові, оптимізації та вдосконаленню
будь-якого об’єкта інтеграції, або усіх разом, це зв’яз-
ки, коли один об’єкт є засобом управління інших;

4) зв’язки взаємодії – це такі, що викликають
будь-які зміни в об’єктах при збереженні їх відносної
самостійності;

5) зв’язки породження, що мають однакову
семантичну природу і сприяють появі якісно нових
утворень:

6) зв’язки перетворення – це такі, що виклика-
ють певну супідрядність об’єктів, встановленню при-
чинно-наслідкової залежності об’єктів, їх логічної
послідовності;

7) зв’язки функціонування, що сприяють
змінюванню функцій об’єктів без зміни їх природи
та вихідних властивостей;

8) зв’язки розвитку – це такі, що забезпечують
виникнення нового якісного стану об’єктів та інтег-
рації.

Вищезазначені зв’язки віддзеркалюють єдність
процесуального блоку взаємодії між об’єктами (му-
зичним і фізичним вихованням), що інтегруються, та
створюють систему за такими типами: структурні,
функціональні, генетичні.

До структурних були віднесені зв’язки виник-
нення, породження, перетворення, тому що вони
відображають єдність структури об’єктів, їх семан-
тичної (смислової) природи, ієрархічної будови.

Група функціональних зв’язків (зв’язки змісту,
управління, функціонування) – сприяють появі но-
вих функцій в об’єктах, що підлягають інтеграції: фор-
муванню інформаційної культури, вдосконаленню
функціонування об’єктів за допомогою управління.

Генетичні зв’язки (зв’язки взаємодії, розвитку)
сприяють появі змін в об’єктах, що інтегруються при
збереженні відносної самостійності (під час взає-
модії), забезпечують появу нового якісного стану
(зв’язки розвитку).

У ході дослідно-експериментальної роботи
доведена доцільність використання усіх трьох систем
зв’язків: структурних, функціональних і генетичних.

Структурні системні зв’язки забезпечують
взаємодію фізичних вправ з музичним супроводом,
співами, танцювально-ритмічними рухами в різних
формах фізичного виховання (ранковій гімнастиці,
фізкультурному занятті, фізкультурній паузі, спортив-
них святах, тощо). При цьому, структура вищезазна-
чених форм роботи не зміниться, мета та завдання
підпорядковуються галузі фізичного виховання, а
результати стануть більш якісними та досконалими
(високий рівень фізичного розвитку). Вищим ієрарх-
ічним компонентом структури цих фізкультурних
заходів є рухи. Засоби музичного виховання (музи-
ка, пісня, ігри) лише підсилюють ефективність струк-
тури. І навпаки, якщо в заняття з музичного вихован-
ня включати різні види фізичних вправ (рухів) (основні
– ходьбу, біг, стрибки та ін.; загальнорозвивальні –
вправи на великі та дрібні м’язи; стройові – шикуван-
ня та перешикування), тоді його структура, мета, зав-
дання не змінюють суті, але підвищують якість танцю-
вальних і музично-ігрових умінь і навичок дітей.

Група функціональних зв’язків (зміст, управл-
іння, функціонування) між фізичними вправами та
елементами танців, що об’єднуються педагогами під
час проведення фізкультурних занять, спортивних
вечорів-розваг, спортивних свят, сприяють збагачен-
ню знань дітей про різні види танців, удосконаленню
рухів, рухових якостей та формуванню постави.

Встановлено, що генетичні зв’язки між руха-
ми та танцювальними вправами забезпечують якість
як занять з фізичної культури, так і занять з музики,
розвиток у дошкільників інтересу до них, виховують
самостійність, розвивають творчість.

Отже, інтеграція – це злиття у певній мірі в одній
і той же дисципліні узагальнених знань з різних галу-
зей. У нашому дослідженні – злиття музики з рухами.
Тому формування основ фізичного розвитку дітей
старшого дошкільного віку може бути здійснено за-
собами музичного та фізичного виховання, в про-
цесі їх інтеграції (об’єднання, злиття).

У процесі побудови моделі з формування ос-
нов фізичного розвитку дітей старшого дошкільного
віку засобами інтеграції музичного та фізичного ви-
ховання нами були виділені найважливіші наукові ідеї
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вчених України та зарубіжжя стосовно інтеграції (С.А-
ранової, І.Алексашиної, М.Іванчук, Ю.Калягіної,
І.Козловської, Л.Корожньової, Е.Мельник, О.Савчен-
ко, А.Шевчук та ін.), які стали методологічним
підґрунтям нашого дослідження.

Головними є такі, як-от:
1. Гуманізація та гуманітаризація освіти обу-

мовлює співіснування в процесі навчання раціональ-
ної та чуттєвої форм пізнання. Орієнтація на гармон-
ійний розвиток особистості передбачає їх тісну
взаємодію, а інтеграція чуттєвого та раціонального,
згідно «над предметній» цілі, створює можливості для
розвитку інтелектуально-пізнавальних, художньо-ес-
тетичних, рухових здібностей. Високі почуття любові
до рідного краю, природи в повній мірі розкрива-
ються універсальною мовою мистецтва, стверджує
С.Аранова [7].

Ця ідея стверджується нами за результатами
проведеного педагогічного експерименту, який довів,
що любов до українського спорту, до Батьківщини,
інтерес до рухової діяльності, позитивні емоції, гар-
ний настрій ми виховували завдяки інтеграції рухів і
музики під час проведення спортивних свят, спортив-
них вечорів-розваг тощо.

2. Другою не менш важливою ідеєю є те, що
інтеграція може набувати два значення: по-перше,
це створення у дитини цілісного уявлення про ото-
чуючий світ (інтеграція в цьому випадку виступає як
мета навчання), по-друге – це знаходження спільно-
го підґрунтя зближення предметних знань (тут інтег-
рація постає як засіб навчання) [7, С.26].

Нами була перевірена ця ідея та доведено, що
інтеграція за метою навчання забезпечує пізнання,
яке відображає єдність окремих частин світу як сис-
теми. Тому дитину необхідно навчати з дошкільного
дитинства уявляти світ як єдине ціле, в якому всі еле-
менти взаємопов’язані. Вищезазначена мета успіш-
но реалізується в дошкільній ланці освіти у процесі
інтеграції рухів і музики.

Інтеграція за засобами навчання спрямована
на розвиток ерудиції дитини, на оновлення існуючої
вузької спеціалізації в навчанні. В той же час інтегра-
ція не замінює навчання рухів музичним вихован-
ням, вона лише об’єднує одержані знання про рухи,
танцювальні вправи в єдину систему.

3. Наступна ідея свідчить про те, що інтеграція
– це шлях досягнення цілісного погляду на довколишній
світ. Основою інтеграції є міжпредметні зв’язки, вона
щільно пов’язана з диференціацією та неможлива без
неї, виступає як природній взаємозв’язок наук, на-
вчальних дисциплін, розділів і тем різних навчальних
предметів на основі головної, провідної ідеї та поло-
жень з послідовним і багатогранним розкриттям про-
цесів і явищ, що вивчаються [8, С.22].

