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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ
БОРЬБЫ С САМИМ СОБОЙ, А ТАКЖЕ С УГРО-

ЗАМИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Тадеуш Амброжи1

Академия физического воспитания в Кракове,
Польша

Аннотация. Ожидаемым эффектом физической активности
является оптимизация индивидуального развития, улучше-
ние двигательной способности, здоровья и красоты. Однако
её мерой не может быть беспощадный объём и интенсив-
ность предпринимаемых усилий. Также неконтролирован-
ное спортивное соперничество ведёт к опасности равно как
в виде непреодолимого желания стать мастером спорта, так
и в организационной сфере, касающейся проведения спортив-
ных соревнований. Кроме того выносливое и здоровое тело
может стать элементом незаконных действий через исполь-
зование его незаурядных способностей. Примером могут
быть преступники, которые совершенствуют своё тело, что-
бы преодолевать или запугивать противников либо жертвы.
Физическая тренировка указывает на границы возможности
человеческого тела. Устанавливает также высокую планку
двигательной человеческой способности в виде интенсив-
ной работы. Наградой за этот труд может быть чувство бе-
зопасности. Следует однако помнить, что вытекает из пред-
ставленного  анализа,  что опасность  представляет как
изобилие, так и нехватка физической активности. Поэтому
только рациональные тренировки под присмотром квалифи-
цированных тренерских кадров позволяют соответственно с
потребностями и возможностями оптимально и рациональ-
но подобрать средства и нагрузки для комплексного занятия
спортом, а также многостороннего удовлетворения необхо-
димости безопасности.
Ключевые слова: безопасность, здоровье, потребности, фи-
зическая тренировка, угрозы.
Анотація. Амброжи Тадеуш. Безпека людини в аспекті бо-
ротьби із самим собою, а також з погрозами сучасного світу.
Очікуваним ефектом фізичної активності є оптимізація інди-
відуального розвитку, поліпшення рухової здатності, здоро-
в’я й краси. Однак її мірою не може бути нещадний обсяг і
інтенсивність зусиль, які прикладаються для цього. Також
неконтрольоване спортивне суперництво веде до небезпеки
так само як у вигляді непереборного бажання стати майст-
ром спорту, так і в організаційній сфері, що стосується про-
ведення спортивних змагань. Крім того витривале й здорове
тіло може стати елементом незаконних дій через викорис-
тання його неабиякий здібностей. Прикладом можуть бути
злочинці, які вдосконалюють своє тіло, щоб переборювати
або залякувати супротивників або жертви. Фізичне трену-
вання вказує на межі можливості людського тіла. Установлює
також високу планку рухової людської здатності у вигляді
інтенсивної роботи. Нагородою за цю працю може бути
почуття безпеки. Треба однак пам’ятати, що випливає із
представленого аналізу, що небезпека представляє як доста-
ток, так і недостачу фізичної активності. Тому тільки раціо-
нальне тренування під доглядом кваліфікованих тренерських
кадрів дозволяють відповідно з потребами й можливостями
оптимально й раціонально підібрати засоби й навантаження
для комплексного заняття спортом, а також багатобічного
задоволення необхідності безпеки.
Ключові слова: безпека, здоров’я, потреби, фізичне трену-
вання, погрози.
Annotation. Ambrozhi Tadeush. Safety of the person in aspect
of struggle with itself,  and also with threats of the modern
world. Expected effect of physical activity is optimization of
an ontogeny, enriching of motorial ability, health and beauty.
Its standard cannot be ruthless volume and intensity of

undertaken force. Not inspected sports contest carries on to
danger. It - the insuperable desire to become a master of sports.
Hardy and the sound body can become a device of illegal actions
through use of his uncommon abilit ies. An instance can be
criminals. They improve the body with the purpose to overcome
or intimidate opponents. Physical training specifies borders of
an opportunity of a human body. Establishes also a high rod of
motorial human ability as a hard work. The award for this work
can be sense of safety. Danger represents abundance and shortage
of physical activity. Rational trainings allow to pick up optimum
and effectively means and loads for complex occupation by
sports. They allow to satisfy necessity of safety poligonally.
Keywords: safety, health, necessities, physical training, threats.
Streszczenie. Oczekiwanym efektem aktywności fizycznej jest
optymalizacja rozwoju osobniczego, poprawa sprawności
motorycznej, zdrowia i urody. Jednak jej miarą nie może być
bezwzględna objętość i intensywność podejmowanych wysiłków.
Także niekontrolowana rywalizacja  sportowa prowadzi do
zagrożeń  zarówno w postaci nieopanowanej chęci zostania
mistrzem, jak i  w obrębie organizacyjnej strony dotyczącej
przeprowadzania zawodów sportowych. Ponadto sprawne i
zdrowe ciało może stać się elementem działań niezgodnych z
prawem poprzez wykorzystanie jego ponadprzeciętnych
możliwości. Przykładem mogą być przestępcy, którzy doskonalą
swoje ciało, aby pokonywać lub zastraszać przeciwników bądź
ofiary. Trening fizyczny wskazuje granice możliwości ludzkiego
ciała. Stawia też motoryczności ludzkiej wysoką poprzeczkę w
postaci intensywnej pracy. Nagrodą za ten trud może być poczucie
bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, co wynika także z
powyższej analizy, że zagrożenie stanowi zarówno nadmiar, jak
i niedostatek aktywności fizycznej, dlatego tylko racjonalne
ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej
pozwolą na odpowiedni do potrzeb i możliwości, optymalny i
racjonalny dobór środków i obciążeń do kompleksowej uprawy
ciała oraz na wielokierunkowe zaspokajanie potrzeby
bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdrowie, potrzeby, trening
fizyczny, zagrożenia

Введение
Безопасность означает определённое объек-

тивное состояние, состоящее в отсутствии угроз,
ощущаемое субъективно личностями либо группа-
ми2. Порада определяет состояние безопасности как
систему взаимосвязанных факторов и их свойств,
действующих на возникновение, развитие и резуль-
таты общественных явлений, которые отрицательно
влияют на здоровье, жизнь и другие ценности в кон-
кретном обществе3..

Так понимаемая безопасность является объек-
том заинтересованности многих отраслей наук: био-
логических, технических, медицинских, сельскохозяй-
ственных и общественных. Принадлежит она к поня-
тиям, применяемым довольно часто. От безопасно-
сти глобального характера (конфликты в разных рай-
онах мира, тревожные климатические явления), по
безопасность районную и местную, касающуюся
также дорожного движения, массовых художествен-
ных и спортивных мероприятий, условий работы,
жизни и разных форм существования и до безопас-
ности индивидуальной, касающейся непосредствен-
но единичной личности (функциональная выносли-

1 Dr, AWF Kraków, Aleja Jana Pawła II 78, tel.
0 602 297 809, e-mail: tadek@ambrozy.pl

2 Korzeniowski L. 2003. Menedżment. Podstawy zarządzania.
AES, Kraków.
3 Porada V. 2003.  Teoretický rozbor policejní informace,
situace a identifikace policejní činnosti, „Bezpečnostní teorie
a praxe”, Sbornik Policejní Akademie ČR, Praha.

mailto:tadek@ambrozy.pl
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вость, здоровье, уровень жизни, отсутствие агрессии
со стороны других людей, материальный и обществен-
ный статус). Его отсутствие либо снижение какого-
либо из уровней безопасности рассматриваются как
угроза, то есть явления, потенциально опасные для
функционирования человека.

Формулирование целей работы.
Кажется, что наука о широко понимаемой бе-

зопасности должна стать существенным элементом
науки о физической культуре и теории спорта равно
как в сфере противодействия угрозам, благодаря
повышению физической подготовки, а также исполь-
зования утилитарных (потребительских) свойств ов-
ладеваемой двигательной способности, так и в ас-
пекте безопасности предприятия двигательных дей-
ствий, их объёма и интенсивности, а также организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

Результаты исследований.
Анализируя проблему можно сказать, что о

безопасности заботится человек, который старается
освободиться от угроз. Может это быть кто-то, кто
пробует их избежать, прячась перед какой-либо опас-
ностью. Однако жизнь без риска и борьбы с угрозами
существования происходит далеко от реального мира,
который в основном полон опасностей до такой сте-
пени натуральных, что со временем мы забываем, что
надо их опасаться. Человек может заботиться о безо-
пасности сам либо быть охраняемым перед угрозой
другими людьми либо учреждениями.

Сознательность здоровья и интеллигенции
предопределяют стиль жизни, а прежде всего также
его основные составные, такие как рациональное
питание, а также двигательную и физическую актив-
ность. Имеют они многозначительное влияние на
здоровье и самочувствие каждого человека. Движе-
ние относится не только к средствам достижения цели
улучшения здоровья, но также к средствам личного
удовлетворения и автоэкспрессии (самовыражения).
Неотрицаемым является факт умножения жизнен-
ных сил человека, подвергнутого двигательным про-
цедурам. Принцип, в котором тело можно не только
исправлять, но также охранять (профилактика) по-
средством выполнения всесторонних физических
упражнений, нашёл своё применение в жизни чело-
века. Защита, но также умножение собственных фи-
зических возможностей и увеличение их посредством
двигательных процедур является полной реализаци-
ей человека4..

В философской концепции Джеймса5 высту-
пает мнение, что удовлетворение потребностей яв-
ляется правилом человеческого поведения. Каждая
человеческая формация, распоряжаясь собственной
субъективной картиной мира, характеризуется оп-
ределёнными потребностями. Некоторые из них тре-
буют специального поля деятельности. Спортивное

соперничество является таким полем деятельности,
на котором могут быть реализованы потребности
борьбы, победы, доминирования и может быть так-
же определённая степень агрессии. Во время искус-
ственно предпринятого соперничества демонстри-
руются такие типы поведения, которые можно бы
определить, как специфические для спорта. Требу-
ют они специальной подготовки человеческого тела
так, чтобы оно справилось с поведением, навязан-
ным сознанием. Джеймс, анализируя ситуацию лич-
ности, которая берётся за какую-то деятельность, счи-
тает, что внешний мир представляет произведение
личности и ней же сформирован. В такой ситуации
личность подчиняется тягостному тренировочному
труду по собственному желанию без принуждения
удовлетворяет собственные потребности и одновре-
менно выявляет ряд ценностей. Девей утверждает,
что ценность, будучи ценностью инструментальной,
является одновременно соотносимой, потому что
выявляется по связи поступка с действием. Трудить-
ся над собственным телом в спорте посредством со-
вершенствования его потребительских функций - это
стремление к достижению поставленной цели. Це-
лью этой может быть спортивное мастерство, но так-
же необходимость безопасности. Человек чувствует
себя безопасно, если его тело, сформированное по-
средством тренировок, выполняет эффективно при-
нятые цели. В концепции Девея дело заключается в
успешном решении главных жизненных проблем.
Целью знаний должно было быть именно соверше-
ние определённых изменений среды, приведение к
полезным результатам путём приспособления орга-
низма, причём определённые изменения происходят
в среде независимо от неё, тогда когда факт, что
изменения в организме проникают насквозь суть
сознания, не является никаким ограничением или
извращением знаний, только фрагментом исполне-
ния их заданий6.

Основные потребности укладываются в спе-
цифическую иерархию и имеют особенный психо-
логический статус, а также биологический, заставля-
ющий постоянно их удовлетворять. Популяция по-
добно как личность мотивирована свойственными
всему виду физиологическими потребностями (напр.
питание и сон). Пока они не будут удовлетворены,
являются главной заботой. Следующая потребность,
причисляемая к физиологическим и основным, ка-
жется бывает не всегда осознанной потребностью
движения (активность двигательная и физическая),
возникшая из исторической обусловленности чело-
веческого быта (защита, добыча пищи, борьба, по-
беги). Не потеряла она злободневности, потому что
биологическая натура человека не переносит двига-
тельной бездеятельности. Значение этой потребнос-
ти как фактора стимулирования можно установить
на основании наблюдений за людьми, которые лише-
ны движения вследствие болезни. Физическая актив-
ность, по мнению Грабовского, может иметь непос-

4 Ambroży T. 2005.Trening holistyczny. Wpływ aktywności
fizycznej na realizację potrzeby bezpieczeństwa osobistego i
społecznego. Monografia, Wyd. Europan Association for
Security, Kraków.
5 James W. 1911. Filozofia wszechświata, Wydawnictwo
Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie.

6 Dewey J. 1938. Filozofia a cywilizacja, wyd.
J.Przeworskiego, Warszawa.
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редственные или посредственные причины. Первые
из них связаны с удовлетворением безотлагательных
жизненных потребностей и касаются всех живых су-
ществ, зато вторые - с увеличением возможности
собственного тела, а так как требуют предвидения
позднейших последствий по принципу ассоцииро-
вания их с причинами, которые были раньше, как
проявление тренировки тела, то возможны исклю-
чительно в человеческом мире7. Цивилизация успеш-
но исключает потребности движения, однако ей дают
возможность проявить себя в моменте необходимо-
сти добиться цели, связанной со спортивным подви-
гом (результатом), заботой о здоровье (профилакти-
ка) или восстановлением физической исправности
(реабилитация).

Потребность является вещью желательной и
необходимой. Также является она фактором, динами-
зирующим человеческое поведение. Рейковский под
понятием потребности понимает “свойства живых
организмов, состоящие в том, что для их содержания,
развития и репродукции должны быть выполнены
определённые условия: условиями этими может быть
получение чего-то, удаление чего-то, выполнение оп-
ределённой работы, возникновение определённых
обстоятельств. Результатом невыполнения условий
является невозможность развития, нарушение или
уничтожение структуры”8.. Человек функционирует
лучше всего, если стремится к намеченной цели, ко-
торая кажется достижима в довольно короткое время
и в этом стремлении мобилизирует свои психические
и физические силы. Идеальным примером кажется
желание достижения хороших спортивных результа-
тов и этому подчиняется весь образ жизни, часто пе-
ресекая границы рассудка (недосмотр других элемен-
тов жизни, зависть, обман, стимул). К сожалению, удов-
летворение потребностей ведёт только ко временно-
му удовлетворению, чаще всего вслед за этим появля-
ется очередное недовольство. Современный человек
очень самолюбивый и вместе с тем очень недоволь-
ный собой в каждом моменте. Как пишет Гирард9 ,со-
временный человек отрицает свою кондицию и суще-
ствующий общественный порядок, является тщеслав-
ным. Тщеславие понимаемо здесь как что-то, что бу-
дит жажду той вещи, которая ему навязана третьим
лицом. Современный человек нуждается в соперни-
ке, личности с которой может померяться силой, со-
противляться ей, чтобы потом её победить. Связано
это с соперничеством, соревнованием, престижем.
Хорошо если такие нужды реализуются контролиро-
ванным методом при помощи спортивной деятель-
ности, связанной также с реализацией необходимос-
ти безопасности.

Необходимость безопасности может стать
почти исключительным фактором, обуславливаю-
щим функционирование человека, вовлекающим все

возможности и способности организма. О человеке,
который оказался в таком состоянии, можно сказать,
что он поглощён почти полностью делом своей бе-
зопасности. Также в теории потребностей Маслова10

основным после физиологических потребностей -
потребности безопасности. Следует отсюда, что они
должны быть удовлетворены, а иначе мы больны.

Чётко функционирующее, здоровое общество
скорее всего обеспечит своим членам достаточное
ощущение относительной внешней безопасности,
храня их перед силами природы, изменениями кли-
мата, разбоем, хаосом, агрессией, обеспечивая со-
ответственное образование и охрану здоровья и т. д.
Поэтому также в очень реальном значении не чув-
ствуют они никаких дополнительных потребностей
безопасности как действующих мотивировок. Одно-
временно, однако, успокоение потребностей физио-
логических и безопасности является условием выс-
ших потребностей, а стремление их успокоения име-
ет желательные общественные последствия.

В определённой степени, чем выше потреб-
ность, тем менее она эгоистична. Голод - высоко эго-
центрический. Успокоить его можно только индиви-
дуально, зато потребность движения можно реали-
зовать для себя (рекреация, реабилитация) либо для
высших целей (большой спорт). Безопасность явля-
ется для каждого состоянием индивидуальным, хотя
группа может усиливать либо ослаблять ощущение
безопасности. Потребности индивидуума познава-
тельно представлены в общественно признаваемых
категориях как ценности. От момента, когда потреб-
ности будут представлены как ценности легче стано-
виться координировать их успокоение со стремлени-
ями других, а также обоснование их перед другими и
перед самим собой. Ценности бывают генерирова-
ны группами и общественными организациями.
Индивидуумы реализуют под видом ценности цели,
обуславливающие благополучие других, а также со-
хранение и исправное функционирование групп11.
По мнению Томаса и Знанецкого в эмпирическом
истолковании ценностью является всё то, что являет-
ся потенциальным объектом человеческой деятель-
ности12. Хофстеде, в свою очередь, даёт определение
ценностей, как склонности к осуществлению опре-
делённого выбора и считает, что они являются яд-
ром культуры13. Ценности - это векторы чувств со
знаком положительным или отрицательным. В ин-
терпретации декларированных ценностей важным
является умение отличить то, какие ценности люди
предпочитают от того, чего люди ждут. Разница зак-
лючается в нормах, т.е. стандартах ценности, кото-
рые обязывают в пределах данной группы или кате-
гории людей. Ценности (состояние идеальное) каса-

7 Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. WSiP,
Warszawa.
8 Reykowski J. 1986. Motywacja, postawy prospołeczne a
osobowość. Warszawa.
9 Girard R. 1961. Mensonnge romantique et verite
romanesque, Paryż.

10 Maslow A. 1990. Motywacja i osobowoś., Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa.
11 Psychologia społeczna,[W:] Encyklopedia Blackwella,
(red.): Antony S.R.Manstead, Miles Hewstone, s. 701.
12 Thomas W.I., Znaniecki F. 1977. Chłop polski w Europie i
w Ameryce, Warszawa, 1.
13 Hofstede G. 2000. Kultury i organizacje. PWE, Warszawa.
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ются этических принципов, а ожидания - практичес-
ких выборов.

Анализируя соотношение между потребнос-
тями, в особенности потребностями движения и бе-
зопасности и ценностями, можно констатировать
вслед за Кшижановским, что в зависимости от харак-
тера (типа), генезиса (происхождения), степени фор-
мирования ценности и удовлетворение потребнос-
тей, отношения размышлений к определённому
уровню общественной структуры и других факто-
ров - ценности формируют потребности либо наобо-
рот предопределены ними. Например, так называе-
мые потребности высшего разряда,  в общем
формируются посредством ценностей общеприня-
тых в данном обществе, а потребности основные дей-
ствуют на содержание и систему ценностей14..

Однако стремление к достижению физическо-
го совершенства и пополнению основных жизнен-
ных потребностей тянет за собой различное поведе-
ние относительно тела, а те в свою очередь реализуют
автотелические (многозначительные сами для себя)
и инструментальные (важные для реализации других
целей) ценности. К наиболее часто экспонирован-
ным в литературе ценностям тела принадлежат оздо-
ровительные, утилитарные, эстетические, хедонисти-
ческие и агонистические,  как поводы его
субъективной обработки, т.е. совершенствования15..

Например, агонистические ценности тела ре-
ализуются посредством необходимости соперниче-
ства, соревнования и сравнения сил при непосред-
ственном сопоставлении с соперником. Основным
проявлением реализации этих ценностей является
большой спорт, в котором соперничество может
иметь форму непосредственного соревнования (по-
средством победы над соперником) либо посред-
ственного, в форме побития и поправления рекор-
дов. К сожалению, однако, чрезмерное честолюбие
и погоня за рекордами становятся угрозой для здо-
ровья и функциональной гармонии, а ценности аго-
нистические становятся единственным мотивом фи-
зической тренировки тела.

Не смотря на опасности, которые несёт за со-
бой большой спорт, его преимущества неотрицае-
мы, на что обратил своё внимание Ян Павел II гово-
ря: “Спорт имеет сегодня огромное значение,
поскольку может способствовать распространению
среди молодых важных ценностей, таких как лояль-
ность, выдержка, дружба, содружество, солидар-
ность. Именно поэтому в последние годы спорт раз-
вивается всё более как одно из характерных явлений
современности, своего рода “знак времени”, выра-
жающий новые потребности и новые ожидания че-
ловечества. Спорт распространился во всех частях
мира, пересекая барьеры культур и государств. При-
нимая во внимание планетное измерение, которое
приобрела эта форма активности, на спортсменах

мира лежит большая ответственность. Призваны они,
чтобы сделать спорт местом встреч и диалогов, неза-
висимо от всяческих барьеров языковых, расовых или
культурных. Ибо спорт может вносить ценный вклад
в мирные соглашения между народами, а также спо-
собствовать упрочению в мире новой цивилизации
любви”16..

Источники опасности и условия среды пре-
допределяют состояние безопасности, обстоятель-
ства имеют, скорее всего, случайный характер и мо-
гут, но не должны непосредственно влиять на развитие
ситуации. Понимая слово “безопасность” как “не уг-
роза, спокойствие, уверенность”17, а также “состоя-
ние психическое либо правовое, в котором индиви-
дуум имеет чувство уверенности, поддержку со
стороны другой личности или исправно действую-
щей законодательной системы”, можно отделить:

*объективное состояние безопасности (суще-
ствование или отсутствие опасностей) в общем из-
мерении, местном либо индивидуальном. Относит-
ся оно к существованию или отсутствию опасностей
реальных и независимых, вызванных, между прочим,
посредством: неодушевлённой природы, независи-
мой от человека (например, космические объекты,
движение тектонических плит Земли, вулканы, тай-
фуны, живые организмы (микроорганизмы, расте-
ния и животные), произведения человека (напр., стро-
ения, машины, оборудование, химические вещества,
взрывные материалы) и общество (напряжённость в
межчеловеческих отношениях, завоевания, рабство,
религиозные войны, терроризм, преувеличенное
понимание спортивного стимула, агрессия лжебо-
лельщиков на стадионах),

*чувство безопасности, которое является вы-
ражением субъективного аспекта (относится к со-
знанию существования, отсутствию такого сознания
либо отсутствию сознания возможного противодей-
ствия опасностям) в общем измерении, местном или
индивидуальном18..

В каждом случае, однако, десигнатами поня-
тия “безопасность” является коллекция препятствий,
т. е. “угроз”.

Опасность - это потенциальная причина не-
желательного состояния. Опасность не является ка-
тегорией самобытной, потому что всегда относится
к определённому субъекту, для которого имеет дест-
руктивный характер. Может она стать причиной вред-
ных последствий, потому что каждый субъект (чело-
век, система, организация, природные запасы) -
характеризуется меньшей либо большей восприим-
чивостью, т.е. определёнными слабостями, дающи-
ми возможность преобразования потенциальной
опасности в ущерб.

14 Krzyżanowski L.J. 1999. O podstawach kierowania
organizacjami. PWN, Warszawa.
15 Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. WSiP,
Warszawa.

16 Jan Paweł II, Rachunek sumienia dla sportu, 29 X 2000
- Msza św. na stadionie olimpijskim w Rzymie
17 Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1979, s. 147.
Słownik współczesnego języka polskiego. Reader´s Digest.
Warszawa 1998, s. 50.
18Korzeniowski L. 2003. Menedżment. Podstawy zarządzania.
AES, Kraków.
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Ян Павел II обращает внимание, что “...неко-
торые опасности происходят из самой натуры, но
нарастают по вине человека, который оказывает без-
заботность и допускает недосмотр, хотя нередко мог
бы предотвратить их; другие являются результатом
насилия, ненависти, противоречивых интересов, ко-
торые склоняют людей к агрессии по отношению к
другим, проявлением чего убийства, войны, массо-
вые убийства и геноцид. Будят страх всё более мно-
гочисленные и серьезные угрозы жизни людей и на-
родов, в особенности жизни слабого и безоружного.
Рядом с давнейшими тяжёлыми бедствиями, такими
как нищета, голод, эндемические болезни, насилие и
войны, появляются сейчас новые бедствия, прини-
мающие неизвестные до сих пор формы и угрожаю-
щие размеры. Даже медицина в силу своего призва-
ния должна служить защите человеческой жизни и
заботе о ней, в некоторых областях становится всё
более чаще орудием действий, нацеленных против
человека и тем самым деформирует свой облик, про-
тиворечит сомой себе и оскорбляет честь тех, кото-
рые занимаются ней...”19..

Следует подчеркнуть, что мы живём во вре-
мена стремительных перемен. Интенсивное разви-
тие цивилизации, а вместе с ней рост урбанизации,
коммуникации, компьютеризации, темпа жизни и
других явлений сопутствующих современности, тя-
нет за собой много изменений, касающихся стиля
жизни человека. Научно-технический прогресс ве-
дёт с одной стороны к предохранению перед послед-
ствиями или к устранению множества как внутрен-
них (напр.  возможность лечения когда-то
неизлечимых болезней), так и внешних угроз (напр.
объединение государств в направлении мирных дей-
ствий и разоружения, возможности предвидения сти-
хийных бедствий), расширение познавательных го-
ризонтов людей, почти полной независимости от
условий среды, увеличение количества свободного
времени, а также возможностей его использования,
С другой стороны, однако, мы имеем дело с явлени-
ем возникновения таких новых специфических угроз,
как загрязнение и деградация натуральной среды, воз-
никновение многих неизвестных ранее обществен-
ных бедствий и внешних угроз (напр. терроризм), си-
стематическое снижение работоспособности и
уровня физической активности человека.

Суходольский, характеризуя сложную ситуа-
цию людей промышленно-потребительской цивили-
зации, писал так “... их подход к жизни проявляют
напряжения и внутренние противоречия, увеличи-
вается дистанция между намерениями и достижени-
ями, растёт чувство фрустрации, работа становится
изнуряющей и безразличной, к жизни иногда отно-
сятся как к саду блаженства, но изнурение опережа-
ет возможности интенсификации счастья, применя-
емые попеременно средства успокаивающие и
возбуждающие сплачивают контакт с действительно-
стью”20. Угрозы, возникающие из раздела человечес-

ких потребностей на главные и побочные, связанные
с теорией потребления, цитируют также другие ав-
торы. По мнению Гапика можно так определить мод-
ный сейчас стиль жизни21:

*наиболее нетерпеливые пользуются самыми
простыми утехами - наркотиками,

*более изобретательные становятся зависи-
мыми от собственной адреналины - азарт, спорт вы-
сокого риска так называемые экстремальные, риско-
ванные интересы,

*те, кто хотят жить долго и счастливо - стано-
вятся зависимы от диет и анорексии, культуристики
и стероидов, а также пластических операций.

Однако, как ранее вспоминалось, наиболее
опасным явлением, которое становится почвой всех
вспоминаемых, а одновременно тянет за собой наи-
большее число угроз в пределах развития и здоровья
человека является ограничение физической активно-
сти22. Даже кратковременное понижение уровня
физической активности ведёт к далеко идущим изме-
нениям структурным и функциональным в организ-
ме. К сожалению, современная цивилизация приво-
дит иногда к изменениям в организме человека, при-
поминающим черты иммобилизации. Однако с дру-
гой стороны следует подчеркнуть, что требованием
современной культуры и условием достижения ус-
пеха во многих областях жизни является привлека-
тельное тело23. Такой подход приводит к тому, что
более важным становится внешний вид, чем физи-
ческая подготовка и здоровье, поэтому в предложе-
ниях услуг можно обнаружить множество явлений,
связанных с искусственным украшением тела. При-
мером могут быть: пластические операции, чудодей-
ственные диеты, применение запрещённых стиму-
лирующих средств, а также стероидов. К сожалению,
эффекты таких действий выходят за предел натураль-
ных методов тренировки тела, а с этим связана их
малая прочность, низкая эффективность, а также
широкий спектр побочных последствий. При имею-
щейся цели раскрытия физической исправности, под-
держания или постоянного её развития требуется
плановая, систематическая и многосторонняя рабо-
та над телом24..

Выводы.
Из проведённого анализа проблемы следует,

что можно отличить два вида угроз: внешние и внут-
ренние. Устранение их и тем самым обеспечение
ощущения и реализации потребности безопасности
касается в первом случае действий государственных
органов и служб охраны, не уменьшая вспомогатель-
ной роли индивидуума, зато во втором - большин-
ство факторов, предопределяющих безопасность за-

19 Jan Paweł II, ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE
20 Suchodolski B. 1972. Labirynty współczesności. Niewola i
wolność człowieka. Warszawa

21 Melosik Z. (red.) 1999. Ciało i zdrowie w społeczeństwie
konsumpcji. Wyd. Edytor, Toruń - Poznań.
22 Pańczyk W. 2003. Posługiwanie się ciałem wobec zagrożeń
cywilizacji konsumpcyjnej. ZGSZS, Czasopismo „Lider”, numer
specjalny, Warszawa.
23 Melosik Z. (red.) 1999. Ciało i zdrowie w społeczeństwie
konsumpcji. Wyd. Edytor, Toruń - Poznań.
24 Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. WSiP,
Warszawa.
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висит от человека, а внешние учреждения могут иг-
рать роль, помогающую его действиям25.

Следует подчеркнуть, что соответственный
уровень физической подготовки в состоянии умень-
шить ощущение опасности и тем самым поправить
безопасность в обоих случаях. Физическая актив-
ность помогает в развитии, совершенствует челове-
ка, является элементом, формирующим здоровье,
независимость, а также повышающим эффектив-
ность работы и жизни. Выработанный посредством
физических упражнений уровень исправности раз-
решает успешно избегать внешних угроз, уменьшать
их вредность либо противодействовать им.

Использование физических упражнений с це-
лью совершенствования исправности, здоровья, пре-
дотвращения болезней, а также преждевременного
старения в давние времена советовали служители
религиозного культа, врачи и философы. Также и
сейчас всё большие группы людей ищут способы
обеспечения безопасного существования и предот-
вращения отрицательных последствий угроз, вызван-
ных развитием цивилизации посредством всякого
рода натуральной физической активности человека.

Стоит, однако, снова отметить, что физичес-
кая активность сама в себе может создавать опас-
ность (переутомление, повреждения в пределах ор-
ганов движения и т.п.), поэтому следует тщательно
контролировать её объём и интенсивность, а также
приспосабливать к возможностям тренирующего.
Ожидаемым эффектом физической активности яв-
ляется оптимизация индивидуального развития, улуч-
шение двигательной способности, здоровья и красо-
ты. Однако её мерой не может быть беспощадный
объём и интенсивность предпринимаемых усилий26.
Также неконтролированное спортивное соперниче-
ство ведёт к опасности равно как в виде непреодоли-
мого желания стать мастером спорта (напр. разру-
шающие организм стимулирующие средства), так и
в организационной сфере, касающейся проведения
спортивных соревнований (напр. перенесённое на
территорию вне стадиона хулиганское поведение
болельщиков во время футбольных матчей), Кроме
того, выносливое и здоровое тело может стать эле-
ментом незаконных действий через использование
его незаурядных способностей. Примером могут
быть преступники, которые совершенствуют своё
тело, чтобы преодолевать или запугивать противни-
ков либо жертвы. Набор в преступные группы осу-
ществляется часто на основе внешнего вида (боль-
шая мышечная масса кандидатов), а также запас не-
обходимых двигательных способностей (как напр.
стрельба, рукопашная борьба). Физическая трени-
ровка указывает на границы возможности челове-
ческого тела. Устанавливает также высокую планку
двигательной человеческой способности в виде ин-

тенсивной работы. Наградой за этот труд может быть
чувство безопасности. Следует, однако, помнить, что
вытекает из представленного анализа, что опасность
представляет как изобилие, так и нехватка физичес-
кой активности, поэтому только рациональные тре-
нировки под присмотром квалифицированных тре-
нерских кадров позволяют соответственно с потреб-
ностями и возможностями оптимально и рациональ-
но подобрать средства и нагрузки для комплексного
занятия спортом, а также многостороннего удовлет-
ворения необходимости безопасности.
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ КАК МЕТОД
ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМ
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО
СУСТАВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ

Амжад А.Б.Хамдони
Харьковская государственная академия физической

культуры, Украина

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу орто-
педии-травматологии и реабилитации – хирургическому
лечению травм связочного аппарата коленного сустава, фи-
зической реабилитации в восстановительном лечении и роли
электромиографии при выборе средств и методов физичес-
кой реабилитации, направленной на сокращение сроков вос-
становления больных. В исследовании приняло участие 38
больных (21 – основная группа и 17 – контрольная).
Ключевые слова: травма, реабилитация, сустав, лечение.
Анотація. Амжад А.Б.Хамдоні. Електроміографія як метод

25 Ambroży T. 2005. Trening holistyczny. Wpływ aktywności
fizycznej na realizację potrzeby bezpieczeństwa osobistego i
społecznego. Monografia , Wyd. Europan Association for
Security, Kraków.
26 Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. WSiP,
Warszawa.
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оцінки результатів фізичної реабілітації травм зв’язочного
апарату після хірургічного лікування. Стаття присвячена
актуальному питанню ортопедії-травматології і реабілітації
– хірургічному лікуванню травм зв’язочного апарату колін-
ного суглоба, фізичної реабілітації у відновному лікуванні і
ролі електроміографії при виборі засобів і методів фізичної
реабілітації, направленої на скорочення термінів відновлен-
ня хворих. В дослідженні взяло участь 38 хворих (21 – ос-
новна група і 17 – контрольна).
Ключові слова: травма, реабілітація, суглоб, лікування.
Annotation. Amgad A.B.Hamdoni. Electromyography as a
method objectivism effects of a physical aftertreatment of
traumas of the copular kettle after surgical treatment. The paper
is devoted to pressing question of orthopedics - traumatology
and an aftertreatment - to surgical treatment of traumas of the
copular kettle of a knee joint, a  physical aftertreatment in
regenerative treatment and a role of an electromyography at a
choice of means and methods of a physical aftertreatment,
directional on reduction of terms of regeneration of patients.
38 patients have taken part in research (21 - a basic group and
17 - control).
Key words: trauma, rehabilitation, joint, treatment.

Введение.
Повреждения связок коленного сустава в пос-

ледние годы стали более частыми и тяжесть их возра-
стает. Возрастание нагрузок и динамических харак-
теристик в спорте привели к условиям, при которых
травмирования связок коленного сустава становит-
ся очень вероятными. Травмы коленного сустава
нуждаются в современных научно-обоснованных
методах лечения и реабилитации этой категории па-
циентов. Для объективной оценки результатов про-
водимых реабилитационных мероприятий существу-
ет ряд методов  исследования.  В этом  ряду
электромиография занимает ведущее место [1, 2, 3,
4]. Автоматизированные системы измерения и об-
работки медико-биологической информации, ис-
пользующие современные программные средства,
существенно расширяют диагностические возмож-
ности современной медицины. Это касается и элект-
ромиографии - метода исследования нервно-мышеч-
ной системы посредством  регистрации
электрических потенциалов мышц [5, 6].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является изучение роли

электромиографии в изучении результатов проведе-
ния физической реабилитации больных с поврежде-
нием связочного аппарата коленного сустава после
хирургического лечения.

Результаты исследований.
Выбор наиболее эффективного метода лече-

ния и реабилитации зависит от многообразия этио-
логических факторов и патологических изменений в
суставе. Программа восстановительного лечения
двигательной функции нижней конечности нами раз-
делена на несколько этапов.

 Этап иммобилизации предусматривает ак-
тивизацию общего и местного кровотока, сохра-
нение подвижности суставов, свободных от иммо-
билизации,  поддержание  тонуса  мышц
повреждений конечности.

 Этап реабилитации после прекращения им-
мобилизации предусматривает нормализацию мы-
шечного тонуса, дозированное растяжение околосу-
ставных тканей, улучшение трофики тканей здоровой
конечности. Основными средствами физической ре-
абилитации являются: динамические упражнения с
самопомощью, упражнения на расслабление, актив-
но-пассивные упражнения, изометрические сокра-
щения мышц, механотерапия, гидрокинезотерапия,
массаж. Успешное выполнение физической реаби-
литации зависит от соблюдения основных принци-
пов - раннее начало, адекватность воздействия, дли-
тельность и регулярность, увеличение интенсивности
воздействия, контроль исполнения и анализ получен-
ных результатов. В нашем исследовании электроми-
ография, при анализе результатов проведения реа-
билитации больных,  которые перенесли
хирургическое лечение при повреждении связок ко-
ленного сустава, проводилась на базе лаборатории
патологической физиологии Института патологии
позвоночника и суставов им.проф.М.И.Ситенко. Ис-
пользовался четырехканальный электромиограф MG
440 фирмы “Микромед”[5] в сочетании с автомати-
зированной системой исследований электромиогра-
фических сигналов, созданной на базе ЭВМ. Данная
система была разработана в МГП “Инженерное бюро
ХАИ” [6].

 Электромиография - метод исследования био-
электрических потенциалов, возникающих в скелет-
ных мышцах животных и человека при возбуждении
мышечных волокон. У человека осуществлена впер-
вые в 1907 немецким исследователем Г. Пипером.
Амплитуда колебаний потенциала мышцы обычно
не превышает нескольких милливольт, а их длитель-
ность - 20-25 мсек, поэтому электромиографию про-
водят с помощью усилителя и малоинерционного
регистратора; кривая, записанная на фотобумаге,
называется электромиограммой (ЭМГ). В электро-
миографии (Э) выделены 3 основных направления
исследования. Первое из них - Э. с помощью введён-
ных в мышцу игольчатых электродов, которые вслед-
ствие небольшой отводящей поверхности улавлива-
ют колебания потенциала, возникающие в отдельных
мышечных волокнах или в группе мышечных воло-
кон, иннервируемых одним мотонейроном. Это по-
зволяет исследовать структуру и функцию двигатель-
ных единиц. Второе направление - Э. с помощью
накожных электродов, которые отводят так называе-
мую суммарную ЭМГ, образующуюся в результате
интерференции колебаний потенциала многих дви-
гательных единиц, находящихся в области отведения.
Такая ЭМГ отражает процесс возбуждения мышцы
как целого. Так называемая стимуляционная Э. - ре-
гистрация колебаний потенциала, возникающих в
мышце при искусственной стимуляции нерва или
органов чувств. Таким образом, исследуется нервно-
мышечная передача, рефлекторная деятельность дви-
гательного аппарата, определяется скорость прове-
дения возбуждения по нерву. Э. даёт возможность
судить о состоянии и деятельности не только мышц,
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но и нервных центров, участвующих в осуществле-
нии движений. Мы применяли электромиографию
второго направления (рис.1, 2, 3).

В обследовании методом электромиографии
приняли участие 38 больных, которые прошли хирур-
гическое лечение по поводу повреждения связочно-
го аппарата коленного сустава (21 больной основ-
ной группы и 17- контрольной). Регистрация ЭМГ
осуществлялась при помощи электоромиографа с
четырехглавой мышцы бедра. Обработка ЭМГ- пло-
щадь (в усл. ед.) и временные характеристики - осу-
ществлялась при помощи ЭВМ по способу, описан-
ному А.Н. Лапутиным [7].

Временные характеристики электромиог-
рамм. Результаты исследования показывают, что у
больных контрольной группы временная структура
мышечной активности в количественном и каче-
ственном отношении значительно отличается от ос-
новной группы спортсменов. Если у больных основ-
ной группы в среднем длительность мышечной
активности составляет для четырехглавой мышцы 212
мс, то у больных контрольной группы она равна 160
мс. Эти различия носят статистически достоверный
характер (р<0,001).

Результаты наших исследований свидетель-
ствуют о том, что электромиографическая картина
существенно различается у больных основной и кон-
трольной групп после оперативного лечения.

Выводы.
1. Электромиографический метод позволяет

проанализировать характер состояния четырехглавой
мышцы бедра после хирургического лечения повреж-
дений связок коленного сустава.

2. Результаты электромиографических иссле-
дований мышц могут быть использованы при выбо-
ре средств и методов физической реабилитации, на-
правленной на сокращение сроков восстановления
больных.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
объективизации результатов физической реабилита-
ции травм связочного аппарата коленного сустава
после хирургического лечения.
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Рис.1. Электромиография прямой мышцы бедра здорового человека.

Рис.2. Проведение электромиографического исследования на четы-
рехканальном электромиографе типа MG 440.

Рис. 3. Электромиографические данные
на телемониторе.

Таблица 1.
Сравнительная характеристика электроактивности мышц в послеоперационном периоде (16 недель)

Группы Статистические символы / мышцы М % M + m t Р 
Основная (I) 
n = 21  212 100 203,5 ±8,5 

Контрольная (2) 
n = 17  

 
Четырехглавая 
 160 75,4 154,3 ±5,7  

8,1  < 0,001  
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Ахметов Р.Ф., Шаверський В.К.
Житомирський державний
університет імені Івана Франка

Анотація. Стаття присвячена вдосконаленню техніки легко-
атлетичних вправ за допомогою технічних засобів. Нада-
ються науково-практичні рекомендації щодо використання
запропонованого методу для формування професійної май-
стерності майбутніх фахівців фізичної культури. Експери-
ментальний матеріал свідчить про те, що використання тех-
нічних засобів супроводжується вираженим ефектом післядії,
тобто поліпшенням динамічних параметрів відштовхуван-
ня, яке зберігається протягом кількох наступних занять.
Ключові слова: метод «полегшуючого лідирування», рухові
дії, біомеханічні характеристики.
Аннотация. Ахметов Р.Ф., Шаверский В.К. Технические сред-
ства в процессе формирования профессионального мастер-
ства будущих специалистов физической культуры. Статья
посвящена совершенствованию техники легкоатлетических
упражнений с помощью технических средств. Даются науч-
но-практические рекомендации по использованию предло-
женного метода для формирования профессионального ма-
стерства  будущих специалистов физической культуры.
Экспериментальный материал свидетельствует о том, что
использование технических средств сопровождается выра-
женным эффектом последействия, т.е. улучшением динами-
ческих параметров отталкивания, которое сохраняется на
протяжении нескольких следующих занятий.
Ключевые слова: метод «облегчающего лидирования», дви-
гательные действия, биомеханические характеристики.
Annotation. Ahmetov R.F., Shaverskiy V.K. Hardware
components during formation of professional skill of the future
specialists of physical training. The paper deals with the
development of techniques of track-and-field exercise with the
use of training stimulators. The author introduces scientific-
and-practical recommendations of using the proposed method
to form the professional skills of future physical education
specialists. The experimental stuff testifies about a  volume,
that use of hardware components is accompanied by the
expressed effect of an after-action. Enriching of dynamic
parameters of a repulsion which is saved during several following
occupations.
Keywords: method of «simplifying leadership», movable
actions, biomechanical characteristics.

Вступ.
Підготовка професіонала – справжнього фах-

івця своєї справи – має здійснюватись з використан-
ням найновітніших технологій, методик, освітніх інно-
вацій, з використанням набутого вітчизняного й за-

рубіжного досвіду. Фундаментом цього мають бути
особистісно-орієнтований підхід, оновлення змісту та
форм організації навчально-педагогічного процесу
відповідно до світових стандартів, що стали основою
національної доктрини розвитку освіти.

У енциклопедії професійної освіти поняття
«професійна майстерність» тлумачиться як су-
купність спеціальних знань, умінь, навичок, якостей,
трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечу-
ють можливість успішної праці за обраною про-
фесією [9].

На думку провідних фахівців, викладання дис-
ципліни «Легка атлетика з методикою викладання» у
фізкультурних навчальних закладах передбачає вив-
чення теорії та методики легкої атлетики, формуван-
ня у майбутнього вчителя основ раціональної техні-
ки виконання легкоатлетичних вправ, розвитку спец-
іальних фізичних якостей, набуття необхідних знань,
вмінь і навичок для самостійної педагогічної роботи
[1, 4, 7, 8].

У фізичному вихованні школярів легка атлети-
ка займає значне місце. Цінність легкоатлетичних
вправ для учнів полягає в їх природодоцільності,
підвищенні працездатності, підготовці до засвоєння
інших розділів навчальної програми, а також у роз-
витку рухових здібностей [5, 7].

Як свідчить діюча програма для загально-
освітніх навчальних закладів [6], під час вивчення лег-
коатлетичних вправ вирішуються два завдання: удос-
коналюється не тільки техніка легкоатлетичних вправ,
але й розвиваються рухові здібності – силові,
швидкісні, швидкісно-силові, координаційні, витри-
валість і гнучкість у бігу на короткі дистанції, стриб-
ках у висоту, стрибках у довжину та інших видах.

Сучасні вимоги спонукають творчого вчите-
ля переглянути методи організації навчання, впро-
ваджувати нові технічні засоби [2, 3].

Робота виконана за планом НДР Житомирсь-
кого державного університету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Метою наших досліджень було розробити

методику використання інноваційних технологій (ме-
тод «полегшуючого лідирування» («ПЛ»)) у процесі
викладання дисципліни «Легка атлетика з методикою
викладання».

Організація і методи дослідження. У наших
дослідженнях у якості рухової моделі був використа-
ний реальний стрибок у висоту з розбігу способом
«переступання», який обов’язково вивчається під час
проходження дисципліни «Легка атлетика з методи-
кою викладання».

Об’єктом досліджень були студенти факульте-
ту фізичного виховання і спорту Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка.

Для реалізації завдань, пов’язаних із кількісним
визначенням ефективності використання методу «по-
легшуючого лідирування» при стрибках у висоту, був
створений комплексний тренажерний стенд.

Основне призначення тренажера «полегшую-
чого лідирування» («ПЛ») – створення полегшених
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умов за рахунок застосування тяглового додаткового
зусилля, спрямованого на протидію вектору силі ваги
з допомогою пружного елемента.

Головними технічними вимогами, яким відпо-
відав цей тренажер, було:
– застосування до тіла спортсменів різного зросту
пружного тяглового зусилля, спрямованого про-
ти вектора сили тяжіння;

– підвісна система забезпечувала рівномірне тягло-
ве зусилля і не перешкоджала руху спортсмена з
підвищеною швидкістю;

– вихідна величина тяглового зусилля регулювала-
ся з високою точністю;

– спортсмен не бачив будь-яких частин тренажер-
ного пристрою і не мав неприємних відчуттів під
час виконання вправи;

– транспортний пристрій пересувався по спрямо-
вуючій достатньої жорсткості, щоб уникнути бо-
кових зміщень при розбігу;

– у пристрої передбачене плавне регулювання швид-
кості пересування каретки, що сприяло узгоджен-
ню зі швидкістю розбігу спортсмена і створюва-
ло умови для керування процесом взаємодії
спортсмена із зовнішніми силами;

– підвісна система, забезпечувала рівномірне зас-
тосування тяглового зусилля до тіла спортсмена
та автоматично відстібалася в момент закінчення
відштовхування.
Для вирішення поставлених завдань були ви-

користані такі методи дослідження:
1. Аналіз науково-методичної літератури.
2. Вивчення накопиченого досвіду роботи з вико-
ристанням деяких результатів багаторічних дос-
ліджень і педагогічного досвіду авторів, спосте-
реження за роботою кращих фахівців України.

3. Спеціальні педагогічні спостереження за на-
вчально-педагогічним процесом майбутніх учи-
телів фізичної культури.

4. Педагогічний експеримент.
5. Інструментальні методи дослідження: тензоди-
намографія, високочастотна кінозйомка.

6. Метод математичної статистики.
Результати досліджень та їх обговорення.
Одним з головних завдань, що стояло перед

цим дослідженням, було виявлення можливості вдос-
коналення біомеханічних характеристик відштовху-
вання при стрибках у висоту в штучно створених
умовах, які забезпечуються використанням комплек-
су «полегшуючого лідирування», побудованого на
основі монорейки.

Після індивідуальної розминки і пробних
стрибків через планку досліджуваному пропонува-
лося зробити три-чотири стрибки на максимальній
висоті. Потім його знайомили з пристроєм «підвіски»
і, після декількох пробних стрибків, він знову викону-
вав стрибки через планку на максимальній висоті
(три-чотири стрибки). Для визначення ефекту післядії
досліджувані робили три-чотири стрибки на макси-
мальній висоті після зняття полегшуючої «підвіски».

Для аналізу матеріалу в усіх випадках викори-

стовувалися показники результату кращої спроби.
Отже, така форма проведення досліду давала змогу
оцінити ефект методу «полегшуючого лідирування»
і його післядію.

Динамічні характеристики відштовхування.
Докладний аналіз тензодинамографічних кривих
свідчить про те, що як при горизонтальних, так і при
вертикальних складових зусилля чітко виділяються два
механографічних піки, що відбивають різні явища.
Перший пік пов’язаний з постановкою ноги на ґрунт
(ударне зусилля чи фаза амортизації), другий визна-
чається активним відштовхуванням.

Результати досліджень свідчать, що за абсолют-
ними показниками зусиль вертикальна і горизонталь-
на складові істотно відрізняються (вони значно більші
у вертикальної складової). Тривалість фази аморти-
зації в обох напрямках значно коротша, ніж тривалість
фази активного відштовхування, тоді як зусилля його,
навпаки, значно вищі (табл. 1). При цьому кут вильо-
ту ОЦТТ дорівнює в середньому 55,5 °, швидкість
вильоту – 4,8 м·с-1, а висота – 0,85 м.

Порівняльний аналіз динамічних характерис-
тик при відштовхуванні, отриманий у звичайних умо-
вах і при використанні методичного прийому «по-
легшуючого лідирування», свідчить про те, що вони
зазнають істотних змін в останньому випадку. Так,
вертикальні, ударні зусилля в цьому випадку знизи-
лися на 12,1 %, а горизонтальні – на 19,5 %. Тоді як
зусилля фази активного відштовхування, навпаки,
збільшилися на 36,6 % і 19,1 % відповідно.

В умовах «полегшуючого лідирування» змен-
шується тривалість як фази амортизації, так і фази
активного відштовхування, причому найбільші зміни
за цим показником відбуваються в першу фазу (табл.
1), що й зумовило зниження тривалості відштовху-
вання на 16,5 %.

Застосування методу «ПЛ» позитивно позна-
чалося на характеристиці вильоту тіла. Так, кут виль-
оту збільшився на 3,1 %, швидкість вильоту – на 10,4
% і висота підйому ЗЦТТ – на 10,6 %, що, природно,
призводило до збільшення результату в стрибках у
висоту.

Оцінюючи ефект післядії методу «ПЛ» за прин-
ципом, викладеним вище, було виявлено позитивний
його вплив. Це, передусім, відбилося в характеристи-
ках вильоту тіла (кут вильоту збільшився на 2,9 %,
швидкість – на 4,2 %, висота – на 4,7 %), що було
наслідком більш раціонального відштовхування.

Про ефективне використання методу «полег-
шуючого лідирування» і про його позитивну після-
дію свідчать дані, отримані при математичному
аналізі результатів дослідження, які показали, що
зміни в усіх досліджуваних біодинамічних характери-
стик мають статистично достовірне значення і, що
найбільш важливо, результатом цих змін було пере-
міщення ОЦТТ на більшу висоту (табл. 1).

Висновки:
1. Використання методу «полегшуючого лідиру-
вання» («ПЛ») у процесі підготовки майбутніх
фахівців фізичної культури сприяє технічному вдос-
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коналенню і підвищенню спортивного результату.
2. Порівняльний аналіз динамічних характерис-
тик при відштовхуванні, отриманий у звичайних умо-
вах і при використанні методу «полегшуючого ліди-
рування», свідчить про те, що вони зазнають істот-
них змін в останньому випадку. Так, вертикальні
ударні зусилля знизилися на 12,1 %, а горизонтальні –
на 19,5 %. Тоді як зусилля фази активного відштовху-
вання, навпаки, збільшилися на 36,6 % і 19,1 % відпо-
відно. При цьому тривалість відштовхування знизи-
лося на 16,5 %. Це супроводжувалося збільшенням
кута вильоту на 3,1 %, швидкості вильоту – на 10,4 %
і висоти підйому ОЦТТ – на 10,6 %.
3. Експериментальний матеріал свідчить про те,
що використання технічних засобів супроводжуєть-
ся вираженим ефектом післядії, тобто поліпшенням
динамічних параметрів відштовхування, яке збері-
гається протягом кількох наступних занять.
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Параметри  M  %  М ± m  у V %  t  Р  
В.Д. 387 100 387 ± 3,0 28,4 7,3 – –  

«ПЛ»  340 87,9 340 ± 2,1 20,3 5,9 27,3 < 0,001  Вертикальне ударне 
зусилля, кг  Е.П. 350 90,4 350 ± 2,4 22,3 6,4 28,6 < 0,001  

В.Д. 131 100 131 ± 1,9 18,3 13,9 – –  
«ПЛ»  183 139,6 183 ± 2,4 22,3 12,2 16,9 < 0,001  

Вертикальне зусилля фази 
активного 
відштовхування, кг  Е.П. 168 128,2 168 ± 1,9 18,3 10,9 13,8 < 0,001  

В.Д. 128 100 128 ± 1,5 14,6 11,4 – –  
«ПЛ»  103 80,5 103 ± 1,4 13,2 12,8 12,2 < 0,001  Горизонтальне ударне 

зусилля, кг Е.П. 116 90,6 116 ± 1,3 12,8 11,0 6,0 < 0,001  
В.Д. 68 100 68 ± 1,2 11,2 16,4 – –  

«ПЛ»  81 119,1 81 ± 1,4 13,6 16,8 10,3 < 0,001  
Горизонтальне зусилля 
фази активного 
відштовхування, кг  Е.П. 74 108,8 74 ± 1,3 12,6 17,0 3,7 < 0,001  

В.Д. 49 100 49 ± 0,4 4,1 5,7 – –  
«ПЛ»  27 55,1 27 ± 0,4 4,1 8,3 39,2 < 0,001  Тривалість фази 

амортизації, мс  Е.П. 42 85,7 42 ± 0,4 4,9 6,3 12,5 < 0,001  
В.Д. 127 100 127 ± 0,9 8,1 6,4 – –  

«ПЛ»  119 93,7 119 ± 0,6 6,1 5,1 7,4 < 0,001  Тривалість фази активного 
відштовхування, мс Е.П. 124 97,6 124 ± 0,6 6,1 4,9 10,9 < 0,001  

В.Д. 176 100 176 ± 0,6 6,1 3,5 – –  
«ПЛ»  147 83,5 147 ± 0,6 6,1 4,1 9,6 < 0,001  Тривалість 

відштовхування, мс  Е.П. 172 97,7 172 ± 0,6 6,1 3,5 13,3 < 0,001  
В.Д. 55,5 100 55,5 ± 0,2 1,6 2,9 – –  

«ПЛ»  57,2 103,1 57,2 ± 0,2 1,6 2,8 5,6 < 0,001  Кут вильоту, град. 
Е.П. 57,1 102,9 57,1 ± 0,2 1,6 2,8 5,3 < 0,001  
В.Д. 4,8 100 4,8 ± 0,02 0,2 4,2 – –  

«ПЛ»  5,3 10,4 5,3 ± 0,02 0,2 3,8 2,1 < 0,05  Швидкість вильоту, м·с-1  
Е.П. 5,0 104,2 5,0 ± 0,02 0,2 4,0 2,1 < 0,05  
В.Д. 85 100 85 ± 0,5 5,5 6,5 – –  

«ПЛ»  94 110,6 94 ± 0,5 5,3 5,6 4,1 < 0,001  Висота вильоту ЗЦТТ, см 
Е.П. 89 104,7 89 ± 0,6 5,5 6,2 3,5 < 0,001  

 

Таблиця 1
Вплив методу «полегшуючого лідирування» на біомеханічні характеристики відштовхування в стрибках

у висоту (при математичному аналізі)
n = 30

Примітки: В.Д. – вихідні дані; «ПЛ» – при використанні методу «полегшуючого лідирування»; Е.П. – ефект
післядії.

2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского
спорта. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 293 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Бабаліч В.А.
Кіровоградський державний педагогічний

університет ім. В.Винниченка.

Анотація. У статті розглядається можливість використання
нестандартних уроків спрямованих на залучення учнівської
молоді до ведення здорового способу життя на уроках зі
спортивних ігор. Новизна нестандартних уроків досягаєть-
ся своєрідною організацією класу: зміною початку уроку,
місця шикування, місцем проведення уроку. Кожен вчитель
повинен постійно урізноманітнювати ігри та ігрові вправи,
формувати нові сюжети, адже ігрові вправи і уроки – лише
один зі шляхів піднесення ефективності всього процесу фізич-
ного виховання.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, нестандартні уроки,
методика викладання.
Аннотация. Бабалич В.А. Особенности подготовки учителя
физической культуры к формированию здорового образа
жизни у школьников. В статье рассматривается возможность
использования нестандартных уроков направленных на при-
общение школьников к ведению здорового образа жизни.
Новизна нестандартных уроков достигается своеобразной
организацией класса: изменением начала урока, местом по-
строения, местом проведения урока. Каждый учитель дол-
жен постоянно разнообразить игры и игровые упражнения,
формировать новые сюжеты, ведь игровые упражнения и
уроки - лишь один с путей подъема эффективности всего
процесса физического воспитания.
Ключевые слова: здоровий образ жизни, нестандартные уро-
ки, методика преподавания.
Annotation. Babalich V. A. The special preparation of teaching
of physical culture to forming healthy way of life in students’
young people. This article show us the possibility of the use of
nonstandard lessons directed to the cepbringing of the healthy
way of life in students’ young people at the lessons of sport
games. Novelty of non-standard lessons is attained by original
architecture of a class: change of the beginning of a lesson, a
place of build-up, a place of holding of a lesson. Each teacher
should diversify constantly plays and game exercises, form new
plots. Game exercises and lessons - one from pathes of rise of
efficacyy of all process of physical training.
Key words: healthy way of life, nonstandard lesson, a method
of teaching.