У контексті вищезазначеної ідеї, нами доведе-
но, що інтеграція музичного та фізичного виховання
дає цілісний погляд на світ рухів людини. Незважаю-
чи на те, що танцювальні й фізкультурні рухи не ма-
ють повної ідентичності в техніці виконання, а також
є елементами різних галузей дошкільної педагогіки,

вони виконують однакові фізіологічні функції, завдя-
ки яким здійснюється морфофізіологічний (фізич-
ний) розвиток дітей. Дитина росте, збільшується її ріст,
вага, обсяг голови, грудної клітини, збільшуються всі
внутрішні органи, які забезпечують біометричні
зміни органів і систем; розвиваються рухові якості:
швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність;
формується постава.

Провідною ідеєю даного процесу інтеграції є
розкриття процесу фізкультурного руху у поєднанні
з музикою та танцювальними вправами з одного боку,
і розкриття впливу фізкультурного руху на танцю-
вальні, хореографічні рухи, з іншого боку.

У цьому випадку є наявність природного зв’яз-
ку наук (фізичної культури та мистецтва), навчаль-
них дисциплін (фізкультури та музики), розділів і тем
(фізичні та танцювальні рухи).

Як було встановлено нами в ході дослідження,
вищезазначені компоненти, що приймають участь в
інтеграційному процесі, розглядаються як самостійні
підсистеми на основі єдиної проблеми, взаємодія яких
складає систему знань.

Так, включення елементів танців («Гопак», «Во
поле березонька стояла») в такий основний рух як ходь-
ба по лаві не свідчить про те, що дані елементи танців
не будуть удосконалюватися на музичних заняттях.
Інтеграція фізкультурного та танцювального руху
здійснювалась для підвищення якості техніки ходьби,
для зацікавленості дітей цим рухом. Як свідчить наш
формувальний експеримент, якісна техніка руху – це
інтенсивність фізичного розвитку дошкільників. Ви-
щезазначений приклад говорить не тільки про об-
’єднання двох дисциплін, але й про їх диференціацію.

4. У науці та практиці розрізняють три форми
інтеграції: повну, часткову і блокову. Повна – злиття
навчального матеріалу в єдиний курс. Часткова – злит-
тя більшої частини навчального матеріалу з виділен-
ням специфічних розділів. Блокова – це побудова ав-
тономних блоків із самостійними програмами або
розділами програми [9, С.42].

У ході формувального експерименту вибір і
використання форм інтеграції залежав від підготовки
педагогів (музичного керівника та інструктора з
фізичної культури), від їх здібностей маніпулювати
певними одиницями навчального матеріалу. Тому
дослідження процесу інтеграції музичного та фізич-
ного виховання починалося з блокової інтеграції, яка
розраховувалась на більш подовжений термін навчан-
ня: півріччя, рік, роки.

5. Інтеграція здійснюється на основі принципів
зосередження і лабільності – наголошує К.Яресько
[10, С.99].

Принцип зосередження виражає синтез, коор-
динацію і субординацію функцій і елементів знання,
тобто здійснює регуляцію наукової системи.

Стосовно теми нашого дослідження, то це був
синтез фізкультурних і танцювальних рухів, мелодії
та рухів, співів і рухів. Між ними на музичному та
фізкультурному заняттях здійснювалась координа-
ція у часі, темпі, обсязі знань, умінь і навичок із
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музичного та фізкультурного розвитку дітей. Якщо
на музичному занятті використовувалися основні,
загальнорозвивальні або стройові рухи (біг, ходьба,
присідання, повороти тощо), тоді навчання та вихо-
вання підпорядковувалося функціям знань, умінь і
навичок музичного розвитку (легкий боковий галоп,
біг із підстрибуванням та ін; ходьба з високим
підніманням ніг, із виставлянням правої та лівої ноги
у бік та ін).

На фізкультурному занятті у вступній частині
діти виконують ходьбу під музичний супровід зі співа-
ми. У цьому випадку синтез музичного супроводу
та рухів координувався єдиним завданням навчити
дітей рухатись під музичний супровід та супровод-
жувати ходьбу співами для зацікавленості дітей руха-
ми, вироблення черевного дихання, вентилювання
легенів та створення в них емоційного настрою. У
контексті цього музика підпорядковувалась рухам.

У ході дослідження нами була підтверджена
ідея ефективності принципу лабільності, який забез-
печує цілісність наукової системи на нових найбільш
високих рівнях організації науки. Прикладом цього є
галузь дошкільної освіти, в якій співіснують фізичне
та музичне виховання дітей дошкільного віку, які спря-
мовані на фізичний і художньо-естетичний розвиток
вихованців як прикінцевий результат. Однак ефек-
тивність даного розвитку може бути забезпечена
інтеграцією фізичних вправ і танцювальних рухів,
інтеграцією фізичних вправ з співами, інтеграцією
співу та рухів дітей. Такого роду об’єднання (інтегра-
ція) дає новий результат – фізичний розвиток дітей.

Вищезазначені принципи дали змогу визначи-
ти використання видів інтеграції музичного та фізич-
ного виховання в ході формувального експерименту.

Висновки.
Таким чином встановлено, що якість побудо-

ви структури інтеграції музичного та фізичного ви-
ховання залежить від створення педагогічних умов і
об’єднувальних зв’язків.

Зв’язки, в свою чергу, забезпечують різні види
інтеграції, які максимально впливають на кожну скла-
дову фізичного розвитку та оптимізують процес їх
формування (морфологію, фізіологію, рухові якості,
поставу).

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем інтеграції
музичного та фізичного виховання дітей старшого
дошкільного віку в процесі формування основ їх
фізичного розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОМОТОРНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ НА СПЕЦІАЛЬНУ

ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
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внутрішніх справ

Анотація. У статті аналізується рівень психомоторних здібно-
стей курсантів, визначена значимість психомоторних здібно-
стей на розвиток спеціальної фізичної підготовленості та ос-
новні напрямки і засоби розвитку психомоторних здібностей.
Рівень психомоторних можливостей курсантів залежить від
кількості і виду рухової активності. Засвоєнню прийомів ру-
копашного бою значною мірою сприяють здібності сприй-
мання просторових та часових параметрів рухової діяльності.
Найефективнішим напрямком занять із спеціальної фізичної
підготовки є заняття цільової комплексної спрямованості.
Ключові слова: варіативний вплив, діапазон доцільних варі-
ацій, функціонально рухові можливості, диференційний та
цілеспрямований вплив, зона інтенсивності.
Аннотация. Ярещенко О.А. Особенности влияния психомо-
торных способностей курсантов на специальную физичес-
кую подготовленность. В статье анализируется уровень пси-
хомоторных способностей курсантов, обозначена значимость
психомоторных способностей на развитие специальной фи-
зической подготовленности, основные направления и спосо-
бы развития психомоторных способностей. Уровень психо-
моторных возможностей курсантов зависит от количества и
вида двигательной активности. Усвоению приемов рукопаш-
ного боя в значительной мере оказывает содействие способ-
ности восприятия пространственных и временных парамет-
ров двигательной деятельности. Наиболее эффективным
направлением занятий по специальной физической подготов-
ке являются занятия целевой комплексной направленности.
Ключевые слова: вариативное влияние, диапазон целесооб-
разных вариаций, функционально-двигательные возможно-
сти, дифференциальное и целеустремленное влияние, зона
интенсивности.
Annotation. Yareschenko О. Features of influencing of psycho
motive capabilities of students to the special physical
preparedness. This article analyzes the psycho motive abilities
of cadets, it defines the significance of the psycho motive abilities
development for the special calisthenics and the main directions
and means of the psycho motive abilities development. The
level of psychomotor opportunities of cadets depends on quantity
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and an aspect of a motor performance. To a digestion of
receptions of hand-to-hand fight appreciably assists ability of
perception of regional and time parameters of motorial activity.
The most effective direction of holdings on special physical
preparation are holdings a target complex orientation.
Keywords: variation, influencing, range of expedient variations,
functionally motive possibilities, differential and purposeful
influencing, area of intensity.

Вступ.
Навчання техніці виконання прийомів фізич-

ного впливу в процесі спеціальної фізичної підготов-
ки завжди має характер розгорнутого педагогічного
процесу. При цьому тривалість та успішність засвоє-
ння техніки прийомів рукопашного бою залежить від
різних факторів, зокрема: формування цільової уста-
новки, складності матеріалу, що пропонується до
вивчення, ефективності методики навчання, рівня
психологічної та фізичної підготовленості континген-
ту, який навчається.

Із практики спорту відомо, що досконале оволо-
діння технікою спортивних рухових дій потребує трива-
лого часу, навіть при 3-6 тренувальних заняттях в тиж-
день (Боген М.М., Лапутін О.М.) для досягнення
спортивної майстерності витрачається 5-7 років (1;4).
Тому в процесі навчання і спеціальної фізичної підго-
товки майбутніх працівників органів внутрішніх справ
у вищих навчальних закладах системи МВС України
протягом 4-5 років виникає багато проблем. Так, в ос-
танні роки кількість годин, відведених для занять фізич-
ною підготовкою за розкладом скорочено на 30%. До
того ж, в останніх дослідженнях низки авторів відмічаєть-
ся погіршення рівня фізичної підготовленості курсантів
(2; 3; 5; 7). У 2004 році при відборі абітурієнтів до на-
вчання в заклади освіти системи МВС України було
відмінено вступні іспити з фізичної підготовки. В зв’яз-
ку із цим на навчання на 2004/2005 навчальний рік по-
ступили курсанти із низьким рівнем фізичної підготов-
леності. Так, показники контрольного тестування 140
першокурсників за програмою вимог наказу МВС Ук-
раїни від 25 листопада 2003 р. №1444 (біг 100 м, 3000м,
підтягування) свідчать про те, що 42,2% курсантів отри-
мали незадовільні оцінки. Таким чином, небажано ве-
лика кількість курсантів не мають базової основи для
службово-професійної підготовки.

На сьогодні обставини в Україні залишаються
достатньо складними ще й тому, що співпрацівни-
кам правоохоронних структур часто-густо доводить-
ся застосовувати різні заходи запобігання правопо-
рушенням  та  обмеження окремих прав  із
використанням примусових дій. Згідно із аналізом
(“Іменем закону” № 34 від 22.08.2004 р.) 25% нещас-
них випадків залежить від самого потерпілого, його
кваліфікаційного рівня, невміння ефективно викори-
стовувати заходи фізичного впливу. Тому в умовах,
що склалися в теперішній час в системі професійної
підготовки робітників органів внутрішніх справ, тре-
ба знайти ефективні шляхи підвищення спеціальної
фізичної підготовленості.

Результати досліджень І. Плиско (1991), В.П.
Озерова (2002), Ю.П. Сергієнко (2004) показали, що
розвиток психомоторних здібностей значною мірою

сприяє та прискорює процес засвоєння спортивних
рухових дій.

Дослідження проведене згідно із планом нау-
ково-дослідної роботи Харківського національного
університету внутрішніх справ.

Формулювання цілей роботи.
Мета та завдання роботи. Виявлення ефек-

тивних напрямків, засобів та методів спеціальної
фізичної підготовки курсантів.

У залежності від визначеної мети були постав-
лені такі завдання:

1. проаналізувати стан психомоторних мож-
ливостей курсантів.

2. Встановити провідні здібності, що сприяють
засвоєнню техніки прийомів рукопашного двобою.

3. Визначити найефективніші засоби психомо-
торних можливостей майбутніх працівників право-
охоронних структур.

Для вирішення завдань застосовувалися такі
методи дослідження:

1) педагогічні спостереження;
2) педагогічний експеримент;
3) контрольні тестування;
4) статистичні методи обробки результатів

(описувальна статистика, кореляційний аналіз).
Організація досліджень.
Аналіз рівня психомоторних здібностей

здійснювався в двох групах: а) курсантів академічної
групи (23 чоловіка), б) курсантів, які тренуються в
спортивних секціях із таїландського боксу та руко-
пашного бою (11 чоловік).

Психомоторні можливості курсантів оцінюва-
лись за спроможністю орієнтуватись у просторі, ди-
ференціювати просторові, особистими силовими
параметрами рухової дії, прояву спритності і швид-
кості рухової реакції. Оцінка рівня спеціальної фізич-
ної підготовленості здійснювалась з застосуванням
комплексного контрольного тесту – на 10-метровій
ділянці борцівського килиму виконувались: кувирок
вперед, кувирок спиною вперед, серія ударів (3 – ру-
ками, 2 – ногами), передньої підніжки та затримання
при підході спереду.

Педагогічний експеримент проводився у двох
навчальних групах (контрольній та експеримен-
тальній) протягом навчального року. Експеримен-
тальна група працювала за авторською програмою.

Отриманий цифровий матеріал оброблений із
застосуванням методів описувальної статистики та
кореляційного аналізу.

Результати дослідження.
Порівнювальний аналіз рівня психомоторних

здібностей курсантів в залежності від виду та рівня
рухової активності свідчить про те, що спортсмени,
котрі тренуються 4-6 разів на тиждень у спортивних
секціях із єдиноборств, практично у всіх досліджува-
них показники мають достовірно високі значення
рівня психомоторних здібностей (таб. 1).