Вступ.
Сьогодні перед викладачами фізичного вихо-

вання постало завдання максимально розширити
професійну діяльність у напрямку пропаганди здо-
рового способу життя серед школярів. Керуючись
Законом України „Про фізичну культуру і спорт”,
Указом Президента України „Про затвердження цільо-
вої комплексної програми „Фізичне виховання – здо-
ров’я нації” та „Про даткові заходи щодо державної
підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Ук-
раїні”, в яких зазначається, що діяльність викладача
фізичного виховання повинна бути спрямована на:

- виховання відповідального ставлення до влас-
ного здоров’я і здоров’я оточення як до вищої індив-
ідуальної і суспільної цінності;

- формування у дітей та учнівської молоді на-
вичок здорового способу життя;

- оптимізації режиму навчально-виховного
процесу;

- збільшення рухової активності дітей та учні-
вської молоді;

- активізації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи всіх ланок системи освіти.

Актуальність широкого застосування засобів
фізичної культури у діяльності з формування здоро-
вого способу життя молоді в Україні зумовлена кілько-
ма міркуваннями. По-перше, фізична культура в
широкому розумінні є неодмінною компонентою
загальної культури людини і, відповідно, обов’язко-
вою складовою процесу виховання дітей і молоді. А
робота щодо формування здорового способу життя
молоді багато в чому пов’язана саме із вихованим
аспектом розвитку особистості – формування змал-
ку світоглядного пріоритету цінностей індивідуаль-
ного і громадського здоров’я.

По-друге, фізична культура сама по собі є по-
тужним засобом формування, збереження і зміцнен-
ня здоров’я людини, яким, зрозуміло, аж ніяк не мож-
на нехтувати, запроваджуючи діяльність щодо фор-
мування здорового способу життя.

По-третє – одна з п’яти основних сфер, визна-
чених Оттавською хартією стосовно діяльності з фор-
мування здорового способу життя, - це розвиток пер-
сональних навичок ведення здорового способу жит-
тя. А ними повинні бути не лише навички відмови від
того, чого не треба робити, а не менш важливим є
навички того що потрібно робити для ведення здоро-
вого способу життя. І з цього погляду фізична куль-
тура виступає як незмінна складова й обов’язкова
умова успішного виховання здорового покоління.

Робота виконана за планом НДР Кіровоградсь-
кого державного педагогічного університету імені
В.Винниченка.

Формулювання цілей роботи.
 Мета статті – проаналізувати можливі шля-

хи пропаганди здорового способу життя у про-
фесійній діяльності вчителя фізичної культури під час
проведення уроку зі спортивних ігор.

Результати досліджень.
Формування педагога-професіонала – це ба-

гатоетапний процес. Він повинен починатися до всту-
пу учня в педагогічний вуз, але означений процес не
може зупинитись після того як студент закінчує його.
Кількісні і якісні характеристики професіоналізму
особистості педагога залежать від стадії його профес-
ійного ставлення. Вони будуть різні на етапі допро-
фесійної підготовки, на стадії професійно-педагогіч-
ного навчання, та на стадії самостійної професійної
діяльності. Току думку висловлює Є.І.Смірнов[5]; але
це не виключає того, що між цими показниками по-
винен бути послідовний взаємозв’язок, який відоб-
ражає загальну динаміку та напрямок розвитку осо-
бистості педагога-професіонала.

Тому, коли ми говоримо про кількісні і якісні
характеристики професіоналізму майбутнього вчи-
теля фізичної культури, ми маємо на увазі про на-
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буття останнім певних професійних компетентнос-
тей, серед яких знання та застосування методів і за-
собів пропаганди здорового способу життя у про-
фесійній діяльності.

Аналіз розвитку проблеми в педагогічній літе-
ратурі свідчить, що проблема формування здорово-
го способу життя в учнівської молоді є актуальною,
нею займається багато науковців. Так, над пробле-
мою формування здорового способу життя школярів
засобами фізичної культури працювала О. Д. Дубо-
гай. Зокрема остання робота О. Д. Дубогай заслуго-
вує на особливу увагу. В ній розкрито психолого-
педагогічні основи проблеми, теоретично розробле-
но та експериментально перевірено модель управлі-
ння формуванням здорового способу життя шко-
лярів з різним рівнем фізичного розвитку і типом ста-
тури у системі “сім’я – школа”, подано діагностику
рівня фізичного розвитку молодших школярів. На
основі соціологічних, природничих та психолого-пе-
дагогічних досліджень автором створено комплекс-
ну програму фізичного вдосконалення організму як
основи здорового способу життя, розроблено систе-
му використання засобів фізичної культури відповід-
но до рівня функціональних і рухових можливостей
школярів, визначено мінімальний і раціональний
рівень рухової активності для молодших школярів[2].

Науковець О. В. Вакуленко досліджувала про-
блему формування здорового способу життя як соц-
іально-педагогічну умову становлення особистості
у підлітковому віці.

Своєрідним доповненням до розкриття про-
блеми є праця С. В. Лапоєнко, у якій подано такі
принципи формування здорового способу життя:
перспективність, визначеність, ритмічність, урівно-
важеність, тренованість, комунікативність. Окрім того,
автор змістовно обґрунтовує комплексний виховний
вплив та комплексний підхід до формування ціннісних
орієнтацій на здоровий спосіб життя. Використання
останнього передбачає відповідне оновлення змісту
виховання, розробку методики та спеціальну підго-
товку педагогічного колективу[2].

Отже, формування готовності у майбутніх
учителів фізичного виховання до пропаганди здоро-
вого способу життя одна із актуальних проблем сьо-
годення, оскільки готовність до пропаганди передба-
чає усвідомлення важливості й цінності здоров’я, яке
дозволить діяти на користь суспільству.

Зважаючи на особливості пропаганди здоро-
вого способу життя у молоді, можна стверджувати,
що пропаганда, у нашому розумінні, – це розпов-
сюдження певної інформації, яка стосується здоро-
в’я людини, а також є важливим фактором у форму-
ванні звичок, поглядів і навичок у її житті.

Беручи до уваги результати фундаментальних
наукових досліджень з проблеми підготовки педагог-
ічних працівників до майбутньої професійної діяль-
ності (І. І. Брехман, М. І. Дьяченко, В. І. Завіна, А. М-
. Ізуткін, Л. А. Кандибович, В. А. Кан-Калик, С. В. О-
мельяненко, В. А. Пономаренко, Г. И.Царегородцев),
визначаємо готовність вчителя фізичної культури до

пропаганди здорового способу життя як цілісне стійке
утворення, яке містить комплекс особистісно-профес-
ійних якостей та систему знань, умінь і навичок, не-
обхідних для професійної діяльності, спрямованої на
пропаганду здорового способу життя. Готовність до
пропаганди й реалізації ідей здорового способу жит-
тя є компонентом професійної компетентності[2].

Готовність не є природженим явищем, вона
формується і розвивається в результаті досвіду лю-
дини. Провідна роль формування у студентів готов-
ності до пропаганди здорового способу життя нале-
жить основному етапу їх професійного становлення
– навчанню у педагогічному вузі.

У зв’язку з цим у цілісній системі навчання ми
виділяємо два етапи підготовки в процесі професій-
ного становлення майбутніх вчителів фізичного куль-
тури. Перший етап, навчально-академічний, до яко-
го входять 1-2 курси. Він пов’язаний з початком фор-
мування особистості студента та його навчальною
діяльністю, що відповідає вимогам навчального про-
цесу педагогічного вузу. Цей етап передбачає пере-
вірку і реалізацію професійних сподівань, способів
навчальної діяльності, які сформувались протягом
навчання у школі, а також вихідним результатом фізич-
ної підготовленості та фізичного розвитку студентів.

Другий етап – навчально-професійний (3-4
курси) пов’язаний з ситуацією, що виникла у про-
фесійному розвитку майбутнього педагога, яка виз-
начається вмінням проводити окремі частини та уро-
ки в цілому. На цьому етапі формується більше ре-
альна уява про майбутню професійну діяльність учи-
теля фізичної культури, відбувається перебудова ба-
зових знань про навчально-методичну та виховну
діяльність педагога.

Під час навчання у студентів формується гар-
монізація інтересів і мотивів до майбутньої профес-
ійної діяльності завдяки вирішенню під час навчання
поставлених цілей і завдань організації цілісного пе-
дагогічного процесу підготовки вчителя фізичної
культури, а саме:

· забезпечення підготовки вчителя фізичної
культури на високому предметному, педагогічному
і методичному рівні з більшим спектром реалізації
професійних можливостей для роботи в загально-
освітній школі;

· педагогічний процес спрямований на фор-
мування особистості вчителя фізичної культури:

а) мотивацію навчання, бажання оволодіти
професією вчителя, удосконалити свою спортивну
майстерність, укріплювати здоров’я та поширювати
його серед учнів;

б) загально-навчальні знання, рухові вміння і
навики;

в) адаптаційні можливості.
· формувати творчу активність особистості

вчителя фізичної культури;
· створити всі умови та забезпечити розвиток

професійних якостей особистості майбутнього вчи-
теля фізичної культури:

а) педагогічна майстерність;
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б) спортивне і фізичне удосконалення;
в) вольові та інтелектуальні якості;
г) функціональні механізми психіки (сприй-

няття, пам’ять, мова, мислення, самоаналіз діяль-
ності та ін.).

Отже, ми можемо з упевненістю сказати, що
педагогічний процес фізкультурної освіти може виз-
начатися як науково керований процес, який ставить
за мету досягнення високого рівня професійної го-
товності майбутніх вчителів фізичної культури до
виконання функцій навчання, виховання і розвитку
учнів засобами фізичної культури в тому числі й про-
паганди здорового способу життя.

Тому, на етапі становлення майбутнього вчи-
теля фізичної культури потрібно сформувати комп-
лекс знань, умінь і навиків, що спрямовуватимуть
його діяльність на збереження і зміцнення здоров’я
молоді. На заняттях зі спортивних ігор потрібно пока-
зати, в межах звичайного шкільного уроку, як можна
пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів. Цьо-
му сприятимуть освітні та оздоровчі задачі, які став-
ляться вчителем на кожному занятті.

Відомо, що розв’язання поставлених завдань
уроку передбачає забезпечення можливого у певно-
му віці фізичного розвитку і фізичної підготовленості,
формування постави і фізичної підготовленості, ство-
рення на заняттях найкращих умов для оздоровчого
впливу на юнаків і дівчат. Досвід роботи показує, що
не всі вчителі усвідомлюють важливість оздоровчих
завдань уроку та свідомо й відповідально шукають
шляхи для їх вирішення. Частіше за все більшість з них
зациклюється на оволодінні учнями певних навиків,
прийомів гри, забуваючи, що основне завдання фізич-
ного виховання гармонійний, всебічний фізичний
розвиток молодого покоління. Головною метою
фізичного виховання у молодших школярів привиття
навиків до систематичних занять спортом, що є не-
від’ємною частиною формування здорового спосо-
бу життя. Тому, молодий вчитель повинен навчитися
у ненав’язливій, ігровій формі залучати дітей до сис-
тематичних занять фізичною культурою. При цьому
не забувати про основну направленість оздоровчих
завдань уроку, не перетворюючи їх у формальний
запис у плані-конспекті уроку.

Оптимізація навчального процесу у бік роз-
ширення знань, умінь і навичок ведення здорового
способу життя потрібно починати з дитинства. А
спортивні ігри (баскетбол, волейбол, гандбол, фут-
бол) – є ідеальним засобом для цього. У початковій
школі більше використовують рухливі ігри, які явля-
ють собою основу, фундаментом спортивних ігор.
Під час проведення таких занять є можливість макси-
мально наблизити учня до формування знань про
здоровий способу життя. До того ж непотрібно за-
циклюватись на проведенні звичайних уроків фізич-
ної культури. Бажано впроваджувати нові технології
навчання. Серед яких – використання нестандартних
(нетрадиційних) уроків.

Сьогодні „нетрадиційна форма” це непросто
відображення процесу пошуку нового різновиду

найбільш ефективних передач школяру необхідної
інформації. Вона містить в собі: спілкування, взає-
модію, співпрацю (учень як співучасник колективної
роботи). Вчитель фізичного виховання під час про-
ведення уроку має можливість застосовувати всі його
різновиди, які заохочують учня до навчання здоро-
вому способу життя. Такі уроки стимулюють індиві-
дуальне навчання, колективну творчість, міжосо-
бистісні контакти. Робота у даному напрямку може
проводитись за різними напрямками та різними спо-
собами, що дозволяє виділити за формою проведен-
ня уроку такі групи нестандартного уроку, які актив-
но можуть застосовуватися в процесі навчання здо-
ровому способу життя серед школярів на уроці фізич-
ної культури. Названі групи допоможуть вчителю
звернути увагу на різновиди уроків та уявити їх спря-
мованість та методику проведення.

 І. Заняття, яке ґрунтується на використанні
ігрових технологій що базуються на змагальному
ефекті: власне-ігрові – проводяться у формі змагань:
урок-ділова (рольова, сюжетно-рольова) гра, урок-
гра („тематичні ігрові заняття”), урок, змагання, урок-
конкурси, турніри, „Аукціон знань”, естафети, на-
вчальні ігри.

ІІ. Уроки з використанням прийомів психолог-
ічного і соціально-комунікативного характеру: 1) зас-
новані на формах, жанрах і методах роботи, відомих
в суспільній практиці: тренінги, урок-колове трену-
вання; 2) засновані на імітації діяльності при прове-
денні суспільно-корисних і культурних заходів: заоч-
на екскурсія й мандрівка, модусна екскурсія (у ми-
нуле/майбутнє), майстер-клас заснованої на техно-
логії колективної діяльності.

ІІІ. Традиційний блок: 1) найбільш поширені в
початковій школі перенесення традиційних форм
позакласної роботи в межі уроку: урок-конкурс,
урок-зустріч, урок-мандрівка, урок-естафета; 2) ви-
дозмінення традиційних способів організації навчаль-
ної діяльності: урок з груповими формами роботи,
урок-тест.

ІV. Заняття, запозичені початковою школою
традиційних форм організації навчального процесі у
вищій школі: урок-залік.

V. Міжпредметні, інтегровані уроки.
Використання „нетрадиційних форм” уроку,

та позитивно-емоційна атмосфера під час його про-
ведення дає змогу кожному учневі досягти успіху,
пережити почуття радості та задоволення від своєї
роботи і діяльності всього класу. Проте мета таких
нестандартних уроків не обмежується тільки дидак-
тичними успіхами. Вдало підібрані вправи, ігри,
сюжети до ознайомлення учнів з веденням здоро-
вого способу життя сприяють зниженню захворю-
ваності, покращують розвиток опорно-рухового
апарату школярів, залучають учнів до дотримання
норм гігієни, сприяють зниженню втоми, розвива-
ють фантазію, кмітливість. На таких уроках спілку-
ються (зближуються) з навколишнім середовищем,
набувають необхідних життєвих навичок, вчаться
долати труднощі. Цінність нестандартних уроків по-
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лягає також у тому, що перед учителем розкрива-
ються характери дітей, виховуються діти-організа-
тори, помічники вчителя.

 Вчителю, для успішної пропаганди здорового
способу життя з використанням нестандартних уроків
ми надаємо наступні методичні рекомендації:
1. Мати достатній рівень та обсяг відповідних ком-
петентностей (вимоги: володіти інформацією
щодо означеної теми; знати методику проведен-
ня заняття; уміти працювати з аудиторією; пост-
ійно підвищувати професійний потенціал;
здійснювати творчий підхід).

2. Потрібно ставити чіткі і реальні цілі.
3. Під час проведення заходу потрібно поставити
мету. Наприклад, мета: інформування та набут-
тя учасниками нових навичок та умінь; змен-
шення чогось небажаного (шкідливі звички);
зміна погляду на проблему; зміна погляду на
ведення здорового способу життя або розумін-
ня того, що він може давати наснагу та задово-
лення; підвищення здатності учасників до пози-
тивного ставлення до себе та життя; пошук ефек-
тивних шляхів розв’язання поставлених проблем
завдяки консультаціям спеціалістів; активізація
громадськості щодо розв’язання актуальних про-
блем; або: підвищення здатності учасників до
позитивного ставлення до своїх можливостей
досягти доброго здоров’я, вести здоровий спосіб
життя; формування навичок здорового спосо-
бу життя; активізація зусиль громадськості кон-
структивного розв’язання проблем здоров’я;
розширення можливостей альтернативної гро-
мадянської освіти щодо здоров’я; пошук ефек-
тивних шляхів розв’язання нагальних проблем
покращення здоров’я.

4. На початку занять актуалізувати обрану тему.
5. Під час проведення занять потрібно створити
неформальне, невимушене спілкування, що ро-
бить його цікавим і необтяжливим, уникати
„аудиторних” та „шкільних” цілей.

6. Для того, щоб почати діяти у заданому напрям-
ку, треба чітко уявити, чого ви хочете досягнути.

7. Використовувати методи, спрямовані на стиму-
ляцію взаємодії учасників, – інтерактивні техно-
логії, під якими розуміємо рух, що відбувається
між об’єктами: зовнішніми – між окремими
людьми, внутрішніми – рух, активність, яка відбу-
вається в самій людині і сприяє змінам у її погля-
дах, думках, поведінці.

8. Основні правила проведення занять: цінування
часу; ввічливість; позитивність; мовлення від
свого імені; (на одне запитання може бути бага-
то різних відповідей, і кожний має право на влас-
ну думку); правило добровільної активності; кон-
фіденційність; правило „Стоп” (можливо, є при-
чина, через яку людина не може виконати певну
дію без додаткових пояснень); зворотній зв’язок
(висловлювання учасників щодо своїх міркувань
з даного питання).

9. Аналіз та удосконалення своєї діяльності[1].

  Висновок.
Отже, використання нестандартних уроків під

час проведення уроку зі спортивних ігор притаманні
всі основні методичні підходи, загально визнані в
методиці фізичного виховання, а їхня новизна дося-
гається своєрідною організацією класу: зміною по-
чатку уроку, місця шикування, місцем проведення
уроку. Кожен вчитель повинен постійно урізномані-
тнювати ігри та ігрові вправи, формувати нові сюже-
ти, адже ігрові вправи і уроки – лише один зі шляхів
піднесення ефективності всього процесу фізичного
виховання.

У подальшій роботі планується вивчення інших
проблем валеологічної підготовки майбутніх вчителів
фізичного виховання до пропаганди здорового спо-
собу життя серед школярів.
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ВІДНОВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МОТОРНИХ
ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ

ПАРАЛІЧЕМ, ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Бандуріна К. В.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. Стаття присвячена проблемі відновлення великих
моторних функцій дітей 13-15 років з ЦП через самостійні
заняття за допомогою використання фізичних вправ в умо-
вах спеціальної школи. Дослідження доводить, що процес
самостійних занять фізичними вправами значно покращує
стан великих моторних функцій у дітей з ЦП. Виявлено, що
позитивних результатів у відновленні показників великих мо-
торних функцій дітей з ЦП можна досягти за умови регуляр-
ного контролю за самостійним виконанням фізичних вправ
дітьми зі сторони фізичного реабілітолога.
Ключові слова: спеціальна школа, церебральний параліч,
фізична реабілітація, самостійні заняття, дитина, великі мо-
торні функції.
Аннотация. Бандурина Е.В. Восстановление больших мо-
торных функций детей с церебральным параличом, как по-
казатель эффективности использования самостоятельных за-
нятий  физическими  упражнениями.  Статья посвящена
проблеме восстановления больших моторных функций де-
тей 13-15 лет с ЦП с помощью использования физических
упражнений в условиях специальной школы. Исследование
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доказывает, что процесс самостоятельных занятий физичес-
кими упражнениями значительно улучшает состояние боль-
ших моторных функций у детей с ЦП. Выявлено, что поло-
жительных результатов в  восстановлении показателей
больших двигательных функций детей с ЦП можно достичь
при условии регулярного контроля за самостоятельным вы-
полнением физических упражнений детьми со стороны фи-
зического реабилитолога.
Ключевые слова: специальная школа, церебральный паралич,
физическая реабилитация, самостоятельные занятия, ребе-
нок, большие моторные функции.
Annotation. Bandurina Katerina. Renewal of gross motor
function of children with cerebral pulsy as a effectivness index
of using physical exercises in self training. This article is devoted
to self physical rehabilitation ability among children with
cerebral pulsy in the age of 13-15. Our investigation verificates
that the process of self physical exercises can help renewal of
gross motor function. It  is detected, that positive takes in
regeneration of parameters of major motoria l functions of
children from the central processing unit can be reached under
condition of the regular monitoring behind self-maintained
realization of physical exercises by children on the part of
physical rehabilitate.
Key words: special school, cerebral pulsy, physical rehabilitation,
children, gross motor function.

Вступ
Церебральний параліч представляє собою

тяжку хворобу центральної нервової системи. Зміни
структури i функції опорно-рухового апарату у
дітей з різними формами церебральних паралічів
(ЦП) негативно впливають на статику та динаміку
нижніх кінцівок i всього тіла загалом. Поряд з цим
розвиваються порушення психічного i інтелектуаль-
ного розвитку, що в результаті призводить до соц-
іальної деградації дитини. [1,2 ] Незважаючи на те,
що icнyє величезна кількість методів лікування i ре-
абілітації дитячого церебрального паралічу розпов-
сюдження захворювання як в Україні так i в світі не-
впинно зростає. [3, 4 ]

Насьогодні реабілітації дітей з ЦП приділяєть-
ся велика увага, однак, лишається велика кількість
невирішених питань у цій галузі. Особливо гостро
відчувається проблема фізичної реабілітації дітей з
ЦП у умовах спеціальних шкіл. [5, 6, 7 ]

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження полягала у вияв-

ленні змін показників великих моторних функцій дітей
з церебральним паралічем під впливом самостійних
занять фізичними вправами.

Основними використаними нами методами
були: тестування великих моторних функцій ( за мо-
дифікованою методикою розробленою Chedoke-
McMaster Hospital (Канада)); математична обробка
результатів дослідження (за критерієм Стьюдента).

Результати дослідження
Дослідження було організовано на базі Запо-

різької спеціальної загальноосвітньої школи-інтер-
нату № 1 для дітей з наслідками поліомієліту та це-
ребрального паралічу. У дослідженні брали участь
24 дитини з ЦП (спастичні форми) віком 13-15 років.
Було сформовано дві групи: експериментальна

(ЕГ)– 12 дітей і контрольна (КГ), так само налічува-
ла 12 осіб. Досліджували динаміку показників вели-
ких моторних функцій дітей з ЦП, які брали участь у
експерименті. ЕГ займалася фізичними вправами
по експериментальній програмі, запропонованій
автором, контрольна за прийнятою в спеціальній
школі програмою.

Для оцінки рівня моторного розвитку дослід-
жуваних дітей з церебральним паралічем використо-
вували модифіковану методику розроблену Chedoke-
McMaster Hospital, яка дала інформацію про особ-
ливості рухового розвитку дитини, індивідуальні особ-
ливості виконання рухів.

 Тестувалося вміння дітей переходити із одно-
го положення в інше, певним способом, сидіння, рач-
кування стояння, хода, біг, стрибки. Виконання зав-
дань оцінювалося за чотирибальною шкалою. Оцін-
ку 0 не отримав жоден досліджуваний. Результати
констатуючого експерименту подані в таблиці 1.

Аналізуючи дані таблиці можемо сказати, що
групи не відрізнялися вірогідно одна від одної по
завданням: сидінню, рачкуванню, стоянню та ходьбі,
бігу та стрибкам. Також по результатам даного тес-
ту був розрахований середній відсоток по всім гру-
пам завдань. Тут не спостерігалося вірогідних розб-
іжностей між групами. Показник % в середньому
по групам завдань складав в ЕГ – 65,83±1,30 % та в
КГ – 70,25±1,12. Було також розраховано цільовий
середній бал в загалі по групам завдань: ЕГ –
27,58±2,58 та КГ – 29,58±0,47. За показниками цільо-
вого середнього балу та середнього відсотку в за-
галі, по всім запропонованим завданням, немає віро-
гідних розбіжностей у результатах великих мотор-
них функцій між експериментальною і контрольною
групами.

Першочерговими завданнями нашого дослід-
ження були: зменшення спастичності паралізованих
м’язів дітей з церебральним паралічем 13-15 років з
пізньою резидуальною стадією захворювання за до-
помогою самостійного виконання фізичних вправ
дітьми; збільшення сили ослаблених м’язів; покра-
щення амплітуди рухів у суглобах. Але не менш важ-
ливим було впливати на покращення і розвиток вели-
ких моторних функцій, порушення яких в більшій чи
меншій мірі спостерігалося у досліджуваного кон-
тингенту дітей.

Одним із основних завдань експерименталь-
ної програми фізичної реабілітації за допомогою
фізичних вправ вважалося покращення рівня розвит-
ку великих моторних функцій.

 Повторне обстеження дітей експерименталь-
ної і контрольної груп ( на етапі формуючого експе-
рименту) дозволило нам стверджувати, що під впли-
вом експериментальної програми, основою якої були
самостійні заняття фізичними вправами рівень роз-
витку великих моторних функцій був кращій в експе-
риментальній групі ніж в контрольній. По всім гру-
пам завдань на етапі констатуючого експерименту
одержані результати між експериментальною і конт-
рольною групами не відрізнялися вірогідно (P>0,05).
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По групі завдань «сидіння» показники зміни-
лися з 78,58±2,88% до 96,67±1,03% (P<0,01); «рачку-
вання» - з 61,92±2,35% до 89,09±1,78%; «стояння» -
61,83±1,84% до 86,92±1,54% і «хода, біг, стрибки» - з
61,08±2,25 до 88,75±0,68%. У контрольній групі показ-
ники рівня великих моторних функцій при повторно-
му тестуванні не змінилися.

Динаміка змін рівня великих моторних
функцій представлена на рис. 1.

Дані, представлені на рис. 1 свідчать про те,
що на етапі констатуючого експерименту показники
рівня великих моторних функцій дещо відрізнялися у
експериментальній і контрольній групі, але різниця
була статистично невірогідною (P>0,05). На етапі фор-
муючого експерименту ситуація змінилася у бік по-
кращення показників великих моторних функцій в
експериментальній групі (P<0,05).

Висновки
Результати проведених досліджень показують,

що запропонована нами програма самостійних за-
нять фізичними вправами дітей з ЦП в умовах спец-
іальної школи є ефективною, про що свідчать показ-
ники динаміки великих моторних функцій. Також було
виявлено, що позитивних результатів у відновленні
показників великих моторних функцій дітей з ЦП
можна досягти за умови регулярного контролю за
самостійним виконанням фізичних вправ дітьми зі
сторони фізичного реабілітолога.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика середніх результатів тестування великих моторних функцій експеримен-

тальної і контрольної груп
№ Завдання ЕГ(M±m) КГ(M±m) P 
1 Сидіння (%) 78,58±2,88 79,33±1,59 >0,05 
2 Рачкування (%) 61,92±2,35 67,33±1,61 >0,05 
3 Стояння (%) 61,83±1,84 66,67±2,15 >0,05 
4 Ходьба, біг і стрибки (%) 61,08±2,25 66,50±1,49 >0,05 

 

79

62
62 61

79
6767

66

96 8986 88
79

6767 67

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

Сид іння Рачкування Стояння Хода ,  біг ,  с трибки

1 – ЕГ (КЕ); 2 – КГ (КЕ); 4 – ЕГ (ФЕ); 5 – КГ (ФЕ)
Примітка: КЕ – констатуючий експеримент, ФЕ – формуючий експеримент

Рис. 1 Порівняльна характеристика показників рівня великих моторних функцій
 експериментальної і контрольної груп

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем відновлен-
ня великих моторних функцій дітей з церебральним
паралічем.
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ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ЦП В УМОВАХ

СІМ’Ї

Баришок Т. В.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. Наша робота присвячена проблемі фізичної реаб-
ілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї. Ми
пропонуємо основні принципи складання та використання
індивідуальних програм з фізичної реабілітації для дітей з
церебральним паралічем, які можуть застосовуватися вдома
батьками. При складанні та використанні індивідуальних ре-
абілітаційних програм необхідно ураховувати принципи
простоти та доступності, наочності, свідомості та актив-
ності, систематичності. Особливу увагу приділяти індивіду-
альному підходу. Враховувати вік дитини, її моторний роз-
виток, функціональний стан рухової системи, соціальні і
побутові умови проживання.
Ключові слова: церебральний параліч, фізична реабілітація,
сім’я, батьки, принцип.
Аннотация. Барышок Т. В. Принципы составления и исполь-
зования индивидуальных программ по физической реабили-
тации для детей с церебральным параличом в условиях се-
мьи. Мы  предлагаем основные принципы составления и
использования программ по физической реабилитации для
детей с ЦП родителями в домашних условиях. При составле-
нии и использовании индивидуальных реабилитационных
программ необходимо  учитывать принципы простоты  и
доступности, наглядности, сознания и активности, система-
тичности. Особое внимание уделять индивидуальному под-
ходу. Учитывать возраст ребенка, ее двигательное развитие,
функциональное состояние двигательной системы, социаль-
ное и бытовое условия проживания.
Ключевые слова: церебральный паралич, физическая реаби-
литация, семья, родители, принцип.
Annotation. Baryshok T. Principles of compose and use of
physical rehabilitation’s individual programs for children with
cerebral palsy in the conditions of home. This article is devoted
to the problem of physical rehabilitation of children with cerebral
palsy in the conditions of home. We proposed principles of
compose and use of physical rehabilitation’s individual programs
for children with cerebral palsy, that can be used by parents. At
compiling and use of individual rehabilitational programs it is
necessary to take into account principles of simplicity and
accessibility, obviousness, consciousness and activity, a
systematic character. The special attention to give an individual
approach. To take into account age of the child, its motorial
development, a functional state of a motorial system, social
and domestic requirements of residing.
Keywords: cerebral palsy, physical rehabilitation, family, parents,
principle.