Курсанти експериментальної групи протягом
навчального року на заняттях за розкладом працюва-
ли за авторською програмою. Заняття в експеримен-
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Таблиця 1 
Рівень психомоторних здібностей курсантів в залежності від рівня рухової активності 

К у р с а н т и Т е с т и 
контрольна група експериментальна 

група 
спортсмени із групи 
єдиноборств 

9,46 ± 0,03 ← Р< 0,05 → 9,13 ± 0,06 Човникові біг 
4 х 9 м ( с.) ↑ Р < 0,05 → 9,23 ± 0,04 Р > 0,05 ↑ 

8,65 ± 0,11 ← Р < 0,05 → 9,44 ± 0,16 Орієнтування у просторі 
(балів) ↑ Р > 0,05 → 8,93 ± 0,19 ← Р < 0,05 ↑ 

10,4 ± 0,76 Р < 0,05 7,03 ± 0,96 Помилка сприймання 
часових (5″, 15″) 
відрізків, % 

Р < 0,05 8,68 ± 1,03 Р < 0,05 

38,3 ± 1,12 Р < 0,001 22,08 ± 1,23 Помилка сприймання 
зусиль рукою (%) Р < 0,01 29,6 ± 1,35 Р < 0,05 

8,86 ± 0,6 Р < 0,01 5,13 ± 0,76 Помилка зусиль у 
стрибку в довжину із 
місця (%) 

Р < 0,01 6,35 ± 0,51 Р < 0,05 

15,8 ± 0,38 Р < 0,001 10,51 ± 0,43 Швидкість рухової 
реакції Р < 0,01 13,02 ± 0,46 Р < 0,05 

 

тальній групі носили комплексну спрямованість. На
кожному занятті цієї групи, окрім засвоєння прийомів
рукопашного бою, особлива увага приділялась роз-
витку сприймання простору, часових відрізків, рухо-
вої чутливості, швидкості, сили та спритності.

Цілеспрямовані заняття даної групи дозволи-
ли досягти значно кращих показників психомотор-
них здібностей у порівнянні із даними контрольної
групи (табл. 1).

Підсумки комплексного тестування спеціаль-
ної фізичної підготовленості свідчать про те, що екс-
периментальна програма дозволяє досягти достовір-
но високі показників і цій вправі. Так, в контрольній
групі вказаний тест виконувався протягом 12,73 ± 0,16
с, а в експериментальній – за 11,09 ± 0,09 секунди.
Різниця достовірна і складала Р < 0,001 при t = 8,41.

Кореляційний аналіз результатів досліджень по-
казав значно вищий рівень кореляційного зв’язку між
здібностями орієнтуватися у просторі, диференціюва-
ти просторові показники рухової діяльності і комплекс-
ним тестам. Відповідно коефіцієнт кореляції склав 0,824
і 0,781. Показник здібності диференціювати часові
відрізки мав коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,693.

Висновки:
- рівень психомоторних можливостей кур-

сантів залежить від кількості і виду рухової активності;
- засвоєнню прийомів рукопашного бою знач-

ною мірою сприяють здібності сприймання просто-
рових та часових параметрів рухової діяльності;

- найефективнішим напрямком занять із спец-
іальної фізичної підготовки є заняття цільової комп-
лексної спрямованості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
психомоторних здібностей курсантів на спеціальну
фізичну підготовленість.
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DEKLAROWANA AGRESJA I AGRESYWNOŚĆ U
CH˛OPCÓW TRENUJąCYCH GRĘ W PI˛KĘ

RĘCZNą, NA TLE GRUP PORÓWNAWCZYCH

Tadeusz Jasiński1,2

1Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w
Warszawie,

2Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Adnotacja. Tadeusz Jasiński. Deklarowana agresja i agresywność
u chłopców trenujących grę w piłkę ręczną, na tle grup
porównawczych. Celem pracy było porównanie deklarowanej
agresji i agresywności u chłopców trenujących grę w piłkę ręczną,
w której pozaregulaminowe reakcje agresywne są napiętnowane
i karane, z jej nasileniem u uczniów uczestniczących tylko w
zajęciach szkolnych z wychowania fizycznego. W badaniu brało
udział ogółem 146 osób płci męskiej w wieku od 12 do 33 lata.
Spośród nich wyodrębniono trzy grupy. Pierwszą grupę (G1)
tworzyli zawodnicy klubu sportowego przy PKN „Orlen” grający
w piłkę ręczną (40 zawodników). Grupy porównawcze stanowili
chłopcy uczęszczający do Szkoły Podstawowej (37 osób, grupa
G2) i Gimnazjum (69 uczniów, grupa G3), z terenu Płocka, którzy
po za zajęciami z wychowania fizycznego (4 godz. tygodniowo)
nie uprawiali systematycznie żadnych dyscyplin sportowych.
Do pomiaru agresywności wykorzystano Kwestionariusz A. H.
Bussa i A. Durkee w adaptacji M. Choynowskiego (BD-100,
wersja 100 pytań).  Analiza zebranych danych wykazała, że
chłopcy trenujący grę w piłkę ręczną przejawiali niższe nasilenie
deklarowanej agresji i agresywności niż uczniowie uczestniczący
tylko w zajęciach z wychowania fizycznego realizowanych w
szkole. Zaobserwowane różnice w nasileniu agresywności ogólnej
u chłopców trenujących grę w piłkę ręczną i u uczniów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum okazały się nieistotne statystycznie.
Słowa kluczowe: odmiany agresji, agresywność,  chłopcy
trenujący grę w piłkę ręczną
Annotation. Tadeusz Jasiсski. Declared aggression and
aggressiveness in handball players in comparison with reference
groups. Aim of this study was comparison of declared aggression
and aggressiveness in boys training handball, where aggressive
reactions not provided for in regulations are condemned and
punished, with their level in schoolchildren participating only in
the physical education lessons. The study involved altogether 146
male participants, aged between 12 to 33 years. The participants
were divided into three groups. The first (G1) was formed out of
sports club “Orlen” handball players (40 competitors). Reference
groups involved schoolboys of the primary school (G2, 37 boys),
and the junior high school (G3, 69 schoolboys) in Pіock. These
schoolboys did not practice any sport discipline, except lessons of
physical education (4 hours a week) in the school. Aggression was
measured with Buss-Durkee Inventory adapted by Choynowski
(BD-100, version of 100 items). Analysis of the obtained data has
showed that the level of declared aggression and aggressiveness has
been lower in handball players than that in schoolboys participating
only in the lessons of physical education at school. Observed
differences in the degree of aggressiveness in handball players and
schoolboys proved to be statistically insignificant.
Key words: types of aggression, aggressiveness, handball players.
Анотація. Ясінскі Тадеуш. Заявлена агресія и агресивність у
чоловіків, що тренуються в гандбол на фоні порівняльних
груп. Метою праці було порівняння заявленої агресії та аг-
ресивності у чоловіків, що тренуються в гандбол, у якому
поза регламентні агресивні реакції є напруженими і підляга-
ють покаранням, із явищами насильства, які спостерігаються
у учнів, що приймають участь тільки в заняттях на уроках
фізичної культури в школі. В дослідженнях брали участь вза-
галі 146 учнів у віці од 12 до 33 років. Серед них виділено
три групи. Першу (G1) складали спортсмени спортивного
клубу ПКН «Орлен», що грали в гандбол (40 чоловік). По-
рівняльні групи складали хлопці, що навчалися в середній
школі (37 чоловік, група G2) та в гімназії (69 учнів, група
G3), що мешкають у м. Плоцку, які після закінчення занять з
фізичної культури (по 4 години щотижня) систематично не
займалися в спортивних секціях. Для оцінки агресивності