Вступ.
За В. І. Козявкіним та співавторами [4] цереб-

ральний параліч зустрічається у 2-6 випадках на 1000
новонароджених і є складною багатогранною про-
блемою, якою займаються різні спеціалісти. Також
кількість дітей, які знаходяться вдома, значно пере-
більшує кількість дітей, які відвідують дитячі садки та
школи. Л. І. Аксенова та співавтори [1] відмічають,
що на жаль, освітні заклади приймають лише дітей з
нормальним інтелектом, які мають можливість са-
мостійно пересуватися та обслуговувати себе, а
найбільш складні та хворі залишаються вдома. Тому
в сучасних умовах державної системи реабілітації

дітей з особливими потребами, можлива і необхідна
фізична реабілітація саме в сім’ї.

Багато робіт вітчизняних та закордонних авторів
присвячена реабілітації дитини з ЦП, низка з них при-
свячена реабілітації в умовах сім’ї [2,3,6]. Але сім’ї
приділяється достатня увага лише в аспекті соціальної
та психологічної адаптації дитини у суспільстві (Т. Д.
Ілляшенко [2], І. Б. Іванова [3], ), але ж соціальна адап-
тація без корекції рухових функцій не можлива. Саме
через фізичну реабілітацію можливо допомогти ди-
тині з особливими потребами усвідомити себе рівноп-
равним членом суспільства, подолати ізоляцію, по-
м’якшити наслідки інвалідності, сформувати адекват-
ну самооцінку, реалізувати себе [6]. Тому необхідне
вивчення особливостей фізичної реабілітації дітей з
ЦП в умовах сім’ї, яке б включало і підбір засобів реа-
білітації та методів контролю, які б могли застосовува-
тися батьками в умовах сім’ї і виділення основних прин-
ципів складання та використання програм з фізичної
реабілітації для дітей з ЦП в умовах сім’ї.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було досліджен-

ня та обґрунтування основних принципів складан-
ня та використання індивідуальних реабілітаційних
програм для дітей з церебральним паралічем в умо-
вах сім’ї.

Дослідження проводилося на базі Асоціації
батьків та дітей інвалідів “Надія” м. Запоріжжя, про-
тягом двох років. В ньому приймали участь 20 сімей,
які мають дітей з ЦП.

Методи дослідження: аналіз науково-методич-
ної літератури; соціологічні (бесіда, анкетування);
педагогічні; медико-біологічні (тестування рівня фун-
кціонального стану опорно-рухового апарату).

Результати дослідження.
Працюючи з сім’ями, в яких є діти з ЦП, ми

дотримувалися принципів фізичного виховання [7].
Проаналізувавши результати роботи, ми виділили
основні принципи складання та використання індив-
ідуальних реабілітаційних програм, якими треба ке-
руватися при роботі з сім’ями, в яких є діти з ЦП.

1. Принцип індивідуального підходу.
А. Урахування віку дитини та її моторного

розвитку.
Всі діти досліджуваних груп були 13-15 років,

до цього віку мають бути сформовані всі моторні
функції [4,5], та розвиток моторних функцій дослід-
жених дітей не відповідав їх віку, вони з 32 балів мали
середній бал – 6,0±0,33 бали.

Б. Урахування функціонального стану рухової
сфери дітей.

Для дослідження стану рухової сфери дітей з
ЦП ми використали тести для визначення наступних
показників моторного забезпечення рухової діяльності:
тонусу та сили м’язів, амплітуди рухів у суглобах.

Як зазначає Е. М. Мастюкова [5] при ЦП спе-
цифічний розподіл спастичності: найбільш виразне
підвищення тонусу в м’язах –згиначах кінцівок, в при-
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відних м’язах стегон, внутрішніх ротаторах стегон,
згиначах стоп, передпліччя та кисті. Тому ми оціню-
вали саме ці групи м’язів. Оцінка тонусу м’язів у кон-
трольної групи коливалася між 1,55±0,21 до 3,73±0,15
бала, а у експериментальної груми між 1,78±0,19 до
3,75±0,17 бала відповідно.

При оцінці сили ми зважали на те, що спас-
тичність одних груп м’язів супроводжується змен-
шенням сили їх антагоністів [4,5]. Отримані результа-
ти оцінки сили м’язів свідчать про значне зменшення
цього показника у всіх протестованих м’язах і склада-
ють від 1,70±0,08 (м’язи, що відводять стегно) бала до
2,92±0,04 (розгиначі кисті).

Враховуючи патологічність установок кінцівок,
ми включили до обстеження тестування амплітуди
рухів у суглобах. Через те, що підвищення тонусу
суттєво впливає на активну амплітуду рухів, а також
може відображатись на пасивному діапазоні руху,
ми тестували як активну так і пасивну амплітуду рухів
у суглобах. І пасивна, і активна амплітуда рухів у суг-
лобах в обох групах була менше норми і великої
різниці між показникам контрольної та експеримен-
тальної груп не спостерігалося. Найбільше зменшен-
ня амплітуди від норми як пасивної так і активної спо-
стерігалося при згинанні стегна (при нормі 120° се-
редній результат правої кінцівки контрольної групи
95,91±5,04; середній результат лівої кінцівки експери-
ментальної групи 106,00±2,27).

Враховуючи результати обстежень ми вклю-
чали до індивідуальних реабілітаційних програм
вправи на розтяг спазмованих м’язів, вправи на
збільшення сили їх антагоністів, збільшення амплі-
туди рухів у суглобах.

В. Урахування умов проживання.
При складанні реабілітаційної програми ми

враховували соціально-побутові умови, в яких про-
живає родина: чи є в дитини своя кімната, чи займа-
тися доводиться у кімнаті відпочинку всієї сім’ї, мож-
ливість виходити з дитиною на вулицю, матеріальний
стан (можливість придбання допоміжних засобів пе-
ресування, болів ...). Ми намагалися використовува-
ти у програмі ті засоби, які вже були у родини: стільці,
рушники, мішечки з піском…

2. Принцип простоти та доступності реабіліта-
ційної програми.

Ми враховували можливість батьків викону-
вати програму, режим праці та відпочинку, складність
вправ, їх кількість та тривалість, вихідні положення та
їх зміни, ситуацію у сім’ї. Також ми врахували і той
факт, що хоча серед досліджених сімей були батьки з
вищою освітою, спеціальної освіти у сфері фізично-
го виховання не було у жодного з батьків, досвід за-
нять спортом мали 35% батьків, але на час дослід-
ження вже жоден не займався оздоровчою фізичною
культурою. Весь досвід з фізичної реабілітації був
отримано через читання спеціальної літератури та
епізодичних занять разом з інструктором ЛФК.

3. Принцип наочності та практичності.
Перш ніж внести вправу до комплексу з фізич-

ної реабілітації ми спочатку виконували її самостійно,

показуючи батькам в. п., хвати, рух, точки опору,
потім батьки пробували виконати праву самостійно,
ми виправляли помилки, іноді змінювали вправу,
робили її простою та доступною для батьків. Також
ми записували вправи разом з методичними реко-
мендаціями.

4. Принцип свідомості і активності.
Ми намагалися пояснити, як батькам, так і

дітям, що без їх свідомого та активного ставлення
позитивного результату отримано бути не може, що
вони повинні розуміти необхідність занять, відноси-
ти їх до обов’язкових режимних моментів. Саме
відсутність свідомості та активності розділила сім’ї
експерименту на контрольну та експериментальну
групи. Бо більшість батьків контрольної групи, не
зрозуміли необхідності постійних занять і не прояви-
ли активного відношення до процесу фізичної реаб-
ілітації своїх дітей.

5. Принцип систематичності.
Ми роз’яснювали і батькам і дітям, що ефект

після заняття тримається до 2 діб і потім зникає, і щоб
його закріпити необхідно систематично займатися,
не менше 4-5 разів на тиждень. Кожна сім’я впевни-
лася в цьому на власному досвіді, коли позаймав-
шись певний час досягався позитивний ефект і роби-
лася пауза (через хвороби дітей, підвищену зайнятість
батьків, проблеми приватного характеру), і після цьо-
го батьки помічали, що досягнутий ефект зменшив-
ся. Як правило, це по-перше стосувалося підвищен-
ня тонусу м’язів і вслід за цим зменшенням ампліту-
ди рухів, погіршенням рівноваги.

Висновки.
При складанні та використанні індивідуальних

реабілітаційних програм для дітей з церебральним
паралічем необхідно ураховувати принципи просто-
ти та доступності, наочності, свідомості та активності,
систематичності, особливу увагу приділяючи індив-
ідуальному підходу, а саме ураховуючи вік дитини, її
моторний розвиток, функціональний стан рухової
системи, соціально-побутові умови проживання.

У подальших дослідженнях планується допов-
нення знань з особливостей процесу реабілітації дітей
з церебральним паралічем в умовах сім’ї.
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТРЕНУВАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ З

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Слісенко О.О.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. В процесі дослідження було вивчено та проаналі-
зовано структуру і зміст типової тренувальної програми
Спеціальних Олімпіад з легкої атлетики. Визначено переваги
та недоліки побудови тренувального процесу осіб з вадами
інтелекту у легкій атлетиці. Визначено напрями вдоскона-
лення тренувальних програмах з легкої атлетики.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальні програ-
ми, легка атлетика.
Аннотация. Брискин Ю.А., Передерий А.В., Слисенко О.О.
Структура и содержание тренировочной программы Спе-
циальных Олимпиад по легкой атлетике. В ходе исследова-
ния были изучены и проанализированы структура и содер-
жание тренировочной программы Специальной Олимпиады
по легкой атлетике. Установлены преимущества и недостат-
ки построения тренировочного процесса людей с наруше-
ниями интеллекта в легкой атлетике. Установлены пути усо-
вершенствования тренировочных программ по легкой
атлетике.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочные
программы, легкая атлетика.
Annotation. Briskin Y., Perederiy A., Slisenko O. Structure and
contents of training programs of Special Olympics in track and
field athletics. Structure and contents of typical training programs
of Special Olympics in cross-country skiing, basketball and track
and field athletics have been analyzed. The conformity to laws
of preparation of and to sportsmen with mental retardation
nosology has been established. The main directions of
improvement of training programs of Special Olympics have
been determined.
Key words: Special Olympics, training programs, track and field
athletics.

Вступ.
Спорт інвалідів у системі Міжнародного олім-

пійського руху представлений трьома напрямами:
Дефлімпійським спортом, Паралімпійським спортом
та Спеціальними Олімпіадами. Кожен напрямок
інваспорту має нозологічно обумовлені особливості
як системи змагань, так і системи підготовки.

Для організації тренувального процесу спорт-
сменів з інтелектуальними вадами в межах руху Спец-
іальних Олімпіад починаючи з 1981 року видаються
тренувальні програми з усіх офіційних видів спорту.
Тренувальні програми створені з урахуванням прин-
ципів Спеціальних Олімпіад та мають єдину загальну
структуру, містять жорсткі та формалізовані методичні
рекомендації, перелік засобів тренування, критеріїв
контролю підготовленості спортсменів тощо [1, 3].

Обов’язкові тренувальні програми Спеціаль-
них Олімпіад з видів спорту тривають 8 тижнів. Струк-
тура тренувального заняття має відповідати загаль-
ноприйнятій і обов’язково включати: вступні заува-
ження, розминку – 20 хв., повторення пройденого –
20 хв., заняття з запровадженням нових елементів – 60

хв., заключні, відновлювальні вправи – 25 хв., обгово-
рення результатів, підведення підсумків – 10 хв [1, 2].

Існуюча деталізація завдань в тренувальних
програмах Спеціальних Олімпіад дозволяє залучати
до проведення занять велику кількість волонтерів,
однак, вона не пояснює і не враховує впливів наван-
тажень на організм спортсменів, їх індивідуальних
особливостей, варіантів організації занять, що, в свою
чергу, спричиняє до зменшення її ефективності.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Мета: визначити напрями вдосконалення
структури та змісту тренувальної програми Спеціаль-
них Олімпіад з легкої атлетики.

Завдання:
1. Визначити структуру та зміст типової тренуваль-
ної програми Спеціальних Олімпіад України з легкої
атлетики.
2. Систематизувати основні вміння та навички підго-
товки у тренувальній програмі з легкої атлетики.
3. Визначити напрями вдосконалення підготовки тре-
нувальної програми Спеціальних Олімпіад з легкої
атлетики.

Об’єкт дослідження: тренувальні програми
Спеціальних Олімпіад з легкої атлетики.

Предмет дослідження: підготовка спорт-
сменів з вадами інтелекту за тренувальними програ-
мами Спеціальних Олімпіад з легкої атлетики.

Методи: теоретичний аналіз спеціальної літе-
ратури, аналіз документальних матеріалів, узагаль-
нення практичного досвіду.

Результати дослідження.
Легкоатлетична  тренувальна  програма

спортивної підготовки є частиною Спеціальної Олім-
пійської програми підготовки осіб з вадами інтелекту
та з фізичними вадами і містить викладену методику
проведення занять, правила змагань, орієнтовний
тренувальний план та поради тренеру.

Аналіз тренувальної програми Спеціальних
Олімпіад з легкої атлетики дозволив встановити її
структуру. Тренувальна програма Спеціальних Ол-
імпіад з легкої атлетики складається з 13 розділів
(Табл. 1) [4].

Слід зазначити, що в тренувальній програмі вка-
зані мета, завдання та переваги від її застосування.
Наводиться типова восьмитижнева тренувальна про-
грама проведення тренувальних занять. Зазначені обо-
в’язкові елементи для організації якісного турніру, по-
даний повний опис спортивних споруд, обладнання,
рекомендації персоналу, якій обов’язково має бути
присутнім при проведені турніру, організація та пла-
нування після завершення спортивного сезону тощо.

Тренувальна програма Спеціальних Олімпіад з
легкої атлетики триває 8 тижнів. Як правило, в тиждень
проводять три тренування, але тренер може корегува-
ти графік (наприклад, у другому тижні проводитися
два заняття, а на сьомому тижні – чотири заняття). У
кожному тренуванні заплановано від трьох до одинад-
цяти завдань (наприклад, шостий тиждень друге тре-
нування, розминка і розвиток гнучкості 20 хв., біг 50%



23

від індивідуального максимуму 10х200 з відпочинком
2 хв., робота над видами, в яких спортсмен буде брати
участь у змаганнях, командна зустріч, вправи на віднов-
лення і гнучкість). В дні, коли проводяться змагання
планують від трьох до п’яти завдань [4].

Таблиця 1
Структура тренувальної програми з легкої атле-

тики

Всього протягом восьми тижнів тренувань
вирішується тридцять три завдання. Деякі з них реал-
ізуються на кожному тренуванні, це розминка та ро-
бота над розвитком гнучкості (див. Табл. 2). Необхід-
но зауважити, що в жодному тренувальному занятті
не зазначено необхідність розпочинати тренування
із вступних зауважень, як цього потребує загальноп-
рийнята структура тренувального заняття [1]. Також
є невідповідність у тому, що в жодному занятті не
проводиться повторення пройденого матеріалу, хоча
на це має відводитися 20 хв. у занятті.

У кожному занятті першого тренувального
тижня зустрічається такий елемент, як “Кидки м’яча
партнеру”. Мета включення цієї вправи є необґрун-

тованою. В пояснені змісту вправи мова йдеться про
те, що це ігровий прийом і необхідно збільшувати
відстань між партнерами. Можна припустити, що
вона виконується як один із засобів навчання кидка
м’яча на дальність, або, як один із елементів оволод-
іння штовханням ядра.

Незрозумілим з позицій теорії підготовки
спортсменів в олімпійському спорті, є наступна по-
слідовність у вирішенні тренувальних завдань: роз-
виток витривалості після роботи, що спрямована на
розвиток швидкісної витривалості, чергування робо-
ти на витривалість із роботою на розвиток швидкіс-
них здібностей. Окрім того, нелогічною є структурна
побудова у деяких тренувальних заняттях. Наприклад,
на останньому тренуванні восьмитижневої програ-
ми проводяться змагання між командами, але перед
виступом спортсменам пропонують виконати впра-
ви на розвиток швидкісної витривалості і пробігти
4х150м у 75% від індивідуального максимуму, 4х200м
у 70% від індивідуального максимуму та 4х100м із
100% зусиллям.

Після аналізу змісту програми ми дійшли вис-
новку, що орієнтовна восьмитижнева тренувальна
програма з легкої атлетики потребує вдосконалення
для використання у роботі, оскільки побудована на
нераціональній послідовності у поєднанні різних
вправ за змістом, обсягом, інтенсивністю, структу-
рою, характером, часовими межами, розвитком
різних якостей.

Необхідно відмітити, що перевагою програми
є достатній за різноманітністю набір вправ, що
підтверджено і кількістю варіантів бігу (за обсягом,
інтенсивністю і тривалістю) для розвитку різних якос-
тей, і набором стрибкових і метальних вправ. Особі,
яка не має спеціальної підготовки для планування і
проведення тренувальних занять (оскільки їй необхі-
дно навчити спортсменів не лише бігати, штовхати
ядро, метати м’яч, а ще стрибати у довжину та стри-
бати у висоту способом Фосбері Флоп), важко само-
стійно скласти план підготовки чи тренувальну ро-
бочу програму. Тому, ми вважаємо, що восьмитиж-
нева тренувальна програма з легкої атлетики має
пройти відповідну корекцію по усуненню недоліків,
що були зазначені вище.

З метою полегшення сприйняття змісту тре-
нувальної програми ми пропонуємо ввести зведену
таблицю восьмитижневої тренувальної програми з
легкої атлетики, яка допоможе тренеру, який не завж-
ди має спортивну освіту, пришвидшити процес опа-
нування програмного матеріалу.

Після орієнтовної восьмитижневої тренуваль-
ної програми пропонують різні варіанти та різнови-
ди проведення змагань. В програмі зазначено, як пра-
вильно організувати та провести зустріч, вказуються
рекомендовані види легкої атлетики та їх послідовність,
надається список необхідного інвентарю для спец-
іальних олімпійських легкоатлетичних змагань.

В окремий великий розділ виноситься важли-
ва частина тренування – розминка. В розминку вклю-
чено: пробіжку, вправи на розтяжку, силові вправи

№  
розділу 

Назва розділу 

1. Введення в легку атлетику 
2. Мета, завдання, результати 
3. Організація програми, восьмитижнева  

тренувальна програма 
4. Організація тренувань 
5. Одяг та інвентар 
6. Розминка 
6.1 Пробіжка 
6.2 Розтяжка 
6.3 Силові вправи 
6.4 Бігові прискорення 
6.6 Спортивно-технічна оцінка в  

легкій атлетиці 
7. Техніка циклічних дисциплін 
7.1 Спортивна ходьба 
7.2 Спринт 
7.3 Естафети 
7.4 Біг на довгі дистанції 
7.5 Перегони на інвалідних візках 
8 Техніка ациклічних дисципліни 

8.1 Метання м’яча 
8.2 Штовхання ядра 
8.3 Стрибки у довжину з місця 
8.4 Стрибки у довжину з розбігу 
8.5 Стрибки у висоту 
9. Правила змагань 
9.1 Основні правила 
9.2 Офіційні правила спеціальної  

олімпійської програми з  
легкої атлетики 

10. Модифікації та адаптації 
11. Термінологія 
12. Щоденний запис результатів 
13. Таблиця запису спортивно- 

технічної оцінки 
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та бігові прискорення. Спортсменам пропонують
виконувати дев’ять вправ на розтяжку: підйом колі-
на, доторкання ніг, вправи на розтяжку литок, под-
війна розтяжка суглобів, нахили в сторони, вперед-
назад, повороти, переніс ноги сидячи, розминка пле-
чових суглобів. Слід відмітити, що до кожної вправи
додаються пояснення, та малюнки з тим, як її необхі-
дно виконувати.

У програмі описано два типи силового трену-
вання: загальний і спеціальний, та типи вправ, що
використовуються в кожній з цих програм. Загальна
програма силових вправ дає спортсмену достатній
рівень розвитку м’язів. Спеціальна програма сило-
вих тренувань спрямована на ті м’язи, які найбільш
важливі для роботи в конкретному виді легкої атлети-
ки. Загальна програма силового тренування повин-
на стати для спортсмена основою для здійснення в
майбутньому спеціальної програми силових трену-
вань. Загальна програма включає наступні типи
вправ: для розвитку м’язів тіла (спини і живота), для
розвитку м’язів плечей і рук (згиначів, розгиначів),
для розвитку м’язів ніг (згиначів, розгиначів). Комп-
лекс складається із одинадцяти вправ. Як і у вправах
на розтяжку, подається аналіз виконання вправ, схе-
матичні зображення, а також методичні рекомендації
тренеру щодо проведення цих вправ. Після цього
спортсмену необхідно виконати бігові вправи. Бігові
вправи необхідні для активізації кровопостачання, для
удосконалення техніки бігу та підвищення рівня фізич-
ної підготовленості.

Для оцінки рівня можливостей спортсмена в
легкій атлетиці до і після проходження тренувальної
програми, тренеру необхідно провести спортивно-
технічну оцінку. Оцінка може бути корисною трене-
ру, як педагогічний засіб з декількох причин: підкаже,

над якими сторонами підготовленості необхідно пра-
цювати спортсмену, допоможе розділити спортсменів
на групи за рівнем можливостей, допоможе про-
слідкувати за прогресом.

Тренеру необхідно вести щоденну реєстрацію
результатів. Записи допоможуть тренеру правильно
обрати вид та завдання, скорегувати умови та кри-
терії для оцінки показників спортсмена по видах і зав-
даннях, корегувати методи інструктування, з метою
пристосування їх до здібностей спортсмена під час
майбутніх тренувань.

У розділ «Техніка бігових дисциплін» входять
пояснення таких видів, як спортивна ходьба, спринт,
естафети, біг на довгі дистанції, гонки на інвалідних
візках. Для навчання техніці цих дисциплін наводять-
ся варіанти вправ, які необхідно використовувати при
підготовці. Після кожної вправи подається пояснен-
ня та рекомендації тренеру, а також малюнки і схема-
тичні зображення виконання вправ.

Розділ “Ациклічні дисципліни” присвячений
таким видам, як метання м’яча, штовхання ядра,
стрибки у довжину з місця, стрибки у довжину з роз-
бігу, стрибки у висоту. Як і у попередньому розділі,
тут наводяться вправи, які тренер може застосовува-
ти у тренувальному процесі. Також наводяться впра-
ви для спортсменів у інвалідних візках. У кожному
підрозділі, після кожної вправи подається пояснення
вправи та рекомендації тренеру, а також малюнки
щодо їх виконання.

Наступний розділ у програмі – “Правила зма-
гань”. Всі змагання в рамках Спеціальної Олімпійсь-
кої програми з легкої атлетики повинні проводитися
за правилами IAAF. Спеціальні Олімпійські правила
включають ті дисципліни, які не входять в правила
IAAF. Для проведення змагань за Спеціальною Олі-

Таблиця 2
Фрагмент зведеної таблиці восьмитижневої тренувальної програми з легкої атлетики

I II III IV V VI VII VIII № Завдання 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1. Розминка v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
2. Гнучкість v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
3. Вправи в 

ходьбі 
v v   v                    

4. Бігові вправи v                     v v  
5. Пробіжка v  v v v  v v                 
6. Стрибки на 

ППП, ЛЛЛ 
нога 

v v                       

7. Стрибки на 
двох ногах 

v                        

8. Кидки м’яча 
партнеру 

v v                       

9. Кидки м’яча 
на дальність 

 v      v                 

10 Стрибки 
вгору 

 v v                      

11 Біг  v  v     v         v     v  
12 Біг з висок 

старту  
  v    v                  

13 Старт за 
пострілом 

  v                      
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мпійською легкоатлетичною Програмою можуть
дещо модифікуватися правила змагань (наприклад,
під час змагань зі спортивної ходьби спортсмени не
повинні користуватися милицями та інше). Також у
розділі зазначаються всі правила проведення змагань
по кожному виду легкої атлетики.

У заключному розділі програми – “Спортивні
якості”, наводяться різні варіанти модифікацій та адап-
тації (модифікації видів діяльності, пристосування до
особливих потреб спортсменів, мотивація діяльності,
зміна методів навчання, модифікація інвентарю та
інші). Також у цьому розділі міститься термінологіч-
ний словник, що має важливе методичне та дидак-
тичне значення.

Висновки
1. В результаті дослідження проаналізовано

структуру та зміст тренувальної програми Спеціаль-
них Олімпіад з легкої атлетики, визначено її переваги
та недоліки.

2. Перевагами тренувальної програми Спец-
іальних Олімпіад з легкої атлетики є комплексне вир-
ішення завдань фізичної, технічної, тактичної підго-
товки, формування змагального досвіду, контролю
підготовленості. Особливо важливою є орієнтація
програм Спеціальних Олімпіад на формування жит-
тєвого досвіду атлетів, навичок самообслуговування
та соціалізації. Недоліками програми є нераціональ-
не поєднання послідовності у поєднанні різних вправ
за змістом, обсягом, інтенсивністю, структурою, ха-
рактером, часовими межами, розвитком різних яко-
стей. Невідповідність із загальноприйнятою структу-
рою тренувальних занять Спеціальних Олімпіад [1].

3. Шляхами вдосконалення тренувальних про-
грам є розробка рекомендацій стосовно раціональ-
ного поєднання вправ у відповідності до загальної
теорії підготовки спортсменів [5] у відповідності до
нозологічних особливостей. Рекомендуємо ввести у
програму зведену систему восьмитижневої трену-
вальної програми, корекція системи контролю в підго-
товці спортсменів-спецолімпійців.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем визначення
структури та змісту тренувальної програми спеціаль-
ної олімпіади з легкої атлетики.
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ

ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»

Брусник В.В., Воронов Н.П., Киселев Л.Ф.
Национальная юридическая академия Украины им.

Ярослава Мудрого

Аннотация. В статье рассматривается место и значение ме-
тодической подготовки студентов в системе обучения дис-
циплины «Физическое воспитание», порядок формирования
и освоения организационно- методических навыков и уме-
ний для самостоятельных занятий студентов. Разработанная
программа направлена на овладение методическими знания-
ми, умениями и навыками управления собственным физи-
ческим развитием, формирование у студентов ответствен-
ного отношения к физическому и моральному здоровью,
совершенствование физической и психической подготовки к
ведению активной, продолжительной жизни и продуктивной
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: методическая подготовка, методические
знания и умения, самостоятельные занятия студентов.
Анотація. Брусник В.В., Воронов М.П., Кисельов Л.Ф. Зна-
чення і місце методичної підготовки студентів у системі вив-
чення дисципліни «Фізичне виховання». У статті розглядаєть-
ся  місце та  значення  методичної  підготовки,  порядок
формування і засвоєння організаційно-методичних навичок
та вмінь для самостійних занять студентів. Розроблена про-
грама спрямована на оволодіння методичними знаннями,
уміннями й навичками керування власним фізичним розвит-
ком, формування у студентів відповідального відношення до
фізичного й морального здоров’я, удосконалювання фізич-
ної й психічної підготовки до ведення активного, тривалого
життя й продуктивний професійної діяльності.
Ключові слова: методична підготовка, методичні знання та
вміння, самостійні заняття студентів.
Annotation. Brusnyk V.V., Voronov N.P., Kyselov L.F. The
meaning and place the methodical preparation of students in
the system knowledge on “Physical educational” subject. In
this article is describеd the meaning and place the methodical
preparation, the order forming and mastering the methodical
knowledge and skill for the independent lessons for students.
The designed program is guided on mastering by methodical
knowledge, skills of control natural physical development,
formation at students of the responsible attitude to physical
and intellectual health, perfecting of physical and mental
preparation to support of the fissile, durating life and productive
professional work.
Key words: methodical preparation, methodical knowledge and
skill, independent lessons for students .