використовувалася анкета A. H. Bussa i A. Durkee, адаптиро-
вана М. Хайновским (BD-100, версія 100 питань). Аналіз
зібраних матеріалів показав, що чоловіки, які тренувалися в
гандболі, проявили більш низький рівень агресії та агресив-
ності, ніж хлопці, що займалися тільки на уроках з фізичної
культури в школі. Встановлені різниці в зрості агресивності
поміж досліджуваними групами статистично недостовірні.
Ключові слова: різновидності агресії, агресивність, хлопці,
що тренуються в гандбол.
Аннотация. Ясински Тадеуш. Заявленная агрессия и агрес-
сивность у мужчин, тренирующихся в гандболе на фоне срав-
нительных групп. Целью работы было сравнение заявлен-
ной агрессии и агрессивности у мужчин, тренирующихся в
гандболе, в котором внерегламентные агрессивные реакции
являются напряженными и подлежат наказаниям, с явления-
ми насилия, наблюдающимися у учеников, принимающих
участие только в занятиях на уроках физической культуры в
школе. В исследованиях приняли участие в общем 146 уче-
ников в возрасте от 12 до 33 лет. Среди них выделено три
группы. Первая (G1) составляли спортсмены спортивного
клуба ПКН «Орлен», играющие в гандбол (40 человек). Срав-
нительные группы составляли ребята, обучающиеся в сред-
ней школе (37 человек, группа G2) и в гимназии (69 учени-
ков, группа G3) живущие в г. Плоцке, которые после окончания
занятий по физической культуре (по 4 часа еженедельно)
систематически не занимались в спортивных секциях. Для
оценки агрессивности использовался вопросник A. H. Bussa
i A. Durkee, адаптированный М. Хайновским (BD-100, вер-
сия 100 вопросов). Анализ собранных материалов показал,
что мужчины, тренирующиеся в игре гандбол, проявили
более низкий уровень агрессии и агрессивности, чем ребя-
та, занимающиеся только на уроках физической культуры в
школе. Установленное различие в росте агрессивности меж-
ду исследуемыми группами статистически недостоверны.
Ключевые слова: разновидности агрессии, агрессивность,
ребята, тренирующиеся в гандбол.

Wprowadzenie.
Sport a agresja to temat ciągle aktualny, o czym

świadczy unikatowa praca zbiorowa pod redakcją
Zbigniewa Dziubińskiego (2007). Zamieszczono w niej
szereg poglądów i prac czołowych polskich
przedstawicieli filozofii, etyki, pedagogiki, psychologii,
praktyków i teoretyków teorii sportu dotyczących
szeroko rozumianej agresji w sporcie i jego okolicach.

Karolczak — Biernacka (1998 i 2007) podobnie
jak i inni autorzy uważa, że „sport scharakteryzować
można jako dziedzinę, w której zachowania agresywne
wynikają  z natury czynności,  są  programowo
wywoływane i nagradzane” (s. 5 i 57). Podobnie uważa
Kalina (1991), dla którego sport przez bezpośredni udział
człowieka w treningu i współzawodnictwie (inaczej: przez
uprawianie walki sportowej), może utrwalać bądź
zahamowania agresywne, bądź nie agresywne. Człowiek
uprawiający sport, a ściślej; pewne jego dziedziny może
więc zmniejszyć lub zwiększyć swą agresywność, albo
nie powodować u siebie istotnych w tym względzie zmian

Sport, zwłaszcza wysoko kwalifikowany, od
początku swojego istnienia opierał się na rywalizacji i
współzawodnictwie. Porównywanie osiągnięć
poszczególnych sportowców w sportach
indywidualnych, czy zawodników z drużyn w grach
zespołowych ma na celu wyłonienie zawsze tych
najlepszych. Ludzką cechą jest dążenie do osiągnięcia
wysokiej pozycji społecznej — hierarchii sportowej.
Sportowcom taką możliwość dają zawody sportowe
będące swoistą „próbą sił”, nazwane także „walką



165

sportową”, którym z reguły towarzyszą przejawy agresji
skierowanej na przeciwnika. Niemniej, zdaniem Gracza i
Sankowskiego (1994), do zjawiska agresji
obserwowanego na gruncie aktywności sportowej, nie
sposób przykładać jednolitej miary. Na płaszczyźnie
rywalizacji sportowej obserwujemy agresywność
prospołeczną, która pomaga osiągać sportowcom
rekordy świata i coraz wyższe umiejętności techniczne.
Nie należy również zapominać, że w — rywalizacji
sportowej — mamy do czynienia z agresją
antyspołeczną, która ujawnia się w brutalnych faulach,
bójkach, napaściach na sędziego, wulgarnych słowach
i coraz częściej spotykanego dopingu. Ponadto w
sytuacji sportowej uczestniczą oprócz sportowców, ich
trenerzy, sędziowie i kibice. Wszyscy oni wywierają
wpływ na sportowca, który jest niejako „zmuszany do
stałego poruszania się jakby na gruncie wytoczonej
między zachowaniem agresywnym koniecznym
i dozwolonym, a niedozwolonym, noszącym znamiona
patologii społecznej” (s. 320-324). Nie ulega również
wątpliwości, że ogromny wpływ na rodzaj agresywności
ujawnianej w czasie sytuacji sportowej ma sposób
szkolenia młodych zawodników oraz profesjonalizm
kadry trenerskiej.

Interesującym było porównanie nasilenia
deklarowanej agresji i agresywności u chłopców
trenujących grę w piłkę ręczną,  w której
pozaregulaminowe reakcje agresywne są napiętnowane
i karane (Karolczak-Biernacka 2007), z jej przejawami u
uczniów uczestniczących tylko w zajęciach szkolnych z
wychowania fizycznego.

Cel pracy.
Celem pracy było porównanie poziomu

deklarowanej agresji i agresywności u chłopców
trenujących grę w piłkę ręczną,  w której
pozaregulaminowe reakcje agresywne są napiętnowane
i karane, z jej nasileniem u uczniów uczestniczących tylko
w zajęciach szkolnych z wychowania fizycznego. Tak
sformułowany cel pracy starano się zrealizować poprzez
próbę odpowiedzi na następujące pytanie:

1) Czy nasilenie agresji i agresywności u
chłopców trenujących grę w piłkę ręczną jest niższe,
wyższe lub takie same, jak u uczniów uczestniczących
tylko w zajęciach szkolnych z wychowania fizycznego?