Введение.
В процессе физического воспитания в высших

учебных заведениях Украины решается комплекс сле-
дующих задач:

- формирование понимания роли физической
культуры в укреплении здоровья, развитии челове-
ка, в подготовке к профессиональной деятельности,
воспитание необходимости здорового образа жиз-
ни, физического совершенствования и регулярных
занятиях физическими упражнениями на основании
системы научных знаний;

- овладение системой необходимых практичес-
ких умений и навыков, которые обеспечивают об-
щую и профессионально-прикладную физическую
подготовленность и определяют готовность студента
к своей будущей профессии;
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- укрепление здоровья студентов, обеспече-
ние надлежащего уровня развития показателей
морфо-функциональных возможностей организ-
ма, физических качеств, двигательных навыков,
трудоспособности;

- приобретение студентами опыта самостоя-
тельного применения приобретенных знаний, уме-
ний, навыков в области физической культуры в лич-
ной, учебной, профессиональной деятельности, в
быту и в семье. (А.И.Приходько, Л.С.Луценко, Н.М.Ба-
ламутова и др.(2007)).

 В связи с этим, вполне обосновано, что сис-
тема кредитно-модульного обучения дисциплины
«Физическое воспитание» предполагает большой
объем самостоятельной работы студентов. В свою
очередь, самостоятельная работа требует от студен-
тов знания методических навыков и умения их пра-
вильно применять как на методико-практических за-
нятиях в ВУЗе, так и в дальнейшей жизни в целях обес-
печения соответствующего уровня состояния здоро-
вья и профессионального долголетия. Поскольку ос-
воение методических навыков более сложный про-
цесс, чем просто овладение техники обще-развива-
ющих физических упражнений, к тому же специаль-
ной литературы по последовательности формирова-
ния общих организационно-методических знаний во
время обучения в Высших учебных заведениях недо-
статочно, мы предлагаем рассмотреть этот вопрос
более подробно.

Как правило, большинство авторов, препода-
ющих в ВУЗах учебную дисциплину «Физическое
воспитание», предметом своего исследования изби-
рают методику овладения двигательными навыками
отдельных видов спорта, методику развития и совер-
шенствования физических качеств, методику трени-
ровки различных видов спорта. Практически мало
уделяется внимание методике освоения общих орга-
низационно- методических навыков студентов на за-
нятиях физического воспитания в ВУЗе для форми-
рования знаний и умений самостоятельно занимать-
ся физической культурой.

Для того, чтобы физическая культура совре-
менных студентов стала частью их общечеловеческой
культуры и воздействовала на жизненно важные сто-
роны человека на протяжении всей его жизни, необ-
ходимо найти не только соответствующую мотивацию,
но и научить как это практически осуществить дос-
тупными средствами физического воспитания.

Многочисленные экспериментальные иссле-
дования показывают, что современные студенты ис-
пытывают повышенные эмоциональные перегруз-
ки и подвергаются большим интеллектуальным на-
грузкам на фоне недостаточной двигательной актив-
ности. Все это приводит к снижению эмоциональ-
ной устойчивости, физической подготовленности, и
в конечном итоге, к снижению успеваемости. Надо
отметить еще одну негативную устойчивую тенден-
цию к увеличению числа студентов, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, что в целом накладыва-
ет отпечаток на качество усвоения ими знаний по

профилирующим предметам (Н.М.Баламутова и
др.(2006)).

В связи с этим, актуальным становится необ-
ходимость поиска более эффективных форм работы
по физическому воспитанию в ВУЗе, что позволит
повысить не только интерес студентов к занятиям
физкультурой и спортом, но и поможет им сформи-
ровать общие методические навыки самостоятель-
ных занятий на всю дальнейшую жизнь.

В настоящий момент практически нет иссле-
дований (С.М.Канишевский, Л.П.Вировский. и
др.(2005)) относительно внедрения кредитно-модуль-
ной технологии обучения в процесс преподавания
общего курса «Физическое воспитание». Вместе с
тем, данная учебная дисциплина по количеству ча-
сов является самой объемной в учебном плане, од-
нако в содержании, организации и условиях ее пре-
подавания имеются существенные проблемы, кото-
рые и обуславливают выбор темы исследования.

Учитывая нормативные документы МОН Ук-
раины, Программу обучения дисциплины «Физи-
ческое воспитание» в ВУЗах III- IV уровня аккредита-
ции, нам представляется значимым выделить раздел
методической подготовки студентов и конкретизиро-
вать последовательность овладения методических
навыков в соответствии с семестром обучения.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ной юридической академии Украины им. Ярослава
Мудрого.

Формулирование целей работы.
Цель исследования заключалась в определе-

нии последовательности овладения методическими
знаниями и умениями для развития и совершенство-
вания физических качеств и двигательных навыков
доступными средствами физического воспитания в
соответствии с семестром и годом обучения студен-
тов в ВУЗе.

Основные задачи исследования:
1. Анализ современных литературных источ-

ников и нормативных документов МОН Украины по
вопросу методической подготовки и формирования
методических навыков студентов ВУЗов.

2. Определение оптимальной последователь-
ности получения методических знаний и практичес-
кого обучения методическим навыкам в соответствии
с Программой и рабочим планом по физическому
воспитанию, семестром и годом обучения.

3.Моделирование
4. Внедрение результатов исследования в учеб-

ный процесс ВУЗа.
Результаты исследования.
В настоящее время в Национальной юриди-

ческой академии Украины имени Ярослава Мудро-
го учебная дисциплина «Физическое воспитание»
преподается в соответствии с кредитно-модульной
технологией на 1-3 курсах (на 4-5 по традиционной
системе). Коллективом кафедры физического воспи-
тания была разработана соответствующая учебная
программа для студентов 1-5 курсов всех факульте-
тов по специальности «Правоведение», (квалифика-



27

ция «Юрист»). В основу разработки новой програм-
мы были включены требования приказа МОН Укра-
ины от 16.04.2003 №239, типовой учебной програм-
мы «Физическое воспитание», утвержденной при-
казом МОН Украины 14.11.2003 № 757 для высших
учебных заведений Украины III-IV аккредитации,
Положения об организации физического воспитания
и массового спорта в высших учебных заведениях
(приказ МОН Украины от 04.01.2006), учебного пла-
на академии и методических документов, соответ-
ствующих принципам Европейской кредитно-транс-
ферной системы (ЕСТS).

Кредитно-модульная технология обучения
предоставляет возможность достаточно логично и
последовательно структурировать учебный матери-
ал, определять общие и конкретные цели и задачи
каждого модуля, диагностирования и оценки уровня
знаний, умений и навыков студентов на определен-
ном этапе подготовки, а также учитывая их индиви-
дуальные возможности. Поэтому учебная програм-
ма создана таким образом, что содержание учебно-
го материала представлено в относительно самосто-
ятельных четырех модулях в каждом семестре: тео-
ретическом, методическом, практическом и само-
стоятельной работы.

Модуль 1 – теоретическая подготовка предус-
матривает овладение студентами системой научно-
практических и специальных знаний, необходимых
для понимания природных и социальных процессов
функционирования физической культуры общества
и личности.

Модуль 2 – методическая подготовка обес-
печивает умения адаптированного, творческого
использования полученных теоретических знаний,
оперативное овладение методами и средствами
физкультурно-спортивной деятельности для дос-
тижения учебных, профессиональных и жизненных
целей личности.

Модуль 3 – практическая подготовка способ-
ствует формированию навыков и личного опыта це-
ленаправленного использования средств физической
культуры и спорта, повышению уровня функцио-
нальных и двигательных способностей студентов.

Модуль 4 – самостоятельная работа направ-
лена на развитие самостоятельности, активнос-
ти, творчества, а также получения опыта исполь-
зования полученных знаний, умений и навыков по
физической культуре в период обучения и в даль-
нейшей жизнедеятельности. Самостоятельная
работа включает обязательные задания и задания
по выбору студентов (творческий фонд студен-
тов), которые дополнительно засчитываются в
итоговую оценку успешности студентов (А.И.При-
ходько, Д.А.Каратаева, С.В.Курячий(2006)).

Представляется необходимым более подроб-
но остановиться на методической подготовке, как
базовой основе формирования навыков последова-
тельности обучения и получения практического опы-
та самостоятельных занятий студентов.

Каждый модуль состоит из двух-трех содержа-

тельных модулей. Наибольшее количество учебных
часов выделяется на освоение практического моду-
ля. Методическому модулю предоставляется отно-
сительно небольшое место в рабочем плане.

Методические навыки и умения формируют-
ся достаточно сложно. Известно, что при усвоении
физических упражнений студенты проходят три
фазы: генерализации, концентрации и стойкого дви-
гательного стереотипа (А.Н.Крестников М.И.Виног-
радов, 1973). В соответствии с концепцией поэтап-
ного формирования умственных действий выделя-
ют три формы:
1. Материализация (представление о действиях в
виде моделей, схем, алгоритмов).

2. Внутриязыковая (проговаривание действий на
основании размышлений).

3. Умственная (выполнение действий в уме).
В связи с этим, существует шесть этапов

овладения методическими навыками и умениями:
1. Ознакомление (разъяснение о целях и характере
организационно-методических действий).

2. Выполнение реальных действий.
3. Проговаривание этих действий вслух (формиро-
вание командного голоса, освоение терминоло-
гии).

4. Проговаривание действий про себя в уме (обду-
мывание).

5. Перенос внутриязыковых действий в умствен-
ные операции.

6. Практическое выполнение умственной деятель-
ности.
Таким образом, становление методического

мастерства по П.К.Анохину (1975) и Н.А.Берштей-
ну (1966) формируется на основе сложной функци-
ональной системы динамического стереотипа, что
является наиболее сложным разделом обучения
студентов в учебной дисциплине «Физическое вос-
питание».

Если представить методическую подготовку
студентов в ВУЗе относительно курса обучения в
виде определенной последовательности формиро-
вания организационно-методических, профессио-
нально-прикладных умений и навыков, то на наш
взгляд следует выделить следующие этапы и их со-
держание:
I. Подготовительный (1 курс - адаптация и освое-
ние техники ОРУ);

II. Базовый (2 курс – развивающий физические ка-
чества, 3 курс - совершенствующий );

III. Профессионально-прикладная физическая под-
готовка (4 курс – подбор средств физического
воспитания и спорта, 5 курс – совершенствова-
ние специальной подготовки)
Тематическое содержание методических мо-

дулей для основного учебного отделения по годам
обучения выглядит следующим образом:

1 курс – Методика освоения техники обще-
развивающих физических упражнений, направлен-
ных на развитие основных физических качеств;

2 курс – Методика развития основных физи-
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ческих качеств средствами различных видов спорта
или избранными системами физического воспита-
ния;

3 курс – Методика совершенствования основ-
ных физических качеств;

4 курс – Методика развития профессиональ-
но-прикладных физических качеств будущего юрис-
та средствами прикладных видов спорта;

5 курс – Методика совершенствования специ-
альной профессионально-прикладной физической
подготовки различными средствами физической
культуры и спорта.

Результатами освоения теоретико-методичес-
ких модулей является, например, проведение подго-
товительной части занятия, где особое внимание уде-
ляется грамотному методическому выполнению
задания, четкой гимнастической терминологии, ка-
честву показа и дозировке упражнений. Для этого на
первом курсе в первом семестре студентов знакомят
с методикой проведения занятий в НЮАУ им. Ярос-
лава Мудрого по физическому воспитанию, с физи-
ческими упражнениями, применяемыми для разви-
тия отдельных физических качеств, техникой их
выполнения. На методико-практических занятиях сту-
дентов знакомят с терминологией, дают классифика-
цию физических упражнений, их структуру, форму
и содержание. Чтобы студенты лучше освоили мате-
риал, им даются задания по составлению комплек-
сов обще-развивающих упражнений, так и упражне-
ний, направленных на развитие выносливости,
ловкости и гибкости. Затем студенты демонстриру-
ют по указанию преподавателя технику освоения этих
комплексов на практических занятиях.

Во втором семестре студентов обучают мето-
дике освоения техники физических упражнений, на-
правленных на развитие силы и быстроты. Таким
образом, на первом курсе студенты овладевают ме-
тодикой освоения техники упражнений, развивающих
основные физические качества. Основными задани-
ями на этот период обучения для студентов является
составление комплексов упражнений, направленных
на освоение техники и развития одного из физичес-
ких качеств.

На втором курсе студентам для самостоятель-
ной работы предлагаются задания по методике раз-
вития отдельного физического качества с помощью
средств избранного вида спорта или системы физи-
ческого воспитания. Качество выполнения заданий
проверяется на практических занятиях, где студенты
приобретают организационно-методические умения
и навыки проведения комплексов обще-развивающих
и специальных упражнений.

На третьем курсе в пятом семестре обучения
студенты осваивают методику совершенствования
выносливости средствами циклических видов спорта
– легкой атлетики, плавания, лыжной подготовки, ту-
ризма, ловкости – с помощью спортивных игр и гиб-
кости – средствами специальных гимнастических
упражнений. Задания для самостоятельной работы
студентам составляются с учетом этих требований.

В шестом семестре студенты осваивают мето-
дику совершенствования силы с помощью атлети-
ческой гимнастики и быстроты и быстроты средства-
ми легкой атлетики и спортивных игр.

Таким образом, на протяжении первых трех
курсов обучения создаются условия для системати-
ческой самостоятельной работы студентов, направлен-
ной на овладение методикой развития и совершенство-
вания отдельных физических качеств путем
составления соответствующих комплексов упражне-
ний, используя различные средства физического вос-
питания и спорта. Безусловно, решающее значение
для качества выполнения методического задания, на
наш взгляд, имеет творческий подход студентов, осно-
ванный на наличии личного опыта целенаправленно-
го использования средств физической культуры, при-
обретенный во время занятий избранным видом
спорта как до учебы в ВУЗе, так и процессе обучения.

Поскольку, профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка юристов, охватывающая четвер-
тый и пятый курсы обучения должна учитывать спе-
цифику будущей профессии в  соответствии с
избранным факультетом, есть необходимость в бо-
лее глубоком исследовании данной проблемы.

Выводы.
1. Анализ научной, научно-методической литера-
туры и практическая деятельность свидетельству-
ют о недостаточности количества научно обо-
снованных подходов относительно места и со-
держания методической подготовки на занятиях
по физическому воспитанию в ВУЗах Украины
III-IV уровней аккредитации в соответствии с
требованиями евростандартов обучения к мо-
лодому специалисту, как носителю определен-
ных образовательно-квалификационной харак-
теристикой, интеллектуальных знаний и физичес-
кой профессиональной подготовленности.

2. Разработанная учебная программа направлена
на овладение методическими знаниями, умени-
ями и навыками управления собственным фи-
зическим развитием, формирование у студен-
тов ответственного отношения к физическому и
моральному здоровью, совершенствование фи-
зической и психической подготовки к ведению
активной, продолжительной жизни и продуктив-
ной профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что авторы не претен-

дуют на исчерпывающее решение проблемы мето-
дической подготовки студентов, а предлагают один
из вариантов.

Дальнейшие исследования планируются в
направлении экспериментального обоснования пре-
доставленной нами части учебной программы, ка-
сающейся методической подготовки и проверки эф-
фективности предложенных вариантов последова-
тельности овладения методическими навыками и
умениями.
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Васильєва С.О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті автор аргументує необхідність науково-
дослідницької діяльності учнів у загальноосвітньому на-
вчальному закладі. Аналізує психологічні якості юнаків та
підлітків. Виявляє особливості здійснення старшокласника-
ми наукових досліджень, на основі яких розкриває функції
науково-дослідницької діяльності учнів. Науково-дослідниць-
ка діяльності школярів характеризується обмеженістю дос-
віду учнів, спрощеними вимогами до побудови доказів та
оформлення роботи. Виявлено такі функції вказаної діяль-
ності: пізнавальна, освітня, комунікативна, креативна, ви-
ховна та самореалізації.
Ключові слова: старшокласники, функції, науково-дослід-
ницька діяльність.
Аннотация. Васильева С.А. Функции научно-исследователь-
ской деятельности старшеклассников. В статье автор аргу-
ментирует необходимость научно-исследовательской дея-
тельности  учеников  в общеобразовательном учебном
заведении. Анализирует психологические свойства юно-
шей и подростков. Выделяет особенности осуществления
старшеклассниками научных исследований, на основе ко-
торых раскрывает функции научно-исследовательской дея-
тельности учеников. Научно-исследовательская деятель-
ность школьников характеризуется ограниченностью опыта
учеников, упрощенными требованиями к построению до-
казательств и оформление работы. Выявлены такие функ-
ции указанной деятельности: познавательная, образователь-
ная ,  коммуникативная ,  креативная ,  воспитательная и
самореализации.
Ключевые слова: старшеклассники, функции, научно-иссле-
довательская деятельность.
Annotation. Vasil’eva S.A. Functions of research activity of
senior pupils. In the clause author gives reason for necessity of
research activity of pupils for a general educational educational
institution. Analyze psychological features of young men and
teenagers. Allocate features of realization with senior pupils of
scientific researches on the basis of whom open functions of
research activity of pupils. Research activity of schoolboys is
characterized by limitation of experience of the pupils, the
simplified demands to build-up of proofs and veneering of work.
Such functions of the indicated activity are detected: cognitive,

educational, communicative, creative, educational and self-
realization.
Keywords: senior pupils, functions, research activity.

Вступ.
Виховання свідомих громадян України, здат-

них творчо вирішувати проблеми власної та суспіль-
ної життєдіяльності в аспекті оновленого соціально-
го замовлення на випускника загальноосвітньої се-
редньої школи, є стимулом для здійснення ґрунтов-
них педагогічних досліджень. Чільне місце в цій про-
блематиці посідає підготовка школярів до науково-
дослідницької діяльності. У зв’язку з цим загострюєть-
ся необхідність вивчення аспектів вдосконалення
організації науково-дослідницької діяльності учнів
через ґрунтовну розробку відповідних теоретико-
методичних питань.

Робота виконана за планом НДР кафедри за-
гальної педагогіки Харківського національного педа-
гогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є виявлення функцій нау-

ково-дослідницької діяльності учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах (ЗНЗ).

Результати дослідження.
Для ґрунтовного вивчення зазначених функцій

необхідно визначити суб’єкт такої діяльності, а також
встановити його особливості. Аналіз науково-методич-
ної літератури (Б. Аканова, С. Васильєвої, М. Каразі-
на, В. Крутова, А. Леонтовича, М. Салміної, В. Сьомі-
на, В.Уруського, А. Селезньова, Ю. Туранова)
[1;3;10;9] та практики організації науково-дослідниць-
кої діяльності учнів у ЗНЗ показує, що така діяльність
сьогодні реалізується учнями 8-11 класів, тому її суб-
’єктом є учень, якому притаманні специфічні вікові
розумово-психологічні характеристики (Л. Аристова,
І. Дубровіна, В. Зацепін, О. Леонтьєв, О. Петровський,
О. Прихожан та інші) [2;5;8;4]. Автори відзначають, що
самостійна дослідницька діяльність – це провідний вид
діяльності підлітків. Для цього віку характерне оволод-
іння широким колом наукових знань, самоусвідомлен-
ня, серйозне ставлення до власних вчинків та ситуацій,
що складаються в навколишній дійсності. Підліток на-
магається побудувати плани на майбутнє, у зв’язку з
чим у навчанні він проявляє диференційоване став-
лення до уроків і позаурочної діяльності, що пов’яза-
но з бажанням розширити свої знання та уміння [5;6;8].
Пізнавальна діяльність підлітка, як правило, виходить
за межі шкільної програми, вона “може стосуватися
науки, техніки, мистецтва тощо” [4, 119-122]. Підлітки
відвідують бібліотеки, музеї, театри, вступають у об-
’єднання за інтересами, у них необхідність у нових знан-
нях задовольняється самостійно, шляхом самоосвіти
[4, 119-122]. “Важливим здобуттям підлітка є аналіз
дійсності – це вміння оперувати гіпотезами при вирі-
шенні інтелектуальних завдань, що є інструментом
наукового міркування” [4, 134]. Діяльність підлітка ча-
сто містить елементи творчості. У цьому віці знання
спрямовані на розвиток абстрактного мислення, у
навчанні переважає не репродуктивне накопичення
знань, а прагнення зрозуміти явища оточуючого світу.
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О. Петровський [4; 44] відзначає, що саме в цьому віці
відбувається становлення пізнавальної спрямованості
інтересів. У старших класах відбувається перехід від
підліткового (10-14 років) до юнацького віку (15-17
років), що в свою чергу характеризується певними
особливостями. В юності навчання сприймається як
підготовка до подальшої професійної діяльності. На
етапі переходу від дитинства до дорослості учневі не-
обхідно опанувати соціальні норми поведінки, сфор-
мувати систему цінностей, що є основою для вибору
подальшого життєвого шляху. Характерним для цього
віку, на думку О. Петровського, є визначення власно-
го “я”, усвідомлення і самооцінка особистісних якос-
тей, порівняння власних фізичних даних з даними
інших, бажання довідатися про свої здібності, потреба
в самоперевірці [4].

Мотивом у навчанні для багатьох підлітків стає
прагнення не тільки пізнати навколишній світ, а й здо-
бути позитивну оцінку в навчанні, максимально
підготуватися до професійної діяльності. У зв’язку з
цим велику частину вільного часу молоді люди при-
діляють навчанню, намагаючись проявити себе, за-
довольнити свої інтереси до науки [6, 64].

 Інтерес до навчання має диференційований
характер, залежно від вибору професії. Юнаки в по-
рівнянні з підлітками більше зацікавлені в експери-
ментальній роботі. “Експериментування як активне
втручання в перебіг досліджуваного явища дуже
відповідає духу творчої допитливості й винахідницт-
ва, властивих нашим юнакам і дівчатам” [6, 69]. У
цьому віці посилюється зацікавленість у самостійній
дослідницькій діяльності, оскільки юнаки вже здатні
краще виділяти головні думки, складати план, пов’я-
зувати новий матеріал з відомим, з наявними у них
знаннями і досвідом. Мислення юнаків відзначається
вищим рівнем організації, послідовністю та системн-
істю розумових дій. “Мислення стає обґрунтованим,
юнаки чітко розрізняють тези і докази, достовірні,
ймовірні чи можливі, продумують судження” [6, 41-
42]. Діяльність у юнацькому віці, за О. Петровським
[4], відзначається цілеспрямованістю щодо оволодін-
ня прийомами навчальної роботи, прагненням до ко-
лективної праці. Л. Аристова [2] підкреслює такі ха-
рактерні риси пізнання у сучасних учнів: здатність до
оволодіння складними поняттями при малому жит-
тєвому досвіді; інтенсифікація навчального процесу
(через розширення наукових знань і збільшення темпів
розвитку науки); прагнення до пошуку нового, но-
вих відкриттів.

Отже, наукова діяльність є найбільш властивим
видом діяльності саме для старшокласників, оскільки,
на думку педагогів і психологів, підлітковий та юнаць-
кий вік є найсприятливішим для такої діяльності.

Проте аналіз наведених вище наукових дослід-
жень дозволяє стверджувати, що підлітковий і юнаць-
кий вік характеризується й такими рисами, які обме-
жують можливості учнів у науково-дослідницькій
діяльності: малий досвід, недостатність навичок, схе-
матизм, однозначність висновків, узагальненість у
логічному мисленні.

Виходячи з наведених вище обмежень, необх-
ідно звернути увагу на той факт, що успішне здійснен-
ня науково-дослідницької діяльності у юнацькому, а
особливо в підлітковому віці неможливе без керів-
ництва вчителя, оскільки в цей період учні схильні до
дезорганізованих дій, поспішних висновків, вони не
мають достатніх навичок для проведення самостійно-
го експерименту. Організуючи науково-дослідниць-
ку діяльність учнів, учитель повинен враховувати, що
в юнацькому віці поведінка учня змінюється  залеж-
но від зміни оточення та може значною мірою
відрізнятися в позакласній роботі і на уроці (Н. Леві-
тов) [6]. Працюючи в гуртку, учень почуває себе
вільніше та комфортніше, ніж на уроці, особливо якщо
він має авторитетного керівника, отже, поводиться і
діє більш впевнено, самостійно та творчо. Таким чи-
ном, науково-дослідницька діяльність учнів є найе-
фективнішою у позаурочній та позакласній роботі,
де найбільш повно розкриваються її основні функції.

Питання функцій науково-дослідницької діяль-
ності розглядаються у працях Б. Аканова, М. Каразі-
на, В. Крутова [1; 10]; науково-дослідницької діяль-
ності учнів – у працях А. Леонтовича, М. Салміної,
В. Сьоміна, В.Уруського, А. Селезньова, Ю Турано-
ва та інших [7;11;9]. Спираючись на аналіз наукових
робіт сучасних дослідників, можна визначити такі
функції науково-дослідницької діяльності учнів: пізна-
вальну, освітню, комунікативну, креативну, виховну
та самореалізації.

Пізнавальна функція спрямована на забезпе-
чення особистісного інтересу до поставленої науко-
вої проблеми в процесі всебічного її аналізу, отри-
мання нової інформації на основі вже набутих знань.
Ця функція реалізується під час здійснення учнем
дослідження, за умови оволодіння ним системою
знань та вмінь з науково-дослідницької роботи, а та-
кож методологією наукового дослідження.

Освітня функція полягає в забезпеченні учнів
додатковими знаннями з обраного напряму науки,
опануванні ними знань з основ науково-дослідниць-
кої роботи, вимог до такої діяльності, норм та правил
роботи з літературою, внаслідок чого учні постійно
удосконалюють, поглиблюють  свої знання та розши-
рюють світогляд.

Комунікативна функція спрямована на обмін
інформацією, сприяє розвиненню в учнів умінь
спілкуватися, доводити результати дослідження ауди-
торії, відстоювати власну точку зору, відповідати на
запитання та ставити запитання іншим; передбачає
встановлення ділових взаємозв’язків з керівниками
роботи, товаришами.

Креативна функція забезпечує прояв творчих
здібностей учнів при вирішенні науково-дослідниць-
ких завдань. Наукова розробка учня ґрунтується на
вивченні конкретної проблеми, аналізі різних теорій,
але обов’язково містить нові пропозиції, висновки,
які залежать від його творчих здібностей.

Виховна функція спрямована на формування
якостей дослідника, на засвоєння і встановлення влас-
них морально-етичних та естетичних цінностей в на-
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вколишньому світі, на оволодіння специфічними нор-
мами поведінки та відповідною культурою спілкуван-
ня. Реалізація здобутих рис особистості відтворюєть-
ся у різних формах науково-дослідницької діяльності:
співробітництві з вищими навчальними закладами,
відвідуванні бібліотек, спілкуванні з ученими, ознай-
омленні з їх працями тощо.

Функція самореалізації полягає в наданні уч-
ням можливості проявити власні творчі здібності в
певній галузі науки, яку вони самостійно обирають,
вирішити за допомогою вчителя проблему, яка їх за-
цікавила, випробувати себе у ролі науковця в певній
галузі науки, за необхідності змінювати галузь дослі-
дження, що надає їм змоги знайти найцікавіший для
себе напрям науки. За успішної реалізації науково-
дослідницької діяльності учні дістануть можливість
показати свої здібності не тільки в рамках школи, а й
у позашкільний діяльності.

Висновки.
Таким чином, на основі аналізу особливостей

науково-дослідницької діяльності школярів, які поля-
гають у тому, що вона проходить під керівництвом
учителя, її результатом є частіше суб’єктивно нові
знання, характеризується обмеженістю досвіду учнів,
спрощеними вимогами до побудови доказів та офор-
млення роботи, було виявлено такі функції вказаної
діяльності: пізнавальна, освітня, комунікативна, кре-
ативна, виховна та самореалізації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення  впливу організації на-
уково-дослідницької діяльності у загально-освітнь-
ому навчальному закладі на творчий розвиток
старшокласників.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ОЦІНКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ

ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Головченко О.І.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. Стаття присвячена проблемі оцінки рухової ак-
тивності дітей шкільного віку. Встановлено, що найбільш
суттєвим моментом у фізичному вихованні підлітків є фор-
мування його особистісного відношення до фізичного тре-
нування, виховання активної позиції до свого здоров’я.
Провідні вітчизняні та закордонні науковці виділяють дві фор-
ми рухової активності: спонтанну та спеціально організова-
ну. У своєму поєднанні ці два види рухової активності по-
винні бути на середньому рівні, оскільки вони визначають
оптимальний розвиток і здоров’я дітей.
Ключові слова: рухова активність, підлітки, здоров’я.
Аннотация. Головченко А.И. Теоретико-методологический
анализ оценки двигательной активности детей школьного
возраста. Статья посвящена проблеме оценки двигательной
активности детей школьного возраста. Установлено, что наи-
более существенным моментом в физическом воспитании
подростков является формирование его личностного отно-
шения к физической тренировке, воспитание активной пози-
ции к своему здоровью. Ведущие отечественные и зарубеж-
ные научный работники выделяют две формы двигательной
активности: спонтанную и специально организованную. В
своем объединении эти два вида двигательной активности
должны быть на среднем уровне, поскольку они определяют
оптимальное развитие и здоровье детей.
Ключевые слова: двигательная активность, подростки, здо-
ровье.
Annotation. Holovchenko A.I. Theoretical and methodological
analysis of estimation of motive activity among
schoolchildren’s. The article is devoted the problem of estimation
of motive activity among schoolchildren’s. It is set that the
most material point in physical education of teenagers is forming
of his personality attitude toward the physical training, education
of active position to the health. Leading domestic and foreign
scientific workers excrete two forms of a motor performance:
spontaneous and specially organized. In the affiliation these
two aspects of a motor performance should be on an average
level as they define optimum development and health of children.
Keywords: motive activity, teenagers, health.

Вступ.
Стратегічною метою національної системи

виховання учнівської молоді є, перш за все, орієнта-
ція їх на цінності національної та світової фізичної
культури, яка активізується у здоровому способі
життя. Серед соціальних засобів, які повинні забезпе-
чувати всебічний фізичний розвиток, основним є:
людська діяльність і фізична культура, які виступа-
ють в єдності та взаємозв’язку, являють собою єдину
функціональну систему суспільства [27].

Людська повсякденна діяльність поряд з фізич-
ною культурою повинна формувати фізичну ак-
тивність молоді, яка є загальною руховою діяльністю
що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток
фізичного потенціалу, досягнення фізичної доскона-
лості для ефективної реалізації своїх задатків з ураху-
ванням особистісної мотивації і соціальних потреб
[9]. Однак, на сьогодні, спостерігається негативна
динаміка зменшення рухової активності саме серед
дітей шкільного віку. Внаслідок чого погіршується



32

стан здоров’я дітей, оскільки здоров’я на 51% зале-
жить від способу життя, на 17-20% – від спадковості,
20% – від стану навколишнього середовища, на 8-9%
від системи охорони здоров’я [3]. Така ситуація ви-
магає змін не тільки стереотипних дій по вдоскона-
ленню фізичної активності в умовах школи, а й підви-
щення теоретико-методологічних знань фахівців
фізичної культури щодо фізіологічних закономірно-
стей рухової активності та її оцінки, оскільки в наш
час спостерігається тенденція підвищення значення
оцінки рівня рухової активності в цілому, а не резуль-
татів тестів оцінки фізичної підготовленості [24].

Актуальність проведеного теоретико-методо-
логічного аналізу оцінки рухової активності дітей
шкільного віку підтверджується Державною програ-
мою розвитку фізичної культури і спорту на 2007 -
2011 роки в якій зазначено необхідність створення
належних умов для забезпечення рухової активності
засобами фізичного виховання і масового спорту в
загальноосвітніх навчальних закладах (2007 р).

Даній проблемі присвячено багато досліджень
науковців, зокрема, М. Гришиної (1985 р.), Н.М. Амо-
сова (1985 р.), І.В. Муравова (1985 р.), А.Г. Комкова
(2003 р.), О.Г. Шалара (2003 р.), Ю.П. Кобякова (2003
р.)А.І. Фьодорева (2004 р.), С.Б. Шарманова (2004 р.),
Н.Т. Лєбєдєвої, (2004 р.), Е. Бондаревського (2004 р.),
проте вони не вичерпують усіх аспектів проблеми,
яка потребує подальшого ґрунтовного аналізу.

Наукову роботу виконано згідно з планом нау-
ково-дослiдницьких робіт Сумського державного пе-
дагогічного університету iм. А.С. Макаренка кафедри
теорії і методики фізичної культури за темою на 2007-
2010 рр. „Оптимізація процесу навчання і виховання
різних груп населення засобами фізичної культури і
спорту” (номер державної реєстрації 0107А002255).

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є – проаналізува-

ти сучасний стан методики оцінки рухової активності
дітей шкільного віку.

Методи: теоретичний аналіз, систематизація
й узагальнення даних наукової літератури.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел на сучасному

рівні досліджень рухової активності дозволив встано-
вити три актуальні проблематики. На нашу думку,
першою є визначення оптимуму рухової активності;
другою – методика оцінки і третьою – напрямки удос-
коналення рухової активності дітей різного шкільно-
го віку.

На сьогодні існує безліч трактувань визначен-
ня поняття фізичної активності. З погляду особистіс-
но-орієнтованого напрямку виховання фізичної куль-
тури учнів найбільш суттєвим є визначення фізичної
активності А.І. Фьодорева, С.Б. Шарманова, А.Г. Ком-
кова. На їх думку фізична активність це рухова
діяльність людини, яка спрямована на зміцнення здо-
ров’я, розвиток фізичного потенціалу, досягнення
фізичної досконалості для ефективної реалізації своїх
задатків з урахуванням особистісної мотивації і соц-
іальних потреб [9, 13,15].

Крім того, О.Г. Шалар зазначає, що рухова ак-
тивність – це необхідна умова для підтримання і роз-
витку оптимальних фізичних і психічних якостей з
використанням різноманітних форм, методів і засобів
фізичної культури [26]. Рухова активність визначаєть-
ся й зумовлюється сукупністю рухової діяльності
людини в побуті, у процесі навчання, праці, під час
дозвілля і відпочинку [20].

Розрізняють два види рухової активності лю-
дини: спонтанну та спеціально організовану. На-
вчальна та трудова діяльність, побут – це види рухів,
спрямованих на задоволення природних потреб лю-
дини (сон, особиста гігієна, вживання їжі і т.д.). Ці
види рухів належать до спонтанної рухової активності.
До спеціально організованої рухової активності на-
лежать: ігрова діяльність, самостійні заняття фізич-
ними вправами, спортивна діяльність [20, 17].

Аналіз динаміки вікового розвитку людини до-
водить, що кожному періоду життя людини притаман-
ний свій рівень рухової активності [12]. Зауважимо,
що на сьогодні педагоги недостатньо обізнані щодо
особливостей вікового становлення рухових функцій
зростаючого організму, що призводить до невірної
оцінки загального розвитку дитини оскільки кожен віко-
вий проміжок розвитку дитини має свої фактори впли-
ву на формування рухової активності, при її генетичній
зумовленості [12, 18]. Так, у підлітковому віці на пер-
ший план виходить значимість соціальної функції в
житті людини, на відміну від молодшого шкільного віку
де гра визначає поведінку школяра.

Перевага соціальної функції життя у підлітко-
вому віці призводить до домінування мотиваційно-
ціннісної орієнтації притаманної цивілізованому сус-
пільству. Науковці зазначають, що внаслідок зростан-
ня значимості соціальних функцій підлітка над біоло-
гічними відбувається скорочення вільного часу відве-
деного на фізичну активність [12].

Тому, постає проблема визначення оптималь-
ного режиму рухової активності для різного вікового
контингенту [21, 7]. О.Я. Меліков, Л.В. Лукаш зазна-
чають, що саме оптимальний руховий режим є най-
важливішою умовою здорового способу життя, оск-
ільки рухові дії є могутніми чинниками, що підвищу-
ють адаптаційні можливості організму, оскільки енер-
гетичний потенціал організму і функціональний стан
всіх органів і систем залежить від характеру діяльності
скелетних м’язів [22, 4]. Однак останні дослідження
свідчать, що основне фізичне навантаження учні от-
римують під час уроків фізичної культури. Доведе-
но, що два уроки з фізичної культури не формують у
школярів звички систематично займатись фізичною
культурою і спортом, а також компенсують необхід-
ний рівень рухової активності лише на 10-20 %
гігієнічної норми рухів. Встановлено, що належну
фізичну підготовку мають лише ті школярі, які крім
уроків фізичної культури систематично займаються
ще два-три рази на тиждень у спортивних секціях чи в
дитячо-юнацьких спортивних школах [10, 16, 23].

Така штучно зумовлена рухова активність вик-
реслює загальну добову рухову активність яка зумов-



33

лена біологічними закономірностями, що забезпечу-
ють постійну потребу у рухах. Н.Т. Лєбєдєва відок-
ремлює шість з них. Похвилинна потреба дітей у ру-
хах складає 14-40 локомоторних рухів у хвилину (мак-
симальне 70-200). Погодинна потреба у рухах має
хвилеподібний характер при якому підйоми рухової
активності реєструється: з 7 до 18, з 12 до 14, з 15 до
16, з 20 до 21 години. При цьому руховий режим по-
винен дозволяти учням рухатись погодинно в “ма-
лих формах” фізичного виховання (ранкова гімнас-
тика, фізкультхвилинки і т.п.). В залежності від пори
року рухова активність дітей варіюється – зменшуєть-
ся на 1/3 взимку порівняно з іншими порами року.
При цьому не можна збільшувати добову рухову
активність взимку, а слід підтримувати її на характер-
ному для даного сезону рівні. Необхідно використо-
вувати спеціально організовані форми фізичного
виховання не знижуючи їх кількості, а лише зменшу-
ючи інтенсивність рухів, чисельність повторів.

Статеві відмінності добової рухової активності
полягають у перевазі на 20-30% рухової активності
хлопців над дівчатами. Крім того хлопці більш са-
мостійні у її проявах.

Дослідження Н.Т. Лєбєдєвої доводять віднос-
ну постійність рухової активності школярів з дня в
день, що зумовлено приналежністю її видовим озна-
кам людини, “гомеостазу” моторної активності. Н.Т.
Лєбєдєва зазначає, що оптимізація фізичного вихо-
вання не може бути досягнута за рахунок збільшен-
ня кількості тижневих уроків фізичної культури до
шести замість двох-трьох, оскільки як і систематичне
обмеження рухів на уроках, перервах, вдома, так і
надмірна інтенсивна рухова діяльність протягом 2-4
годин поспіль пригнічують фізіологічні функції. Тоб-
то необхідно враховувати погодинну та добову по-
требу в рухах [11, 8, 19, 2, 7, 5, 25].

Враховуючи ці особливості Н.Т. Лєбєдєва заз-
начає що лише оптимальний розвиток та здоров’я
спостерігається у дітей, які проявляють середній
рівень рухової активності.

Наступним актуальним питанням досліджен-
ня рухової активності є методика її оцінки.

Вітчизняна література свідчить про три мето-
ди виміру рухової активності: за витратами часу (за
добу, за тиждень) [1], за кількістю виконаних за добу
локомоцій (крокометрія) [18], за затратами енергії (в
калоріях чи Дж за одиницю часу) [12]. На думку
фахівців найбільш об’єктивним, але найбільш ємним
є останній.

Серед рекомендованих норм рухової актив-
ності відомі норми для людей різного віку за Е. Бон-
даревським, М. Гришиною та Н.М. Амосовим, І.В.
Муравовим [12].

Н.Т. Лєбєдєва пропонує гігієнічні норми рухо-
вої активності дітей які не співпадають ні за кількісними,
ні за якісними показниками з лікарськими чи спортив-
ними. Кількісними показниками є час витрачений на
рухи; інтенсивність рухової активності; енерговитрати
на рухові системи; якісні показники – фізична працез-
датність; моторна зрілість та рухові якості [18].

Крім наведених трьох методів виміру рухової
активності Н.Б. Стамбулов, Л. Кейл запропонували
опитувальник вивчення рухової активності підлітків,
що дозволяє за самооцінкою часу, витраченого за добу
на різні за інтенсивністю категорії рухової активності
визначити середні добові енерговитрати підлітка та
провести оцінку рівня рухової активності [28].

Оцінку рухової активності школярів з метою
оцінки здоров’язберігаючого напрямку навчально-
го процесу у загальноосвітніх навчальних закладах
М.М. Безруких, В.Д. Сонькіна визначають за допо-
могою опитувальника у хвилинах [6].

А.Г. Комков для визначення показників фізич-
ної активності використовує соціально-педагогічний
моніторинг за показниками тривалості занять фізич-
ними вправами у вільний від навчального процесу
час протягом тижня [14].

Також, останнім часом у дослідженнях вико-
ристовують Фремінгемську методику, яка полягає в
реєстрації фізичної діяльності школяра протягом доби.
Згідно методики вся діяльність учнів розподіляється
на п’ять рівнів: малий, середній, сидячий, високий та
базовий, кожному з яких відповідають певні види
фізичної активності [24].

Таким чином сучасна методика оцінки рухо-
вої активності у більшості випадків проводиться за
витратами часу (за добу, за тиждень).

На нашу думку сучасне методичне забезпе-
чення фізичного виховання в школі визначає не-
обхідність третього напрямку дослідження рухової
активності серед дітей шкільного віку, а саме удоско-
налення методів та засобів підвищення рухової ак-
тивності учнів. Так, О.Г. Шалар, для підвищення ру-
хової активності підлітків пропонує організувати са-
мостійні заняття підлітків за допомогою посібників
для самопідготовки, роз’яснювальних бесід з учня-
ми, батьками та особистісно орієнтованим підходом
до стимулювання й організації самостійного фізич-
ного розвитку підлітка.

На противагу вдосконалення самостійної ро-
боти учнів О. Андрєєва наголошує на узагальненні
досвіду впровадження рекреаційних та фізкультур-
но-оздоровчих занять серед школярів на теренах СНД
та інших країн світу. Також можна підвищити рухову
активність учнів розробивши варіанти експеримен-
тальних програм для шкіл з різними матеріально-тех-
нічними умовами проведення занять. Експеримен-
тальні програми будуть враховувати інтерес учнів до
різних видів рухової активності, будуть мати вибірко-
ву спрямованість і включати як традиційні так і інно-
ваційні форми рухової активності.

Ряд наукових робіт присвячені розробці
фітнес-технологій (Кібальник О.Я., Іллюшина Н., 2007).
Науковці К.М. Лапіна, Ю.А. Харченко, М.М. Твер-
дохліб (2007 р.) пропонують підвищити рухову ак-
тивність розробивши спеціальну гімнастику, яку мож-
на робити не встаючи з робочого місця. На думку С.І
Марченко (2006 р.) пошук рухливих ігор для побудо-
ви занять, визначення їх місця у системі фізичного
виховання школярів, виявлення доцільності і можли-
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вості використання рухливих ігор і ігрових вправ для
розвитку рухових здібностей дітей може бути ефек-
тивним способом у оптимальному дозуванні фізич-
ного навантаження та підвищенні рухової активності.

Як вважають О.С. Куц (1995 р.) та Р. Поташнюк
(1997 р.), необхідно налагодити співпрацю сімўї та
школи в сучасних умовах, оскільки вона дозволить
збільшити рухову активність учнів в режимі дня шко-
ли та у вільний від навчання час, знизити захворю-
ваність та покращити стан здоровўя школярів. До цієї
думки також схиляється М. Данилевич (1999 р.) яка
розробила та обґрунтувала спеціальну програму
співпраці сім’ї та школи, спрямовану на підвищення
рухової активності учнів шляхом їх залучення до сис-
тематичних занять фізичними вправами. Програма
контрольної групи реалізовувалася відповідно до ка-
лендарного плану виховних, фізкультурно-оздоров-
чих та спортивних заходів шкіл.

Висновки.
Таким чином, порівнявши та узагальнивши

різні наукові позиції, щодо аналізу методики оцінки
рухової активності дітей шкільного віку, можна дійти
наступних висновків:

1.На сьогодні провідні вітчизняні та закордонні
науковці виділяють дві форми рухової активності:
спонтанну та спеціально організовану. У своєму по-
єднанні ці два види рухової активності повинні бути
на середньому рівні, оскільки вони визначають опти-
мальний розвиток і здоров’я дітей.

2.Вирізняють три методи виміру рухової актив-
ності: 1) за витратами часу (за добу, за тиждень); 2) за
кількістю виконаних за добу локомоцій (крокометрія);
3) за затратами енергії (в калоріях чи Дж за одиницю
часу), серед яких найбільш об’єктивним, але найбільш
ємним є останній.

3.Встановлено залежність формування рухової
активності від віку. У підлітковому віці на перший план
виходить значимість соціальної функції в житті люди-
ни, на відміну від молодшого шкільного віку де гра
визначає поведінку школяра. Тому, найбільш суттє-
вим моментом у фізичному вихованні підлітків є
формування його особистісного відношення до
фізичного тренування, виховання активної позиції до
свого здоров’я.

4.Перспективним напрямком подальших дослід-
жень фізичної активності учнів є оцінка практичного
застосування результатів теоретико-методологічно-
го аналізу формування рухової активності та розроб-
ка програм її вдосконалення серед учнів середнього
шкільного віку.
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ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РІВНЯ
ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

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

університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. Стаття присвячена аналізу рівня духовного здо-
ров’я студентів третього курсу факультета іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н. Караз-
іна. Дослідження проводилось за методикою комплексної
системи оцінки духовного стану особистості, розробленої
кафедрою валеології та міжфакультетською науково-дослід-
ною валеологічною лабораторією були спрямовані на діаг-
ностику вихованості, духовного розвитку, визначення ефек-
тивності виховної роботи в сім’ї і навчальному закладі та
керування цими процесами шляхом узагальнення одержа-
них даних та підвищення ефективності виховання і самови-
ховання.
Ключові слова: духовне здоров’я, духовний стан особис-
тості, комплексна система оцінки, духовний розвиток, вале-
ологічний моніторинг.
Аннотация. Гончаренко М.С., Гололобова Е.А., Пасынок В.Г.
Валеологический мониторинг уровня духовного здоровья
студентов. Статья посвящена анализу уровня духовного здо-
ровья студентов третьего курса факультета иностранных
языков Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина. Исследования, проводимые по методике комплек-
сной системы оценки духовного состояния личности, раз-
работанной кафедрой валеологии и межфакультетскою на-
учно-исследовательской валеологической лабораторией были
направлены на диагностику воспитания, духовного разви-
тия, определение эффективности воспитательной работы в
семье и учебном заведении и управление этими процессами
путем обобщения полученных данных и повышение эффек-
тивности воспитания и самовоспитание.
Ключевые слова: духовное здоровье, духовное состояние
личности, комплексная система оценки, духовное развитие,
валеологический мониторинг.
Annotation. Goncharenko M. S. Gololobova O.O. Pasynok V.G.
The valeological monitoring students’ spiritual health level.
The article is devoted to the third year students’ of faculty of
foreign languages of Kharkov national university of Karasin
spiritual health level analysis. The researches were developed
by the complex evaluation system of spiritual condition of the
personality, which was developed by the chair of valeology and
scientific-developing valeological laboratory, were directed to
the diagnostics of upbringing, spiritual evolution, defying the
effectiveness of education work in family and educational

institu tion and managing these processes with summarizing
received data and promotion of upbringing and self-upbringing
effectiveness.
Keywords: spiritual health, spiritual condition of the personality,
complex evaluation system, spiritual evolution, valeological
monitoring.

Вступ
 У процесі дослідження здоров’я індивіда, не-

обхідно керуватися новими уявленнями про струк-
турну організацію людини і з позицій холістичного
підходу, тобто розуміння механізмів функціонуван-
ня та взаємодії свідомості, душі й тіла як єдиного ціло-
го, вивчати й оцінювати стан духовної, психічної та
фізичної складових здоров’я [2, 3, 4].

На стан духовного здоров’я значною мірою
впливають позитивні та негативні чинники.

До чинників позитивного впливу можна відне-
сти:
- наявність чітко визначеної мети життя, до якої
прагне людина;

- формування менталітету спрямованого на здо-
ров’я;

- рівень культури – загальної, моральної та духов-
ної;

- соціально корисна творча діяльність, високий
рівень професіоналізму;

- задоволеність життям (відчуття щастя та благо-
получчя).
Серед чинників негативного впливу на духов-

не здоров’я слід назвати:
- відсутність або неясність щодо сенсу життя;
- надання пріоритетного значення в житті матері-
альним благам, речам, кар’єрі;

- відсутність культури здоров’я;
- соціальна ізоляція, , тобто відсутність соціальної
підтримки;

- недоліки в організації служби валеологічної
діагностики дітей, молоді й дорослих, зокрема
недостатня оснащеність її сучасними інстру-
ментальними методами оцінки стану духовно-
го здоров’я;

- незадовільна робота щодо підготовки фахівців у
галузі валеології [1].

- Е.О. Помиткін зазначає, що діагностика духовно-
го здоров’я і моніторинг зростання його рівня
сприятиме збереженню, розвитку і самореалі-
зації духовного потенціалу молоді, і підкреслює,
що формування духовного рівня свідомості по-
требує значно більших витрат, аніж підготовка
фахівців у тій чи іншій галузі знань. Проте висо-
кодуховні фахівці можуть принести власній країні
набагато суттєвішу користь, аніж спеціалісти,
котрі мають недостатньо розвинену духовну
свідомість[5].
Робота виконана за планом НДР Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна.
Формулювання цілей роботи.
Дослідження духовної складової здоров’я про-

водились серед студентів третього курсу факультету
іноземних мов Харківського національного універ-
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ситету імені В.Н. Каразіна були спрямовані на діаг-
ностику вихованості, духовного розвитку, визначен-
ня ефективності виховної роботи в сім’ї і навчально-
му закладі та керування цими процесами шляхом
узагальнення одержаних даних та підвищення ефек-
тивності виховання і самовиховання.

Дослідження проводилось за методикою ком-
плексної системи оцінки духовного стану особис-
тості, розробленої кафедрою валеології та міжфакуль-
тетською науково-дослідною валеологічною лабора-
торією, а саме, - визначення духовного і морального
стану особистості проводилось за допомогою тесту
„Що таке духовність?”

Результати досліджень
Дані за визначення рівня духовного здоров’я

наведені у таблиці 1.
Таблиця 1.

Статистика відповідей на тест щодо оцінки
рівня духовного здоров’я студентів третього

курсу факультету іноземних мов Харківського на-
ціонального університету імені В.Н. Каразіна.

Рівень духовного  
здоров’я 

Кількість  
балів 

Кількість  
відповідей, % 

Низький 0-24 0 
Середній 25-51 36 
Високий 52-65 64 

 
Результати свідчать, що опитувані студенти

мають середній (36%) та високій рівень духовного
розвитку Це можна пояснити тим, що діти, які прий-
шли навчатися до університету мають певну цілесп-
рямованість у своєму житті, прагнення оволодіти за-
гальнолюдськими цінностями, отримати високий
рівень свідомості.

Виражаючи через відповіді рефлексії свого

життєвого досвіду, кожний опитаний показав, що він
уже має своє бачення питання, що таке духовність.
Ніхто з опитаних не дав відповіді, що духовність для
нього - вигадане, неіснуюче поняття.

Відповіді студентів показали, що опитувані зна-
ходяться в процесі направленого усвідомленого рос-
ту і вже усвідомили, „пережили” окремі категорії та-
кого складного поняття як „духовність”.

Для більшості опитуваних (66%) духовність є,
насамперед, спрямованість людини до високої мети,
ідеалів гармонії, що проявляється у внутрішньому
світі особистості, а також висока моральність люди-
ни (51%). Для 44% опитуваних духовність асоціюєть-
ся з самопізнанням та самовдосконаленням, для 29%
духовність пов’язана з вірою в Бога, як вищий Розум,
любов та справедливість (Рис. 1.).

Духовній людині притаманні людяність, мило-
сердя, доброта, співчуття (88% відповідей), знання
загальнолюдських моральних принципів (68%), чуй-
не ставлення до природи і людини (66%), простота та
щирість почуттів (відповіді 61% опитуваних) (Рис. 2).

Усвідомлюючи ідеал як орієнтир, на який тре-
ба рівнятися, прагнення до розвитку визначає в відпо-
відях 66% опитуваних. Вони усвідомлюють, що при
досягненні певної мети вимоги до себе й до ідеалу
треба підвищити. В цей же самий час 32 % респон-
дентів не мають ідеалу у своєму житті (Рис. 3).

Аналіз відповідей о факторах формування ду-
ховності людини показав, що наші респонденти дуже
поважно ставляться до сім’ї, школи, суспільства, куль-
турної спадщини всього людства, рідної мови, літе-
ратури, релігії, природи, знання, як до структур, де
дитина може формуватися як духовна особистість
(59-98% відповідей) (Рис.4).

У цей же час опитувані студенти визнають, що

Рис.1. Визначення, що таке духовність, в відповідях респондентів
Примітки: А – релігійність; Б – спрямованість людини до високої мети, ідеалів гармонії, що проявляється у
внутрішньому світі особистості; В - моральність; Г – розвиненість інтелектуальних здібностей;; Д – емоційні
потреби; Е – прагнення оволодіти загальнолюдськими цінностями; Ж– вигадане, не існуюче поняття; З– )
віра в Бога як вищий Розум, любов і справедливість; І – добре ставлення до всього оточуючого світу; К –
культура мислення, діянь, емоцій, стосунків і харчування; Л – самопізнання та самовдосконалення; М – те,
що мені зовсім не потрібне; Н – ті речі, що мене не обходять.
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Рис.2. Відповіді щодо визначення якостей духовної людини
Примітки: А – людяність, милосердя, доброта, співчуття; Б – високий професіоналізм; В - незалежність; Г –
престижне суспільне і матеріальне становище;; Д – необхідний і розумний матеріальний добробут; Е – знання
загальнолюдських моральних принципів; Ж - знання історії і традицій свого народу; З – уміння спілкуватися; І
– чуйне ставлення до Природи і людини; К – сприйняття краси рідного краю; Л – самовпевненість; М –
цілеспрямованість; Н – любов до праці; О - прагнення зробити кар’єру; П - простота та щирість почуттів; Р -
егоїзм; С - бажання принести користь своєму народові;- Т - натхненна праця на благо світлого майбутнього; У
- байдужість; Ф - життя за течією.
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Рис.3. Значення ідеалу в відповідях респондентів.
Примітки:: А – ідеал, це орієнтир; Б – копіювання ідеалу; В – немає ідеалу.
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Рис. 4 Чинники формування духовності людини в відповідях респондентів
Примітки:: А – сім’я; Б – школа і друзі; В – суспільство; Г - культурна спадщина всього людства; Д - рідна мова
і література; Е – мистецтво; Ж - релігійні основи Всесвіту та закони природи; З - преса, радіо, телебачення; І -
дискотеки і вечори відпочинку; К - природжені духовні якості; Л – знання.

0

20

40

60

80

1 00

1 20

А Б В Г Д Е Ж З І К Л

Чинни к и

Кі
ль
кі
ст
ь 
ві
дп
ов
ід
ей

, %



38

вони не досконале працюють над собою, але мають
прагнення найближчим часом як слід взятися за себе
(85% опитуваних). Бажання допомогти іншій людині,
яка ще не визначила своє місце в житті, продемонст-
рували 41% опитуваних. 51% респондентів зупиняє
не зневага, а невпевненість у тому, що поради будуть
прийняті. При необхідності допомогти людині, яка
попала в скрутне становище, 76% респондентів вика-
зали готовність негайно запропонувати свою допо-
могу і лише 5% запитуваної молоді відчуває в таких
випадках зневагу.

Непростим було для респондентів питання про
велику суму грошей. Але й 29% з радістю пожертву-
вали б частину грошей на дитячий будинок, а ще 17%
вже готові виявити свої позитивні якості.

Таким чином, студенти мали змогу перевіри-
ти свої знання щодо шляхів зростання духовності.
Переважна кількість опитуваних студентів надає пе-
ремогу якостям, які сприятимуть становленню їхньо-
го духовного розвитку і здоров’я. Решта студентів
надала відповіді, які мали різний ступінь правильності,
що свідчить про необхідність серйозної роботи над
собою за допомогою досвідчених педагогів.

Висновки
1. Працюючи з комплексною тестовою системою,
студенти перевірили свої знання щодо шляхів
зростання духовності та набули новий рівень ус-
відомленості, який сприятиме формуванню ста-
лої мотивації на потребу високої культури здо-
ров’я й особливо духовної її складової.

2. Визначення духовного та морального стану осо-
бистості, наявність студентів (66%), які проде-
монстрували свій високий рівень духовності.
Вони мали ясне усвідомлення, що таке ду-
ховність, які якості притаманні духовній людині,
які чинники сприяють її розвитку, яке місце в
їхньому житті займають духовні цінності; в усві-
домленні свого особистого внеску в матеріаль-
ну та духовну культуру як оточуючого їх сусп-
ільства так і всього людства. Для цієї групи мо-
лоді відбувається усвідомлення нерозривності
свого життя з життям суспільства і нації, законів
Всесвіту і ставленні до усіх живих істот, як до са-
мих себе. Але значна частина студентів проде-
монструвало егоцентрично- та родинно-обме-
жений рівень свідомості особистості. Вони по-
казали свою байдужість до суспільних, грома-
дянських, національних, загально-людських та ду-
ховних цінностей.