Badani i metoda.
W badaniu uczestniczyło ogółem 146 osób płci

męskiej w wieku od 12 do 33 lata. Spośród nich
wyodrębniono trzy grupy. Pierwszą grupę (G1) stanowili
zawodnicy klubu sportowego przy PKN „Orlen” grający
w piłkę ręczną (40 zawodników). W grupie tej znaleźli się
zarówno seniorzy jak i juniorzy (po 20 osób) związani z
klubem oraz mający przynajmniej roczny staż treningu w
drużynie piłkarskiej. Wszyscy piłkarze posiadali
ukończoną szkołę średnią, a część z nich była studentami
SWPW w Płocku. Wiek tych zawodników zawierał się
w przedziale od 18 do 33 lat (M=22,525; SD=4,825).

Grupę referencyjną  stanowili ch łopcy
uczęszczający do Szkoły Podstawowej (37 osób, grupa
G2) i Gimnazjum (69 uczniów, grupa G3), z terenu Płocka,

którzy po za zajęciami z wychowania fizycznego (4 godz.
tygodniowo) nie uprawiali systematycznie żadnych
dyscyplin sportowych. Średnia arytmetyczna ich wieku
wynosiła odpowiednio G2, M=12,378 (12-13 lat) i G3,
M=15,652 (15-17 lat). Szczegółowe dane dotyczące
statystyki opisowej wieku badanych zawiera tabela 1.

Tabela 1.
Statystyki opisowe wieku badanych

Badani M  Min Max SD  
Zawodnicy PKN  
„Orlen”, n=40 

22,525 18 33 4,825 

Uczniowie Szkoły  
Podstawowej, n=37 

12,378 12 13 0,492 

Uczniowie Gimnazjum,  
n=69 

15,652 15 17 0,564 

Objaśnienie: M — średnia arytmetyczna,
 SD — odchylenie standardowe,
 Min — Max, wynik minimalny i maksymalny.

Do pomiaru agresywności wykorzystano
Kwestionariusz A. H. Bussa i A. Durkee w wersji
oryginalnej określany jako Buss-Durkee Inventory, z
podkreśleniem terminu Aggression (agresja). Koncepcja
kwestionariusza oparta jest na założeniach, że na
zachowania agresywne składają się dwa czynniki:

1) agresywności — utworzony z kilku skal, takich
jak: uraza, podejrzliwość, poczucie winy;

2) wrogości — na który składają się skale:
napastliwości fizycznej i słownej, agresywności
pośredniej, skłonności do irytacji, reakcji negatywizmu.

W Polsce kwestionariusz ten nosi nazwę
„Nastroje i Humory” i znany jest co najmniej w kilku
wersjach np. Skala Agresji Bussa-Durkee (SABD) —
wersja opublikowana przez Ośrodek Badań
Przestępczości (Kosewski, 1967). W pracy wykorzystano
zmodyfikowaną przez M. Choynowskiego (1972, 1998)
wersję SABD — w skrócie określaną jako BD 100 (czyli
100 pytań). Pytania zawarte w kwestionariuszu
nawiązują do sytuacji z życia szkolnego oraz do sytuacji
mierzących poczucie winy. Badany odpowiada: „Tak”,
„Nie” lub zaznacza znak zapytania (?), który jest
odpowiednikiem braku zdecydowania. Każdej
odpowiedzi udzielonej przez badanego przypisana jest
wartość punktowa — 0, 1 lub 2 punkty — według klucza.
Kwestionariusz jest przeznaczony do badania młodzieży
od 14 roku życia. Można stosować go także do badania
młodzieży starszej. Analiza wyników prowadzi się
oddzielnie dla następujących ośmiu skal: napastliwość
fizyczna, napastliwość słowna, napastliwość pośrednia,
negatywizym, podejrzliwość, uraza, drażliwość, poczucie
winy. Charakterystyka wyodrębnionych w
kwestionariuszu odmian agresji (agresywności) jest
następująca:

I. Atak lub napastliwość fizyczną (Npf) —
agresywność (napastliwość) fizyczna oznacza
skłonność do działania fizyczną przemocą przeciwko
innym. Przejawia się ona w atakowaniu innych osób,
traceniu kontroli nad swoimi agresywnymi impulsami,
oddawaniu komuś uderzeń, wszczynaniu walki z kimś
kto obraża, walczeniu w obronie swoich praw.
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II. Napastliwość lub agresja słowna (Nps) —
agresywność (napastliwość) słowna — forma, sposób i
treść wypowiedzi mają szkodzić innym i ich ranić. Są to:
groźby, przekleństwa, zjadliwa krytyka. Objawem
agresywności jest używanie ostrego języka,
wrzeszczenie na ludzi, podnoszenie głosu, wypowiadanie
złych opinii o innych.

III. Napastliwość pośrednia lub agresja pośrednia
(Npp) — agresywność (napastliwość) pośrednia są to
reakcje zmierzające do szkodzenia innej osobie drogą
okrężną. Należą do nich ośmieszanie, złośliwe plotki i
dowcipy oraz takie zachowania jak: trzaskanie drzwiami,
okazywanie złego humoru, uderzanie pięścią w stół,
rzucanie przedmiotami.

IV. Negatywizm (Ngt) — polega na
przeciwstawianiu się innym. Obejmuje reakcje od
biernego niedostosowania się do wymagań innych aż
do jawnego buntu przeciw narzucanym poleceniom i
rozkazom.

V. Podejrzliwość (Pdj) — to rzutowanie własnej
wrogości na inne osoby. Są to zachowania polegające
na ujawnianiu nieufności i ostrożności w stosunku do
innych, szczególnie wobec osób, które są bardziej
przyjacielskie niż inne. Osoba podejrzliwa, jest
przekonana, że ma wrogów, którzy pragną ją skrzywdzić.

VI. Uraza (Urz) — charakteryzuje się skłonnością
do skarżenia, pojękiwania, pretensji, oraz gniewem
spowodowanym rzeczywistym bądź wyimaginowanym
złym traktowaniem.

VII. Drażliwość (Drl) — to reagowanie
agresywnymi uczuciami na najmniejszą nawet zaczepkę.
Objawami są szorstkie, niegrzeczne odzywanie się,
wpadanie we wściekłość, wpadanie w irytację, w
rozjątrzenie.

VIII. Poczucie winy (PW) — wyraża się w
skrupulanctwie, czyli w przeżywaniu wyrzutów sumienia
nawet za drobne wykroczenia, za złe myśli, za zawinione
niepowodzenia w działaniu.

Aby uzyskać informację o ogólnej agresywności
osoby badanej, należy zsumować wyniki surowe
uzyskane w skalach I — VII wskaźnik WO. Badania były
anonimowe, respondenci wpisywali na arkuszu jedynie
wiek (ukończonych lat). Zatem każdy badany, mógł bez
skrępowania, udzielać odpowiedzi na zawarte w
kwestionariuszu pytania.

Wyniki.
Analiza zebranych danych wykazała, że

największe nasilenie wyodrębnionych w teście BD-100
odmian agresji i współczynnika ogólnej agresywności
(WO) przejawiali uczniowie Szkoły Podstawowej. W
drugiej kolejności uczniowie Gimnazjum, w trzeciej
zawodnicy Klubu Sportowego „Orlen”, trenujący piłką
ręczną. Ilustrację tej analizy stanowi rycina 1, w której
zamieszczono rozkłady średnich arytmetycznych
nasilenia agresji i agresywności u badanych chłopców.

Uszeregowanie średnich nasilenia
poszczególnych odmian agresywności u badanych
chłopców wykazało, pewną ich tendencję do reagowania
agresywnymi uczuciami na najmniejszą nawet zaczepkę,
czyli znacznym nasileniem drażliwości (Drl). Objawami tych

form zachowań są szorstkie, niegrzeczne odzywanie się,
wpadanie we wściekłość i irytację, rozjątrzenie. U
badanych negatywnie wyróżniał się także podwyższony
poziom napastliwości słownej (Nps) oraz negatywizmu
(Ngt). W tym przypadku, jako manifestacja tych zachowań
u badanych chłopców mogą pojawić się groźby,
przekleństwa, zjadliwa krytyka, a także ośmieszanie,
złośliwe plotki i dowcipy oraz takie zachowania jak:
trzaskanie drzwiami, okazywanie złego humoru, uderzanie
pięścią w stół, rzucanie przedmiotami. Ponadto u uczniów
szkoły podstawowej (SP), zaobserwowano podwyższone
nasilenie podejrzliwości (Pdj), dominujące na tle
pozostałych badanych. W ich zachowaniu może ujawnić
się nieufność i ostrożność w stosunku do innych,
szczególnie wobec osób, które są bardziej przyjacielskie
niż inne. Podkreślić należy, że zawodnicy PKN Orlen
przejawiali najniższe nasilenie wyodrębnionych w BD-
100 odmian agresywności. Natomiast uczniowie SP
uzyskali najwyższe nasilenie agresywności na tle
pozostałych badanych chłopców (ryc. 2).

Zilustrowane, na ryc. 2, różnice nasilenia odmian
agresji u zawodników PKN Orlen, i u uczniów SP i GM,
aczkolwiek widoczne tylko w niektórych przypadkach
okazały się znamienne statystycznie. Porównanie
rozk ładów wyników surowych testu BD-100,
trenujących grę w piłkę ręczną z danymi, jakie uzyskali
pozosta li ch łopcy,  wykaza ło różnice istotne
statystycznie tylko w odniesieniu do uczniów SP. W
tym przypadku zaobserwowano u uczniów szkoły
podstawowej wyższy poziom nasilenia czterech
rodzajów agresji. Były nimi: negatywizm (t= -2,703,
p=0,009) podejrzliwość (t= -4,761, p=0,000) uraza (t= -
3,273, p=0,002) i drażliwość t= -3,897, p=0,000).
Prawdopodobnie na uzyskany rezultat wpłynął
stosunkowo młody wiek uczniów szkoły podstawowej,
a zatem labilność ich układu nerwowego, a nie jak
zakładano przejawiana aktywność fizyczna.

Porównując wartości wyników surowych
wyodrębnionych w kwestionariuszu odmian agresji u
chłopców SP i u uczniów GM, zaobserwowano różnice
istotne statystycznie w trzech rodzajach agresji. U
uczniów szkoły podstawowej ujawniono większe niż
u chłopców uczęszczających do gimnazjum nasilenie:
podejrzliwości (Pdj), urazy (Urz) i drażliwości (Drl). W
żadnym z przeprowadzonych porównań nie wykazano
statystycznie istotnych różnic w nasileniu u badanych
chłopców ogólnego wskaźnika agresywności (WO).
Szczegółowe dane z przeprowadzonych analiz zawiera
tabela 2.

Dyskusja.
W Polsce problematyką agresji, w działalności

sportowej psychologowie sportu zajęli się w latach 80-
tych ubiegłego stulecia (stosunkowo niedawno).
Badano, między innymi zagadnienia dotyczące wpływu
stażu zawodniczego na poziom agresji, związku osiągnięć
sportowych z poziomem agresywności oraz określaniem
poziomu agresywności zawodników różnych dyscyplin
i konkurencji sportowych. Uzyskane rezultaty z tych
badań nie odpowiedziały w sposób, jednoznaczny jaki
wpływ wywiera sport na zachowania agresywne.
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Niektóre dane wskazywały na pozytywne działanie
sportu na obniżanie nasilenia zachowań agresywnych
— inne na negatywny. Zaobserwowano natomiast
wyraźny związek pomiędzy rodzajem uprawianych
dyscyplin sportowych a agresywnością. Okazało się, że
w sportach wysoce kontaktowych takich jak judo, zapasy
i football amerykański istnieje wyższy poziom
agresywności u osób je trenujących niż u zawodników
sportów tzw. mało kontaktowych gimnastyka, pływanie,
tenis. W tej ostatniej grupie badanych nie stwierdzono
korzystnego wpływu uprawiania sportu na obniżenie
poziomu agresji.

Analiza zebranych danych wykazała, że
zawodnicy trenujący grę w piłkę ręczną, przejawiają
niższy poziom agresywności niż chłopcy nie poddawani
takiemu treningowi. Uzyskany rezultat jest zgodny z
danymi literaturowymi (Dziubiński red. 2007), że
regularne uprawianie sportu sprzyja rozwijaniu nie tylko
tężyzny fizycznej, ale także kształtuje samodyscyplinę i
zdolności do rywalizowania bez krzywdzenia innych.
Niemniej zaobserwowane różnice w nasileniu agresji i
agresywności u wszystkich badanych chłopców okazały
się, nie tak duże jak się spodziewano.

Porównanie nasilenia, wyodrębnionych w BD-
100 odmian agresji i agresywności u zawodników klubu
sportowego PKN Orlen z wynikami uzyskanymi przez
chłopców — uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
wykazało niewielkie różnice. W tym przypadku różnice
rozkładów uzyskanych wyników (porównanie ich
średnich i odchyleń standardowych) okazały się istotne
statystycznie między nasileniem czterech odmian
agresywności u zawodników PKN Orlen i uczniów SP i
dotyczyły: negatywizmu (Ngt), podejrzliwości (Pdj),

urazy (Urz), i drażliwość (Drl). Analiza wartości
wskaźnika ogólnej agresywności (WO) u trenujących
piłkę ręczną i uczniów SP i GM, ujawniła określone
różnice, które aczkolwiek widoczne (wyższe jego
nasi len ie u tych ostatn ich),  n ie były istotne
statystycznie.