3. Аналіз проведених досліджень свідчить про не-
обхідність подальшої гуманізації виховання і ос-
віти, що забезпечить інтенсивний розвиток сис-
теми валеологічного супроводження, який спри-
ятиме всебічному розвитку особистості.
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ФОРМУЄМО ІНТЕРЕС ДО КОЗАЦЬКОЇ
ПЕДАГОГІКИ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Доценко О.Г.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті подаються хід і результати експеримен-
тальної роботи з формування у студентів пізнавального інте-
ресу до педагогіки козацької доби. Схарактеризовано систе-
му виховних заходів, що сприяли професійно-педагогічному
зростанню майбутніх учителів; розкрито їх потенційні мож-
ливості для формування у студентів пізнавального інтересу
до проблем козацтва. Доведено, що обґрунтована система
виховної роботи, з одного боку, дає можливість сформувати
організаційні здібності, з іншого, – виявити ці здібності,
самореалізуватися в якості як виконавця, так і керівника.
Ключові слова: майбутній учитель, козацька педагогіка, ви-
ховні захід, пізнавальний інтерес.
Аннотация. Доценко О.Г. Формируем интерес к казацкой
педагогике в системе воспитательной работы. В статье рас-
крывается ход и результаты экспериментальной роботы по
формированию у студентов познавательного интереса к пе-
дагогике казацкого периода. Охарактеризовано систему вос-
питательных мероприятий, которые способствовали профес-
сионально-педагогическому становлению будущих учителей;
раскрыть их потенциальные возможности для формирова-
ния у студентов познавательного интереса к проблемам ка-
зачества. Доказано, что обоснованная система воспитатель-
ной роботы позволяет, с одной стороны , сформировать
организаторские способности, с другой стороны, – выявить
их способность самореализоваться и как исполнителю, и как
руководителю.
Ключевые слова: будущий учитель, казацкая педагогика, вос-
питательные мероприятия, познавательный интерес.
Annotation. Dotsenko O.G. We form interest to cossack
pedagogics in the system of educational work. In the article the
course and results of experimental works on formation at
students the informative interest to pedagogic of the Cossack
period reveals. The system of educational actions which
promoted the professional-pedagogical formation of the future
teachers is characterized. To extend their potential possibilities
in formation at students the informative interest to Cossacks
problems. It is proved that the proved system of educational
works allows to generate, at one side, organizing abilities, on
the other side, - to reveal their ability to self realization both as
the executor, and as the head.
Keywords: future teacher, Cossack pedagogic, educational
actions, informative interest.

Вступ.
В умовах розбудови незалежної України ви-

никає потреба об’єктивного пізнання вітчизняної
спадщини, зокрема у сфері освіти, навчання й вихо-
вання підростаючого покоління. У зв’язку з цим на-
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бувають якісно нових характеристик історико-педа-
гогічні знання, підсилюється необхідність розкриття
їхньої прогностичної функції, що надасть майбутнь-
ому вчителю можливість збагатити існуючі освітньо-
виховні засоби і форми навчання і виховання.

Інтерес суспільства до історичного коріння
спричинено пріоритетністю ідеї національного вихо-
вання в системі освітньо-виховних завдань. Як про-
відна і об’єднуюча в історичному бутті кожного на-
роду, нації, національна ідея проходить і через педа-
гогічну спадщину цілих епох. Неможливо знайти в
минулому України, як засвідчують дослідники, інше
явище, яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на
історичну долю всього українського народу, на фор-
мування національної самосвідомості ніж українсь-
ке козацтво.

З одного боку, українське козацтво як непов-
торна модель суспільного розвитку з оригінальним
соціально-політичним устроєм, своєрідним побу-
том, етичними і правовими нормами та  інститута-
ми, культурою має глибокі корені ідеї незалежності,
соборності, а також могутній освітній потенціал, тра-
диції виховання духовності, громадянських рис, на-
ціональної свідомості, високих морально-вольових
якостей, отримання ґрунтовної освіти, досвіду родин-
ного виховання. З іншого – сьогодні у частини мо-
лоді, як свідчить проведене дослідження, спостері-
гається низький рівень обізнаності з проблемами ко-
зацтва, сутністю, роллю в історії (з 327 студентів, май-
бутніх учителів м. Харкова, м. Донецька лише 18%
твердо і впевнено продемонстрували володіння та-
кого роду інформацією).

Зазначимо, проблема українського козацтва
своєю неповторністю привертала увагу фахівців
різних галузей пізнання в різні роки. Так, питання ко-
зацтва (причини виникнення, особливості життєдіяль-
ності) знайшли особливе місце в працях учених істо-
риків О.Апанович, Д.Багалія, Д.Дорошенка, В.Смо-
лія, В.Степанкової та ін.

У вивчення українського козацтва, його ролі,
значення у розвитку національної культури зробили
певний внесок зарубіжні мандрівники, дипломати,
історики, митці Г.Боплан, Вольтер, П.Меріме, П.Ше-
вальє та ін.

Козацька тематика знайшла відбиття і у твор-
чості українських і російських письменників М.Гого-
ля, І.Котляревського, Є.Гребінки, Лесі Українки,
О.Гончара, О.Довженка.

Аналіз історико-педагогічної літератури доз-
волив визначити пріоритетні напрями наукових по-
шуків у цій галузі:
· розкриття сутності козацтва, причин виникнен-
ня, факторів, що впливали на формування українсь-
кого козацтва;
· встановлення структури і аналізу військової діяль-
ності, економічної бази, судової системи, соціально-
політичного характеру організації козацтва;
· показ взаємозв’язків козацтва і музики, фольк-
лору, літератури тощо.

Найменш дослідженою, як свідчить проведе-

ний науковий пошук, є специфічна сфера життєді-
яльності козацтва – педагогічна. Педагогіка козацької
доби з чітко визначеною метою, системою принципів
і методів роботи, осередків виховання потребує, на
наш погляд, поглибленого вивчення й творчого оп-
рацювання.

До розкриття особливості педагогічної теорії і
практики в епоху козацтва зверталися українські вчені
В.Кузь, О.Любар, І.Пуха, Ю.Руденко, М.Стельмахо-
вич, Д.Федоренко. Народно-фольклорні традиції ко-
зацької доби представлено в працях С.Стефанюк. В
цих працях чітко прослідковується думка про не-
обхідність формування пізнавального інтересу до
освітньо-виховного набутого досвіду козацької доби.

Формування пізнавального інтересу є однією з
найскладніших проблем психології і педагогіки. Пізна-
вальний інтерес як психолого-педагогічна категорія, з
одного боку, вже достатньо глибоко досліджено С.Ру-
бінштейнами, О.Леонтьєвим, Н.Марковою, Н.Моро-
зовою, Г.Шукіною, Н.Тализіною, В.Лозовою, О.Дуса-
вицьким, В.Киричуком, В.Крутецьким, М Данилко [1],
О.Демінський  [2], Г.Михайлишин [3]  та ін.

Шляхи і засоби виховання зацікавленості ок-
ремими шкільними предметами знайшли відобра-
ження у дослідженнях Н.Пимачкової, Д.Фазилової,
Р.Траненко (іноземна мова), І.Баринової, Н.Буринсь-
кої, А.Сиротенка, Є.Шиповича (природничі дисцип-
ліни). Проте на сьогодні відсутні праці, в яких би роз-
кривалася специфіка формування пізнавальних інте-
ресів студентської молоді, зокрема майбутніх учителів
до освітньо-виховного досвіду козацької доби.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити і експериментально

перевірити потенційні можливості виховної роботи
для формування пізнавального інтересу у майбутніх
вчителів до освітньо-виховного досвіду козацької
доби.

Результати дослідження.
Формування пізнавального інтересу до освіт-

ньо-виховного досвіду козацької доби підсилювало-
ся системою виховних заходів, що проводилися як в
студентських групах, так і в загально університетсь-
кому рівні.

Згідно виховної концепції Троцко Г.В. [4], по-
зааудиторна виховна діяльність повинна бути побу-
дована так, щоб кожен студент протягом навчання у
вищому освітньому закладі виявив себе і як організа-
тор виховного заходу, і як виконавець. Задля цього
студенти залучалися до виконання різних доручень,
участі в позааудиторній виховній роботі в групі. На
фоні загальної виховної системи, що існує в Харкі-
вському національному педагогічному університеті
імені Г.С.Сковороди, студенти не тільки оволодівали
формами і методами, методикою підготовки і прове-
дення зустрічей з учителями, вченими, акторами;
вечорів поезії, романсів, диспутів з питань етики, ес-
тетики, політології, усних журналів, заочних подоро-
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жей, читацьких конференцій, відвідування і обгово-
рення вистав, кінофільмів, концертів, музеїв, виста-
вок тощо, а й заходами, що відображували специфі-
ку козацької педагогіки. Так,  у студентських групах, і
у цілому у вузі проходили пізнавально – виховні за-
ходи з козацької педагогіки: свято української гурто-
вої пісні; змагання лицарів, козаків; брейн-ринг на
тему: “Засоби козацької педагогіки”; вечір “Народна
мудрість про виховання хлопчика й дівчини”; круг-
лий стіл: “Козацька педагогіка про обов’язок і пра-
во”; “Козацький ідеал”; “Козацька педагогіка про ду-
ховні й матеріальні цінності”; свято українського
танцю; виставки картин з козацької тематики; зустрічі
з представниками сучасного козацтва; посвята у ко-
заки; конференції тощо.

Наприклад, було проведено конференцію на
тему: “Проблеми шкільного підручника з історії Ук-
раїни”, висловами якої стали такі положення й реко-
мендації

Висновки, які були схвалені під час конфе-
ренції:

· підручники і посібники, за виключенням не-
багатьох, не знайомлять з дискусійними питаннями
учнів, а констатують факти, як уже певну істину;

· у підручниках козацтво має бути показано
різнобічно для об’єктивності сприйняття; слід до на-
вчального комплексу вводити свідчення не лише чу-
жинців і вітчизняних істориків які “бачили” в цьому
явищі одні позитивні якості, а й відомості тих авторів
що сприймали козацтво як негативний елемент
(П.Куліш, К.Шайноха, Т.Корзон, С.Соловйов, В.Клю-
чевський, М.Покровський та інші);

· у підручниках відсутній показ тих чинників, які
єднали українське козацтво з аналогічними явищами
порубіжного світу (козаки донські, терські та ін., уско-
ки і гайдуки у південних слов’ян, а також у румун і
угорців). Слід також яскравіше визначати феномен
українського козацтва (це показала лише Г.Швидько);

· на наш погляд, доцільно ввести у підручники
до відповідних тем козаччини (це можуть бути певні
рубрики: “Досліди, чи це було насправді так?”,
“Т.Шевченко — історик”, “Поетична творчість, чи
історичний документ?” та ін.) уривки з творчості
Т.Шевченка де він навмисне спотворює фактичний
матеріал, але, в цілому, вірно змальовує історичну
епоху;

· до підручників доцільно вводити (можливо там
де формується словник персоналій) відомості як про
маститих дослідників козаччини в минулому (М.Кос-
томаров, В.Антонович, Д.Яворницький, М.Гру-
шевський), так і про сучасних істориків, що працю-
вали і продовжують працювати над проблемою
(О.Апанович, К.Свєшніков, В.Сергійчук, Ю.Мицик,
В.Пірко та ін.);

· у підручники доцільно ввести інформацію про
затоплення козацьких святинь Каховським морем,
щоб попередити в майбутньому подібні трагедії.

Крім того, учасники конференції підкреслили,
то авторам майбутніх підручників слід пам’ятати: ство-
рюючи нову книжку необхідно дотримуватись як

орієнтації на державний стандарт освіти з історії, так
і на критерії, то мають місце сучасного підручника і
з історії, зокрема.

У Харківському національному педагогічно-
му університеті імені Г.С.Сковороди стали традицій-
ними вищезазначені виховні заходи. Наприклад,
освітнє-виховне значення має щорічна науково-інте-
лектуальна гра на Кубок Отамана ОНОЦ УК. У цій
грі, як правило, беруть участь збірні команди козаків
1 та 2 курсів факультету фізичного виховання та істо-
ричного. Учасники, наприклад, другої гри, що про-
ходила 21 лютого 2005р. на честь Дна Захисника
Вітчизни довели, що, незважаючи на різні інтереси,
сучасне козацтво славиться такими рисами, як по-
братимство, толерантність та щира повага один до
одного.

Самі змагання поділяються на  2 блоки
(спортивний та інтелектуальний), кожен з яких вклю-
чає різноманітні конкурси: вітання команд, спортив-
ний, інтелектуальний, й змагання команд підтримки.

Спортивний блок конкурсів передбачає, як
правило, естафету, підйом гирі, перетягування линви
та фехтування. Самі ці конкурсні завдання доводять,
що в студентів є ще спритність, витривалість,
мужність, маневреність, жага до перемоги, неупе-
редженість та сила духу. Учасники конкурсу мають
можливість отримати перемогу в особистих номіна-
ціях: “Найспритніший козак”, “Найспритніша козач-
ка”, “Найсильніший козак”, “Кращий фехтувальник”
та “Краща фехтувальниця”. Інтелектуальний конкурс
складається з 10 питань з історії, традицій та побуту
українського козацтва.

Даний конкурс дає змогу молоді відчути себе
козаками-захисниками, сприяє прагненню до пізнан-
ня свого коріння, інтересу до педагогічного досвіду
козацької доби (“Учитель”, №3 (114), №4-5 (103-104), 9
квітня 2004р.)

Зазначимо, що участь у святі сучасного ко-
зацького руху також сприяє формуванню пізнаваль-
ного інтересу у майбутніх учителів до освітньо-ви-
ховного досвіду козацької доби. Наприклад, на козаць-
кому форумі (25.04.2005р.) обговорювались питання
активізації козацького руху у напрямах військово-пат-
ріотичної роботи, культурно-просвітницької діяль-
ності, науково-дослідної, пропагандистської та видав-
ничої роботи у сфері освіти і виховання, фізкульту-
ри, спорту і туризму, міжнародної діяльності та інфор-
маційно-аналітичного забезпечення.

Головним результатом даного козацького фо-
руму, до якого прийшли всі учасники свята, стало
єдине бажання служіння рідній Батьківщині з метою
виховання молоді на засадах патріотизму, демократії
та високої моралі.

Особливим виховним заходом, що сприяв
формування пізнавального інтересу студентів до пе-
дагогічного досвіду козацтва, були і є посвята в коза-
ки першокурсників історичного факультету та фа-
культету фізичного виховання. Наведемо як приклад
план-сценарій проведення посвяти:

Святкування Дня Українського козацтва роз-
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починається , як правило, археологічною виставкою,
експозиція якої охопила період від слов’ян до козацт-
ва. Протягом двох тижнів усі бажаючі мають мож-
ливість побачити 4 експозиційні вітрини, перша з яких
розповідає про зародження слов’ян на нашій тери-
торії (IV-V ст.) в межах Черняхівської культури. Дру-
гий стенд присвячений старожитностям племен сіве-
рян перед державного періоду на Слобожанщині.
Третя вітрина відображає старожитності часів Киї-
вської Русі (X-початок XIVст.) на нашій території.
Остання вітрина розкриває життя слобожанського
населення козацьких часів (II пол. XVII - XVIII ст.).

Отже, були представлені всі категорії речей:
знаряддя праці, зброя, побутові речі, прикраси, речі
язичницького і християнського культу. Підкреслимо,
що всі матеріали виставки були надбані за рахунок
археологічних розкопок вузівських експедицій, а в
якості археологів-практикантів виступали студенти 1
курсу історичного факультету - члени ОНОЦ УК імені
Г.С.Сковороди.

Продовження святкування відбулося на істо-
ричному факультеті 12 жовтня, де традиційно були
проведені II Козацькі читання, присвячені темі - “Ук-
раїнське козацтво і сучасність”. Конференцію відкрив
отаман ОНОЦ УК імені Г.С.Сковороди, генерал-оса-
вул Українського козацтва І.Прокопенко зверненням
до студентства та розповіддю про традиції козацтва та
його значення сьогодні. Наприклад, програма читань,
що проходили у 2005 р., передбачала виступи сту-
дентів, аспірантів та пошукувачів університету, при-
свячені історії виникнення, становлення, розвитку
козацтва та його традиціям. Так, серед студентських
виступів можна виділити доповіді О.Панової про ви-
никнення Запорозької Січі, її географію та хроноло-
гію, О.Павличенко про значення релігії у житті козац-
тва, Є.Остапенко про виховні ідеали козацької роди-
ни та становище жінки, В.Корнієнко про звичаєве
козацьке право, Є.Редніченко про Хмельниччину в
літописах С.Величка, М.Шаульського про історію ук-
раїнського козацтва у висвітленні М.Максимовича,
А.Нестеренко про українське козацтво у сучасний
період. Серед аспірантських доповідей прозвучали
такі: “Невдалі спроби реорганізації вільного козацтва
навесні 1918 року” (С.Кряж), “Іван Богун - видатний
діяч у боротьбі українського народу середини XVII
ст.” (Г.Вишнякова), “Продовольче питання в діяльності
вільного козацтва” (О.Гавриленко). До складу журі
за традицією увійшли декан історичного факультету,
завідувачі кафедри історії України, кафедри слов’-
янських дисциплін, кафедри всесвітньої історії та док-
тори історичних наук.

Після завершення конференції на факультеті
всі першокурсники-слухачі, доповідачі відвідали ар-
хеологічну виставку нашого університету та Харкі-
вського історичного музею “Наш край у IX - XVIII
ст.”, присвячену 350-річчю міста Харкова.

Подія, на яку дуже очікували першокурсники
з моменту вступу до університету, до якої готувалися
з хвилюванням, - офіційна посвята в козаки - відбула-
ся 16 жовтня. Серед почесних гостей свята були пред-

ставники Кальміуської паланки УК Донецької області
- Головний військовий отаман кальміуської паланки
УК Донецької області М.М.Пантелюк, генерал-хорун-
жий УК Ю.Г.Ситник, осавул УК О.Б.Рудомьоткін та
ін., а також отаман Костянтинівського полку ім. Пав-
ла Полуботка генерал-хорунжий М.П.Євлахов, пол-
ковник УК В.Ф.Перевозник.

Посвята завершилась оголошенням Наказів
отамана ОНОЦ УК ім.Г.С.Сковороди про присвоєн-
ня чергових козацьких звань викладачам та студен-
там Інституту Українського козацтва та фінальним
концертом багатьох колективів університету.

Як свідчить аналіз досвіду роботи такі свята
завжди залишаються в серцях козаків-першокурс-
ників як символ початку нового, цікавого життя, спов-
неного бажанням невтомно і наполегливо відроджу-
вати традиції славних козаків України, бути вірним
товаришем, гідним наставником і взірцем для на-
щадків. Саме на це присягали козаки козацькому то-
вариству і Матері-Україні. Девізом життя козацька
молодь обирає: “Козак - це душа України, її надія,
оберіг і майбутнє!”.

Крім того, студентів залучали до здійснення
науково-дослідної роботи, що також сприяло не тільки
посиленню пізнавального інтересу, а й формуванню
його як стійкого особистісного утворення. Наведемо
основні напрями наукових пошуків студентів з огля-
ду на досліджувану проблему: 1.Зміст освіти в за-
гальних і спеціальних січових школах. 2.Принципи
виховання в козацькій педагогіці. 3.Виховні інститути
козацької доби. 4.Козацька система виховання.
5.Підручники за козацьку добу. 6.Народні традиції за
добу козацтва.

Підготовка наукових доповідей, рефератів,
мікродосліджень вимагала від студентів само-
стійності, наполегливості, творчості; активізувала
емоційно-вольові і інтелектуальні психічні процесі,
сприяла формуванню стійких пізнавальних інтересів
у студентів. Так, студентам рекомендувалось працю-
вати з науково-педагогічною літературою, зокрема
періодичною пресою. Знайомство з матеріалами
педагогічних журналів, газет давало змогу майбутнім
учителям не тільки знайомитись з козацькою педаго-
гікою, вивчати історію козацького руху, спостерігати
динаміку народження в Україні дитячих організацій
“Козацька республіка”, їх структуру, принципи по-
будови і діяльності тощо, а й використовувати ці відо-
мості у практичній роботі з учнями під час педагогі-
чної практики. Наведемо як приклад інформацію про
“Козацьку республіку” на Рівненщині.

Мета “Козацької республіки” - вивчення історії
козацького руху, створення в закладі атмосфери ви-
сокої моралі, чесності, взаємодопомоги, поваги до
старших, допомога слабким.

Структура. До складу республіки мають пра-
во входити учні різного віку незалежно від статі, на-
ціональності, релігійного переконання, а також до-
рослі, зокрема вчителі.

Нормативна база - Статут “Козацької респуб-
ліки”.
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Головний орган організації - шкільна козацька
рада, яку очолює кошовий отаман, котрого обира-
ють на рік.

Засоби і заходи пізнавального, творчого, оз-
доровчого характеру: лекції, бесіди, ігри, вікторини,
диспути, спортивні змагання, походи, турпоїздки
(“Освіта України”, №48-49, 22 червня 2004р.).

Координує освітньо-виховну роботи козацько-
го спрямування в університеті Окремий науково-
освітній центр Українського козацтва імені Г.С.Ско-
вороди на чолі з Отаманом ОНОЦ УК генерал-ота-
маном І.Ф.Прокопенко. Різноманітна діяльність цен-
тру, цілеспрямованість на виховання у майбутніх учи-
телів інтересу і поваги до історії козацтва - головна
ознака його функціонування. Серед багатьох заходів
слід відзначити і організацію подорожей до місць ко-
зацької слави, запорозьких паланок -Самари, Оріля.

Такі екскурсії-подорожі збагачували сту-
дентів відомостями про життя, побут, традиції запо-
рожців, про знавців козацьких часів, наприклад Д.Я-
ворницького, про історію і розвиток міст таких як о.
Хортиця - Запоріжжя - серце українського козацтва,
залишали незабутніми враження про історію украї-
нського козацтва та формували переконання у не-
обхідності бути наполегливим у пошуку та збере-
женні козацьких пам’яток.

Відмінність стимуляції виконанням творчих
праць від використання проблемних методів психо-
логи і педагоги вбачають в тому, що перші вміщують
в собі не тільки пошук своєрідних і кращих рішень
пізнавальної задачі, а й наочне вираження реальних
результатів, які студент може побачити. У цих резуль-
татах, зазначає Г.І.Щукіна, матеріалізується і думка, і
засвоєні знання, і практичні дії. Сила впливу творчих
праць студентів на пізнавальний інтерес міститься в
їх цінності для розвитку особистості взагалі, оскільки
і сам задум творчої праці і процес її виконання, і її
результат - все потребує від неї максимального зас-
тосування сил [5].

Висновки.
Педагогічна практика важлива складова у

підготовці майбутніх учителів. Саме вона дає мож-
ливість реалізувати набуті знання у самостійній діяль-
ності, здійснити аналіз реального шкільного життя,
набути досвіду організації навчально-виховного про-
цесу, позакласної й позашкільної роботи, а також
поглибити ставлення до професії тощо. Отже, педа-
гогічну практику ми розглядали як необхідну складо-
ву у формуванні пізнавального інтересу у майбутніх
учителів до освітньо-виховного досвіду козацької
доби. У ході педагогічної практики студенти експери-
ментальної групи застосовували набуті знання і певні
сформовані уміння на практиці. Так, студентами були
проведені змагання учнів з “Козацької боротьби”,
екскурсії до історичного музею, де учні познайоми-
лися з виставкою козацької зброї і одягу; конкурс на-
родної пісні тощо. Таким чином, у ході проведеного
дослідження ми прагнули реалізувати технологію
формування пізнавального інтересу до освітньо-ви-
ховного досвіду козацької доби, яка передбачала реа-

лізацію мотиваційно-цільового, когнітивного, проце-
суального й аналітичного компонентів.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти у напрямку вивчення інших проблем виховної
роботи серед студентів.
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ
ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Д’яченко Т.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченко

Анотація. В останній час набула популярності професія
фізичного реабілітолога. Позитивну роль у  професійній
підготовці фізичного реабілітолога відіграє акмеологічна
модель професійного становлення фахівців з відновлення
здоров’я. Вивчення ефективності акмеологічного підходу та
розвиваючих технологій навчання має покращити рівень
підготовки фізичних реабілітологів в системі післядиплом-
ної освіти.
Ключові слова: післядипломна освіта, фізичні реабілітоло-
ги, акмеологічний підхід, розвиваючі технології.
Аннотация. Дьяченко Т.В. Акмеологический подход в ис-
следовании проблем профессиональной подготовки специ-
алистов по физической реабилитации в высших учебных
заведениях. В последнее время стала популярной профес-
сия физического реабилитолога. Позитивную роль в про-
фессиональной подготовке физического реабилитолога иг-
рает  акмеологическая модель  профессионального
становления специалистов по восстановлению здоровья.
Изучение эффективности акмеологического подхода и раз-
вивающих технологий обучения улучшит уровень подго-
товки физических реабилитологов в системе последиплом-
ного образования.
Ключевые слова: последипломное образование, физичес-
кие реабилитологи, акмеологический подход, развивающие
технологии.
Annotation. Dyachenko T.V. Acmeological way in the research
of the problem of professional training of the physical
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rehabilitation specialists in the universities. Lately the profession
of physical rehabilitologists became very popular. Positive role
in the professional training of physical rehabilitologists plays
acmeological model of the professional education of the
specialists of the health repairing. The studying of the efficiency
of the acmeological way and developing educational technologies
will make better the educational level of the physical
rehabilitologists in the system of aftergraduational education.
Key words: aftergraduational education, physical
rehabilitologists, acmeological way, developing technologies.

Вступ.
Важливою проблемою сучасної педагогіки

вищої школи є формування високої кваліфікації
фахівців будь якої галузі людської діяльності, особли-
во це стосується фахівців, що мають справу з людь-
ми з обмеженими можливостями в наслідок тяжких
хвороб, травм тощо, тобто фізичних реабілітологів.
Але дотепер ця проблематика не отримала належно-
го визнання і реалізації в Україні і, відповідно, в педа-
гогічній науці.

Для вищої школи нашої країни підготовка спец-
іалістів-реабілітологів є багато в чому інноваційною,
не зважаючи на ґрунтовні наукові дослідження, що
виконані з цієї проблематики останнім часом. Але в
цих дослідженнях аналізуються лише окремі аспекти
підготовки фахівців з фізичної реабілітації і немає
цільного погляду на весь спектр, цієї складної і важ-
ливої проблеми.

На наш погляд, дуже важливо у дослідженні
будь якого педагогічного явища (і зокрема, пробле-
ми підготовки фахівців з відновлення здоров’я пост-
раждалих людей) визначити основні домінанті мето-
дологічні підходи вивчення теоретичних питань та
педагогічні технології впровадження в практику тео-
ретичних засад дослідження.

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

Формулювання цілей роботи.
Головною метою цієї наукової розвідки є дос-

лідження акмеологічних закономірностей продуктив-
ного функціонування освітнього простору вищого
навчального закладу та застосування теоретичних
положень розвиваючого навчання у професійній
підготовці фізичних реабілітологів.

Дослідження проводилось на базі Лугансько-
го національного педагогічного університету з 2000
по 2005 роки. В дослідно-експериментальній роботі
прийняли участь 728 студентів, що навчались за спец-
іальністю фізичного реабілітолога.

Результати досліджень.
Теоретичний аналіз наукових джерел [1; 5], а

також власні дослідження і спостереження автора [2-
4] дозволили нам вибудувати наступну систему прин-
ципів узгодження навчально-виховних дій в освітнь-
ому просторі вищого навчального закладу під час
професійної підготовки фізичних реабілітологів:
а) багаторівневе управління, що здійснює ефектив-
ну „режисуру” продуктивної професійної підго-
товки на рівні регіону чи країни;

б) врахування всього освітнього ланцюга: довузівська

стадія - вузівський період - етапи підвищення ква-
ліфікації у системі післядипломної освіти протя-
гом професійного життя фахівця;

в) кар’єрний моніторинг професійного просування
випускників, відстеження особливостей оволодін-
ня кожним з них тонкощами професійної майстер-
ності, проявів творчої активності, успішності рішен-
ня нестандартних завдань оздоровчої роботи.
Процес узгодження всіх етапів та ланок про-

фесіоналізації студентів-реабілітологів базується на
складній системі прямих і зворотних, міждисциплі-
нарних та міжособистісних зв’язків, які доводиться
враховувати викладачу в своїй діяльності. Категорія
„конкретного образу результату” в цьому сенсі є над-
звичайно необхідною студенту, оскільки чітко детер-
мінує та спрямовує його навчальні цілі і подальше їх
конкретне продуктивне втілення в духовно-інтелек-
туальному капіталі, тобто в стабільно стійких психіч-
них новоутвореннях майбутнього професіонала
відновлювально-оздоровчої роботи.