Okazało się, że chłopcy w wieku 12-13 lat z jednej
ze Szkół  Podstawowych w Płocku negatywnie
wyróżniają się pod względem agresywności ogólnej i
niektórych rodzajów agresji od młodzieży w starszym
wieku. Zaobserwowano u nich wzrost drażliwości (Drz),
podejrzliwości (Pdj), a także negatywizmu (Ntg) i
napastliwości słownej (Nps) przy stosunkowo niskim
poziomie napastliwości pośredniej (Npp), której
ujawnianie wymaga określonego poziomu
in telektualnego. Takie zestawienie odmian
agresywności może wskazywać na osłabien ie
psychologicznych mechan izmów regulacji  i
samoregulacji emocjonalnej oraz świadczyć o
niedojrzałości układu nerwowego tych chłopców
(Łosiak 2007). Zgodnie z danymi literaturowymi (np.
Hume i Wiśniewski, 2000), nie można także wykluczyć,
że do nasilenia przejawianych rodzajów agresji przez
uczniów SP i GM, przyczyniły się ich frustracje,
wzorowanie się na agresywnych postawach w
otoczeniu, temperament, impulsywność, niekorzystna
atmosfera rodzinna, złe wzorce wychowawcze lub
niepowodzenia szkolne. Z punktu widzen ia
poznawczego uwzględnienie tych zmiennych przy
analizie nasi lenia  agresywności  młodzieży
usportowionej jest bardzo interesujące i może stanowić
zaczyn przyszłych badań.

Analiza zebranych danych ujawniła wysoki

Tabela 2. 
Porównanie rozkładów wyników surowych testu BD-100, w grupach zróżnicowanych ze względu 

 na przejawianą aktywność ruchową. Test t- Studenta dla grup niezależnych* 

Zmienne/ badani M, G1 M, G2 SD, G1 SD, G2 t df p 
Zawodnicy PKN „Orlen”/ Uczniowie SP 

Ngt 12,550 15,514 5,169 4,382 -2,703 75 0,009 
Pdj 8,750 14,514 5,017 5,606 -4,761 75 0,000 
Urz 8,750 11,757 4,168 3,869 -3,273 75 0,002 
Drl 14,375 19,081 5,821 4,657 -3,897 75 0,000 

Zawodnicy PKN „Orlen”/ Uczniowie GM 
Brak różnic istotnych statystycznie 

Uczniowie SP / Uczniowie GM 
Pdj 14,514 10,116 5,606 4,571 4,356 104 0,000 
Urz 11,757 9,043 3,869 4,125 3,298 104 0,001 
Drl 19,081 15,391 4,657 5,629 3,409 104 0,001 
Objaśnienia: 
Grupująca: BADANI  
Grupa 1: G1 n=40, 
Grupa 2: G2 n=37, 
Grupa 3: G3 n=69, 
M — Średnia arytmetyczna, 
SD — odchylenie standardowe, 
t- wartość statystyki, 
p- poziom istotności różnicy, przy p<0,05, 
* — w tabeli pominięto różnice nieistotne statystycznie. 
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poziom agresywności u chłopców z terenu Płocka. Fakt
ten należy odnotować z pewny niepokojem, albowiem
u wszystkich badanych zaobserwowano wysokie
nasilenie wskaźnika agresywności ogólnej (WO —
M(G1)=88,625 M(G2)=99,459 i M(G3)=95,304).
Porównując zebrane dane z rezultatami, jakie uzyskali
Jasiński i wsp. (2000), którzy prowadząc badania nad
osobami trenującymi sporty walki, wykazali średnią
wartość WO wg kryteriów kwestionariusza Bussa-
Durke=86 pkt . Były to jedne z wyższych
opublikowanych wyników. W innych publikacjach (np.
Kalina 1991 s. 259) uzyskany wskaźnik WO różnych
grup młodzieży mieścił się w przedziale od 60-91pkt.
Kalina i wsp. (2003) uważają, że omawiane dane są
nośnikiem istotnej dla pedagogów i wychowawców
informacji, albowiem ujawniono dodatnią korelację
(0,567) przejawianych odmian agresji przez
poszczególnych członków grupy z nasileniem ich
agresywności ogólnej (WO). Oznacza to, że im więcej
osób ujawnia podczas zajęć agresywność, tym większe
jest jej nasilenie. Zatem w praktyce pedagogicznej i
wychowawczej należałoby umiejętnie interweniować w
sytuacjach, gdy zaobserwuje się zachowan ia
agresywne u większej liczby podopiecznych. Istnieje
bowiem prawdopodobieństwo, że nasilen ie
agresywności danej grupy uczniów może osiągnąć taki
poziom, iż wychowawca (pedagog) będzie miał
problemy z panowaniem nad grupą. Inne badania
(Jasiński i wsp. 2002) wykazały, że nasilenie objawów
agresywności u młodzieży, w grupach zróżnicowanych
ze względu na stosowane formy treningu sztuki walki,
okazały się porównywalne w odniesieniu do średnich
jej wartości. Niemniej w grupie młodzieży trenującej
karate ujawniono podwyższony poziom agresywności
(WO=61,355). Zaobserwowane różnice między średnimi
i odchyleniami standardowymi poziomu agresywności,
u tych grup m łodzieży okazały się nieistotne
statystycznie. Natomiast znamienne różnice poziomu
agresywności nietrenujących żadnych form walki
wręcz, okazały się najniższe na tle pozostałych grup.

Słusznie zauważa Rejzner (2004), że
zachowaniami agresywnymi można sterować zarówno
w skali jednostkowej jak i społecznej. Czynne
uprawianie sportu może być jednym z działań
profilaktycznych. Panuje ogólna zgoda, iż w tym
temacie drzemią ogromne możliwości. Rejzner
podkreśla, chodzi o to, aby nie tłumić agresji uczniów,
lecz nią sterować, aby organizacja sportu szkolnego
na miarę potrzeb współczesnej młodzieży
zdecydowanie wp ływała na podniesienie jego
atrakcyjności, a przez to zapobiegała rozszerzaniu się
zjawiska agresji i przemocy w szkole.

Wnioski:
Analiza zebranych danych pozwoliła na

sformułowanie następujących wniosków:
1) Chłopcy trenujący grę w piłkę ręczną przejawiali

niższe nasilenie deklarowanej agresji i agresywności niż
uczniowie uczestniczący tylko w zajęciach z
wychowania fizycznego realizowanych w szkole.

2) Zaobserwowane różnice w nasileniu
agresywności ogólnej u chłopców trenujących grę
w piłkę ręczną i u uczniów ze szkoły podstawowej i
gimnazjum okazały się nieistotne statystycznie.
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