Досягнення „образу результату” ми застосо-
вували стосовно таких навчальних дисциплін як „Ос-
нови фізичної реабілітації”, „Масаж”, „Фізична реаб-
ілітація при захворюваннях внутрішніх органів” та
„Лікувальна фізкультура”. В процесі викладання ми
намагалися досягти того, щоб взаємозв’язана „холіч-
на” система всіх елементів „образу результату” за-
безпечила кожному студенту подальше продуктивне
самовдосконалення впродовж всього життя. Катего-
рія „образу результату”, на нашу думку, дає реальну
можливість розпізнавання рівня поточної навчаль-
ної готовності майбутніх реабілітологів, починаючи
з перших днів їх навчання. Така діагностика і пост-
ійний моніторинг навчальної діяльності дозволяють
вибудовувати успішні стратегії роботи майбутнього
фахівця в його саморусі до вершин (акме) професії
фізичного реабілітолога. До того, як подати студен-
там ідеалізовані моделі функціональних елементів
того чи іншого навчального стандарту, ми проекту-
вали кожну окрему тему навчальних дисциплін, що
викладалися, „програвали” її до подання студентам, а
потім здійснювали корекцію освітніх дій в ході всього
освітнього циклу. При цьому нами використовував-
ся аналіз і самоаналіз кожним студентом власної на-
вчальної роботи, здійснювалось комплексне управл-
іння і самоврядування, оцінка і самооцінка резуль-
татів професійної підготовки, в тому числі і за допо-
могою тестування та модульно-рейтингового ранжу-
вання. Можливості максимального залучення інте-
лектуального потенціалу, вдумлива аналітична робо-
та, тонка та напружена спільна діяльність викладача і
студента, як правило передбачали використання сис-
тем розвиваючого навчання Л. Занкова та техноло-
гію Д. Ельконіна і  В. Давидова. Систему розвиваю-
чого навчання Л. Занкова ми адаптували для сту-
дентів-реабілітологів наступним чином:
· Професійне навчання велося на достатньо висо-
кому рівні складності з урахуванням новітніх до-
сягнень реабілітологічної науки та практики;

• У навчальному процесі спочатку домінуюча роль
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належала фундаментально-теоретичним знанням;
потім послідовно вводилися знання прикладного
оздоровчого характеру;

• Студенти самі повинні були глибоко осмислюва-
ти та усвідомлювати алгоритм власних розумо-
вих операцій, їх естетичний потенціал та еврис-
тичність при засвоєнні складного, але корисного
їх майбутнім пацієнтам матеріалу;

· Активне включення в процес навчання всіх сторін
психоемоційної сфери кожного студента, для чого
у навчальній роботі застосовувалися читання ху-
дожніх творів, уривків з документальних джерел
та мемуарної літератури, прослуховування музи-
кальних творів, що активізували уяву студентів;

· Орієнтація викладачів на індивідуальний розвиток
особистості кожного з студентів, що отримували
професію фізичного реабілітолога.
Проводячи цикли семінарських занять з усіма

викладачами кафедри фізичної реабілітації і валео-
логії, ми послідовно прагнули до чіткого розуміння
кожним з них тонкощів системи розвиваючого на-
вчання, що формувало достатньо стійкий пізнаваль-
ний інтерес, гнучку структуру практичних і лабора-
торних занять, навики колективного пошуку необхід-
ної інформації на основі спостереження, порівнян-
ня, групування, класифікації, виявлення закономірно-
стей у ситуаціях регулярного формального і нефор-
мального спілкування студентів і викладачів.

Методичною метою кожного навчального за-
няття було створення необхідних умов для прояву
гностичної активності студентів, а особливо прояву
креативного потенціалу навчального матеріалу.

Конкретна освітня діяльність була організова-
на таким чином, що на кожному занятті першим ета-
пом було визначення рівня знань студентів цієї гру-
пи. Велику роль при цьому грало тестування, а також
само- та взаємоперевірки за кожною темою. Заняття
не мали рутинного характеру, всіляко віталася пере-
творювальна діяльність студентів, їх особистісні прак-
тичні спостереження, порівняльні розробки, оригі-
нальне групування відомостей з різких галузей знан-
ня. Висновки та узагальнюючі умовиводи робилися
спільно з викладачами, до виявлення закономірнос-
тей підходили колективно, толерантно ставлячись до
кожної з ідей, навіть самих несподіваних. Так, при
вивченні масажних технік студенти знайомилися з істо-
рією питання, отримували деякі відомості про східні
вчення про інь та янь, біологічно-активних точках,
зонах Захар’ївна-Геда, сегментарній будові людсько-
го тіла тощо. Доводилось давати студентам відомості
про філософські погляди давньосхідних целітелів,
знайомити їх з сучасними інноваційними підходами.
До останніх, зокрема, ми відносили, наприклад, ан-
тигомотоксікологію, про яку мало що відомо навіть
дипломованим лікарям та реабілітологам. Ці давнь-
осхідні уявлення та сучасні технології відновлення
здоров’я сьогодні знаходять повну підтримку та ро-
зуміння у прихильників холістичної медицини і го-
ловне - вони надзвичайно ефективні, що неоднора-
зово доведено практикою. Більш того, ми впевнені,

що повноцінні знання з реабілітології може дати тільки
фахівець-практик, що регулярно стикається зі склад-
ними випадками в реабілітаційних центрах та відділен-
нях. Бажано, щоб такий викладач-реабілітолог мав
ліцензію на заняття оздоровчою діяльністю і регуляр-
но підвищував свою кваліфікацію.

Особливе значення ми надавали активній са-
мостійній роботі студентів. З цією метою ми намага-
лися залучити до процесу оволодіння інформацією
їх психоемоційних переживань, що супроводжува-
лися елементом несподіванки, включенням орієнтов-
но-дослідницьких реакцій і механізмів креативності.
Так, враховуючи наявність в Луганській області ве-
ликої кількості ліквідаторів аварії на ЧАЕЄ, ми пропо-
нували нашим студентам розробити конкретні про-
грами реабілітації як самих ліквідаторів, так і людей,
що прибули з 30-км зони, дітей, батьки яких отрима-
ли ті чи інші дози опромінювання тощо.

Високі оцінки діставали оригінальні ідеї у ко-
лективному чи індивідуальному пошуку істини. Ми
навмисно створювали ситуації для ділового діалогіч-
ного спілкування, що дозволяли виявити особисту
ініціативність, толерантність до інакомислячих, Сту-
денти завжди мали можливість для прояву цих якос-
тей, презентуючи своїм колегам власні оригінальні
ідеї і підходи. Саме таким чином в студентських гру-
пах представлялись оздоровчі підходи, що дотепер ще
не знайшли широкого вжитку: бібліотерапія. цілющі
музикальні та ритмічні впливи на організм, аромате-
рапія, гирудотерапія, СПА-технології тощо.

Акцент в розвиваючій технології Ельконіна-
Давидова, яку ми застосовували, робився на форму-
ванні глибокого наукового мислення студентів-реаб-
ілітологів. сам навчальний процес був орієнтований
на отримання внутрішніх результатів навчання, що
характеризуються досягненням високого рівня абст-
рактного мислення. На цій базі в подальшому фор-
мувалася професійна компетентність,

Модульно-рейтингова система навчання
фізичних реабілітологів підтвердила ефективність зап-
ропонованих технологій розвиваючого навчання та
створення акмеологічної домінанти професійного
розвитку фахівців оздоровчо-відновлювальної сфе-
ри, тобто реабілітологів.

Слід зазначити, що результати застосованої
нами особистісно-орієнтованої та розвиваючої сис-
теми професійної підготовки фізичних реабілітологів
швидко позначилися на рівні теоретичної та приклад-
ної компетентності випускників цього профілю. При-
кладом успішності можуть служити Р. Джабраїлов, що
став дипломантом Всеукраїнської студентської олімп-
іади з фізичної реабілітації у Львові, а також випускни-
ця магістратури С. Стогнієва, яка відкрила багатопро-
фільний санаторій в одному з райцентрів Луганської
області, в якому стала директором і головним спеціа-
лістом. Чотири випускники магістратури останнього
часу стали викладачами кафедри фізичної реабілітації
та валеології Луганського національного педагогічно-
го університету імені Тараса Шевченка, розпочавши
роботу над дисертаційними дослідженнями.
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Ґрунтуючись на нашому досвіді підготовки
фізичних реабілітологів, ми спробували сконструю-
вати діючу модель становлення фахівця в галузі віднов-
лення здоров’я (фізичного реабілітолога). За основу
ми взяли апробовану О. Варфоломєєвою акмеолог-
ічну модель професійного становлення психотера-
певтів, що включає п’ять рівнів: психічний, особисті-
сно-соціальний, герменевтичний, символічний та
екзистенціальний.

Психічний рівень стосується емоційно-вольо-
вих якостей реабілітолога, його вміння відчувати сво-
го реабілітанта. Проблема повернення реабілітуємій
людині прийнятного рівня психічного здоров’я тісно
пов’язана з формуванням емоційно-вольової компе-
тентності та психічної стійкості реабілітанта. У випад-
ках, коли пацієнт (реабілітант) намагається „сховати-
ся” від власних тривог, його потрібно занурити до
джерела і початку неусвідомлених переживань і спро-
тивів, проведши його через тривогу. Необхідно ра-
зом зі психологами добиватися разблокування різно-
манітних емоційних „зажимів”. Слід навчати реабілі-
тологів умінню добиватися від своїх реабілітантів по-
зитивних особистісних змін через механізми само-
пізнання та саморозуміння. Треба нейтралізувати
фіксацію реабілітанта лише на своєму „Я”, бо така
фіксація блокує саногенні та креативні ресурси осо-
бистості. На нашу думку, психічному рівню моделі
професійного становлення реабілітолога відповідає
уміння успішно вирішувати наступні задачі, які най-
частіше постають на практиці:

а) реабілітація душевних сил та реабілітація з
участю душевних сил;

б) формування емоційно-вольової зрілості і
дієвих механізмів саморегуляції психічної стійкості
особистості;

в) забезпечення ефективного прориву внутрі-
шнього простору пацієнта у світ об’єктивної реаль-
ності;

г) підтримання психо-емоційного здоров’я
реабілітантів.

Особистісно-соціальний рівень передбачає
гуманістичний характер реабілітаційно відновлюваль-
них відносин, розкриття людської сутності як реабілі-
толога, так і реабілітанта. Навіть сама демонстрація
можливості близьких людських контактів здатна знач-
но збагатити та полегшити життя та стан реабілітанта.
Цьому рівню, на нашу думку, відповідає уміння вир-
ішувати такі типові задачі:

а) позитивний вплив особистості реабілітоло-
га на особистість реабілітанта;

б) зсув уваги з симптоматики захворювання
(травми) на особистісні характеристики, спосіб та
стиль життя пацієнта;

в) своєчасне розкриття соціальної детерміно-
ваності астеневротизації пацієнта;

г) професійне самовизначення реабілітолога.
Герменевтичний рівень передбачає здатність

реабілітолога допомогти реабілітанту у дослідженні
таких власних почуттів і переживань, про які він до
цього навіть не підозрював. Самопізнання та само-

розуміння всіляко заохочують людину визнати, інтег-
рувати та визволити незадіяні раніш частини своєї
особистості, що сприяє процесу відновлення здоро-
в’я пацієнта. Відкриття нових шляхів і способів росту
супроводжується радістю від ефективного, глибоко
особистісного винаходу того, чого не було раніше. У
людини виникає реальна можливість вийти за межі
„накатаних” поведінкових рецептур. Цьому рівню
відповідає уміння реабілітолога вирішувати наступні
задачі:

а) формування власної професійної вербаль-
ної зрілості реабілітолога;

б) виконання реабілітологом ролі провідника
по таємним лабіринтам психоемоційної сфери осо-
бистості реабілітанта;

в) своєчасна і точна безпомилкова інтерпре-
тація метафор, схованих у герменевтичному просторі
відчуттів та досвіду реабілітанта;

г) конструювання реабілітаційного діалогу за
законами комунікативної події;

д) гарантованість глибокого та тривалого пси-
хореабілітаційного ефекту.

Символічний рівень передбачає здатність реа-
білітолога допомогти постраждалій людині зрозумі-
ти і позитивно перетворити її внутрішній світ як учас-
ника соціуму. Треба уміти створювати у реабілітан-
та відчуття особистої влади над обставинами, інтерп-
ретації повинні бути індивідуальні, робота повинна
проходити в атмосфері максимальної довіри. Цьому
рівню відповідають уміння реабілітолога вирішувати
наступні задачі:

а) гнучке застосування теоретичних уявлень
при індивідуальній роботі з неповторною особисті-
стю реабілітанта;

б) розвиток реалістичності та плюралістич-
ності професійного світогляду реабілітолога;

в) розв’язання реабілітаційних задач кожного
етапу відновлення здоров’я за принципом “тут і за-
раз”;

г) перенесення акценту реабілітаційної діяль-
ності у ігровий та змагальний простір життєдіяльності
індивіда.

Екзистенційний рівень нашої акмеологічної
моделі професійного становлення реабілітолога по-
єднує і заключає у собі глибоку особистісно-профес-
ійну зрілість та майстерність (тобто акме) фахівця з
відновлення здоров’я. Треба навчити пацієнтів адек-
ватному сприйняттю світу таким, який він є у
дійсності. Людина завжди прагне до пояснення хаосу
своїх внутрішніх світів, завжди прагне продовжувати
життя. І тоді, коли їх страждання та деструктивні дії
пояснені і навіть у тій чи іншій мірі виправдані, вони
(реабілітанти) стають вповні керуємі та креативні.
Цьому рівню відповідає сформована компетентність
для розв’язання наступних задач:

а) розвиток та використання у своїй практиці
екзистенціального чуття: своєчасне та безпомилкове
розпізнавання, точна діагностика специфіки наявних
проблем;

б) успішне рішення задач на базі такої уста-
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новки: „Немає просто Реабілітації - є Реабілітант”.
Висновки.
Професія фізичного реабілітолога відносить-

ся до інноваційних і тому у підготовці фахівців з фізич-
ної реабілітації слід застосовувати найбільш прогре-
сивні навчальні технології та підходи.

До таких підходів відноситься і акмеологічний
і низка авторських методик, що добре себе зареко-
мендувала останнім часом (акмеологічний мони-
торінг, розвиваюча технологія Ельконіна-Давидова).

Позитивну роль у професійній підготовці
фізичного реабілітолога відіграє і акмеологічна мо-
дель професійного становлення фахівців з відновлен-
ня здоров’я.

Коли викладачем глибоко та особистісно усві-
домлена проблема якості освіти, коли за допомогою
акмеології розроблені технології та методики моні-
торингу якості освітньо-виховної роботи, коли дове-
ли свою ефективність розвиваючі навчальні техно-
логії, то залишається добитися співпадання внутріш-
ньої потреби викладача з його здатністю до впровад-
ження успішних розробок у педагогічну дійсність.

Подальші дослідження ми плануємо зосере-
дити на вивченні ефективності акмеологічного підхо-
ду та розвиваючих технологій навчання в системі
післядипломної освіти фізичних реабілітологів.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУРСАНТІВ СИСТЕМИ МВС

Журавель О.В.
Київський Національний університет

внутрішніх справ

Анотація. В статі розглядається деякі аспекти педагогічного
спілкування між курсантом і педагогом у навчальному закладі
МВС в умовах реформування системи оцінювання. Наголос
зроблено на невідповідності систем оцінювання знань в за-
гальноосвітній середній і вищій школі. Враховуючи особли-
вості педагогічного процесу в системі навчальних закладів
МВС, автор розглядає ймовірні шляхи та напрями посилення
виховного впливу через організацію педагогічної взаємодії у
процесі оцінювання навчальних досягнень курсанта.

Ключові слова. Педагогічне спілкування, курсанти навчаль-
них закладів МВС, критерії оцінювання
Аннотация. Журавель А.В. Некоторые особенности педаго-
гического общения в процессе оценивания результатов учеб-
ной деятельности курсантов системы МВД. В статье рас-
сматриваются некоторые аспекты педагогического общения
между курсантом и педагогом в учебном заведении МВД в
условиях реформирования системы оценивания. Ударение
сделано на несоответствии систем оценивания знаний в об-
щеобразовательной средней и высшей школе. Учитывая осо-
бенности педагогического процесса в системе учебных за-
ведений МВД , автор рассматривает  вероятные пути  и
направления усиления воспитательного влияния через орга-
низацию педагогического взаимодействия в процессе оце-
нивания учебных достижений курсанта.
Ключевые слова. Педагогическое общение, курсанты учеб-
ных заведений МВД, критерии оценивания
Annotation. Zhuravel A.V. Some particulares of pedagogical
contacts in process of appraisaling of results of studying activity
cadets of system Ministry of Internal Affairs. This article declare
some aspects of the pedagogic communication between cadets
and pedagogue at the Ministry of Internal Affairs educational
institution in condition of assessment system reformation. The
main problem is noncorresponding assessments of knowledge at
the general secondary and high school. According to specific
pedagogic process at the system of Ministry of Internal Affairs
educational institutions the author takes up different ways and
trends of pedagogic cooperation organization in process of
assessment of cadetўs educational achievement to strength
educational process.
Key words: pedagogic communication, cadets of educational
institution, criterion of assessment.

Вступ.
Трансформація єдиного радянського дидак-

тичного простору у незалежні національні системи
освіти обумовила процеси щодо перегляду та онов-
лення основних завдань навчання та виховання . Особ-
ливого значення набули цілі та завдання виховного
процесу, оскільки зазнала суттєвих змін сама пара-
дигма освіти, визначилися нові вектори у формуванні
мислення і життєвої позиції людини нової епохи, нової
системи цінностей [7,9].

Педагогічна практика і накопичений досвід
доводять, що на цьому етапі становлення та розвитку
національних систем освіти спостерігається послаб-
лення виховної функції навчального процесу. При-
чиною цього також можна вважати й те, що значна
частина організаційного та дидактичного потенціалу
системи освіти відволікається на завдання реформу-
вання системи освіти, у зв’язку переходом на нові
стандарти підготовки фахівців.

Виховна складова навчального процесу має
досить складну структурну організацію, яка представ-
лена такими компонентами як цілі і завдання вихо-
вання, прийоми і методи виховного впливу, механіз-
ми реалізації завдань та застосування методів, напря-
ми виховання тощо. Суттєве виховне значення має
оцінювання навчальних досягнень[6,8]. Оцінювання,
як категорія абсолютно суб’єктивна, є найбільш про-
блематичною у вітчизняній педагогіці. Особливо на
етапі її розбудови та реформування. Слід зауважити,
що в Україні, на сучасному етапі одночасно відбува-
ються два процеси – розбудова вітчизняної освіти і її
реформування.

Виходячи з історичного досвіду і законів фор-
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мальної логіки, процеси, що відбуваються в межах
одного предмету, однієї системи завжди перетина-
ються, переплітаються, взаємно впливають один на
одного. І саме тому, завдання розбудови системи
освіти, її дидактичної основи безпосередньо або опо-
середковано впливають на визначення завдань щодо
реформування вітчизняної педагогіки [1,2,5]. Мало
того, час від часу змінюються пріоритети і, законо-
мірно, змінюються вектори як розбудови, так і ре-
формування.

З переходом більшості вищих навчальних зак-
ладів нашої держави, в тому числі і відомчих навчаль-
них закладів МВС на організацію навчального про-
цесу (в т.ч. і оцінювання знань) за Болонською систе-
мою, постають проблеми по складанню нових на-
вчальних програм, а також по встановленню об’єктив-
них критеріїв оцінки знань і практичних навичок з
урахуванням особливостей навчального закладу.

На певних етапах - період запровадження 12-
бальної шкали оцінювання навчальних досягнень
учнів середніх шкіл, - результати розбудови вітчизня-
ної освіти робили неактуальними окремі завдання
реформування у напрямі європеїзації освіти, тобто,
запозичення зарубіжного досвіду. В свою чергу, що
стосується реформи, то вже лише її завдання роб-
лять неактуальними окремі досягнення розбудови.
Це стосується, зокрема, комерціалізації освіти, ши-
рокої демократизації процесу розширення мережі
навчальних закладів, їх чисельності, що на сьогодні
створило прецедент певної невідповідності структур-
ної організації вищої школи щодо європейських стан-
дартів. І тому, зараз відбувається зворотній процес –
ліквідація окремих навчальних закладів, укрупнення
навчальних закладів шляхом об’єднання окремих
інститутів.

Формулювання цілей роботи.
Ціль статті – провести ґрунтовні дослідження

процесу педагогічного спілкування суб’єктів навчаль-
ного процесу вищих навчальних закладів МВС Украї-
ни в процесі оцінювання результатів їх спільної на-
вчальної діяльності, відпрацювати оптимальну систе-
му оцінювання згідно існуючих вимог МОН та МВС.

Результати досліджень та їх обговорення.
12-бальна система оцінювання навчальних

досягнень учнів у середній школі суттєво вплинула
на процес формування завдань виховного плану. Той
факт, що будь який результат, рівень навчальних до-
сягнень є позитивним, докорінно змінює ціннісну
основу процесу виховання у навчальному процесі.
Однозначно, як доводить практика середньої школи,
позитиву стало більше, і негативного впливу на якість
та обсяг знань учнів це не справило. Хоча на першо-
му етапі запровадження 12-бальної системи оціню-
вання такі прояви мали місце. Однак з часом ситуа-
ція виправилася і сьогодні є всі підстави вважати, що
нова система оцінювання є більш демократичною,
що позначилося, в першу чергу, на основних резуль-
татах виховного процесу.

Однак, в системі вищої професійної освіти ви-
ховний аспект, пов’язаний з оцінюванням навчаль-

них досягнень учнів має суттєві відмінності і не є ло-
гічним продовженням шкільної оцінювальної техно-
логії. В цьому контексті є всі підстави говорити про
те, що процеси реформування системи оцінювання
у середній і вищій школі проходять паралельно, не
перетинаючись, самостійно, без визначення спільних
цілей і завдань. Через це реально створюються труд-
нощі виховного характеру, суть яких зводиться до того,
що сформований в учня у середній школі образ та
алгоритм успішного навчання вступає в конфлікт із
системою оцінювання його навчальних досягнень у
вищій школі. А якщо до цих чинників додати ще й
індивідуальні підходи педагогів до оцінювання на-
вчальних досягнень курсантів, їх особисте бачення та
ставлення до завдань реформування системи оціню-
вання в контексті переходу до європейських стан-
дартів, то картина представляється доволі розбалан-
сованою в дидактичному плані.

Пояснюється така педагогічна ситуація тим,
що вітчизняна вища школа знаходиться на етапі пере-
ходу від національної системи оцінювання до євро-
пейської системи ECTS. Це непростий для освіти етап
характеризується кількома важливими особливостя-
ми, серед яких найбільш актуальними є:
- одночасне функціонування традиційної (норма-
тивної) вітчизняної системи оцінювання пара-
лельно із запровадженням бально-рейтингової
технології, на якій побудовано кредитно-модуль-
ну систему організації навчального процесу;

- неадекватне оцінювання одних й тих же навчаль-
них досягнень через невпорядковане і, нерідко,
необґрунтоване застосування різних принципів,
підходів і технологій оцінювання результатів на-
вчання;

- невпевненість у визначенні успішності і якості
навчання, а через це й нестабільний емоційний
стан курсантів, які самостійно аналізують та оц-
інюють результати власної навчальної діяльності;

- нестабільний виховний ефект через одночасне
застосування принципово різних технологій оц-
інювання навчальних досягнень.
Відомо, яке важливе значення має для курсан-

та-початківця зароблена ним оцінка. Наскільки ре-
тельно, саме на першому етапі навчання, він нама-
гається з’ясувати для себе за що саме і яку оцінку він
може отримати, що для кожної оцінки треба знати і
вміти. Тобто, мова йде про найважливіші в цьому
плані педагогічні умови – однозначність і прозорість
критеріальної основи технології оцінювання. Реаль-
но полегшити для курсанта процес переходу від однієї
системи оцінювання до іншої може правильно побу-
дована система взаємовідносин з викладачем, орієн-
тована на забезпечення й підтримки успішності на-
вчання. В першу чергу, це доброзичливість педагога,
щире бажання зробити навчання курсанта успішним,
розкриття в нього потенціалу успішності.

Але, в цьому напрямі педагогічної діяльності
є чимало труднощів. Наприклад, доволі суперечли-
вим елементом в технологічному плані є оцінюван-
ня навчальних результатів курсанта з названих пред-
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метів за кредитно-модульною системою. Система
нормативних показників, що покладена в традиційну
систему оцінювання, ускладнює це завдання. Вини-
кає ціла низка питань, пов’язаних з тим, як норматив-
ну систему оцінювання адаптувати до бально-рей-
тингової. Безумовно, що основою позитивної оцінки
є виконання курсантом навчального нормативу (на
оцінку «задовільно»), а більш високий бал вистав-
ляється за покращення якості виконання, що може
бути зведеним в певну шкалу. Саме на це, в першу
чергу, повинні бути спрямованими спільні зусилля і
викладача, і курсанта. Саме це повинно стати цент-
ральним предметом, навколо якого і формуються
взаємовідносини і характер спілкування педагога і
учня. Значна увага повинна бути приділена тому, як
спілкування допомагає вирішувати питання адаптації
курсанта-початківця до нової системи оцінювання.

Особливе значення спілкування курсанта з
викладачем має, наприклад, на заняттях з фізичної
підготовки, оскільки до його основних складових до-
дається ще й такі, як фізична та технічна спроможність
викладача самому виконувати ті вправи, які, за про-
грамою, повинен вміти виконувати курсант. Або з
вогневої чи стройової підготовки. Вимогливість до
курсанта морально підкріплюється особистою вимог-
ливістю викладача до себе.

Людські стосунки, в тому числі і в навчально-
му процесі повинні будуватися на суб’єкт - суб’єктній
основі, коли обидві сторони спілкуються на рівних,
як особистості, як рівноправні учасники процесу
спілкування. Але ця рівноправність все ж таки має
свої особливості. Кожний з учасників процесу має
свій потенціал, який був сформований ним протя-
гом попереднього життя і представляє собою сукуп-
ний результат свідомої людської діяльності. Коли
цільові устремління людини у поєднанні з її особис-
тими властивостями, здібностями і амбіціями фор-
мують її власний і цінний для неї здобуток. Дотри-
мання цих умов сприяє виникненню міжособистіс-
ного контакту, результатом якого, зазвичай, стає діа-
лог, який значно збагачує таке спілкування. Ство-
рюється оптимальна база для позитивних змін у пізна-
вальній, емоційній, поведінковій сферах кожного з
учасників цього конструктивного процесу. Це сприяє
створенню таких педагогічних умов, коли зусилля
педагога і цільові навчальні установки курсанта мо-
жуть бути поєднані в оптимальній моделі оцінюван-
ня реальних результатів навчання. Важливо, щоб таке
спілкування було стабільним і цілеспрямованим, не
створювало небажаних «несподіванок».

Як відомо, основні форми педагогічної діяль-
ності реалізуються в умовах спілкування. Зміст
спілкування складає обмін інформацією, але цим
спілкування, звичайно, не вичерпується. Важливим
аспектом спілкування є прагнення організувати
спільну діяльність. Причому, діяльність у такому фор-
маті, коли сторони допомагають один одному реалі-
зувати свій потенціал, зміцнити власні позиції, досяг-
ти більших успіхів тощо. І більш за все цього потре-
бує сам педагог. Безумовно, що курсанту це по-

трібно, але його власні потреби обумовлені відпові-
дальністю дещо іншого рівня. Тобто, педагог більш
відповідальний перед курсантом, ніж навпаки.

Спілкування може виступати в таких аспектах:
- як спосіб вирішення навчальних завдань;
- як система соціально-психологічного забезпе-
чення виховного процесу;

- як спосіб організації взаємовідносин між педа-
гогом і курсантом, у яких поєднуються навчан-
ня і виховання;

- як процес формування особистості, його твор-
чої індивідуальності;

- як засіб мобілізації внутрішнього потенціалу
педагога і курсанта з метою забезпечення успі-
шності в основних видах їхньої діяльності.
В специфічних умовах спілкування навчаль-

ного закладу системи МВС найбільш характерним і
впливовим є фактор взаємовідносин у форматі «стар-
ший – молодший», що зумовлено статутними вимо-
гами, за якими організовано життєдіяльність такого
навчального закладу. І при цьому, паралельно відбу-
вається спілкування у форматі «педагог - курсант».
Таке поєднання сприяє посиленню виховного впли-
ву у процесі навчання. Для цивільного навчального
закладу це не так характерно, оскільки там авторитет
педагога завойовується, в системі МВС – визначаєть-
ся посадою, званням і статутом. І через це відпові-
дальність педагога перед курсантом за авансований
йому авторитет є надзвичайно високою.

Висновки:
- невідповідність систем оцінювання навчальних
досягнень в середній загальноосвітній школі і
вищому навчальному закладі системи МВС по-
требує особливого підходу педагога до курсантів
на початковому етапі його навчання;

- запровадження бально-рейтингової системи оц-
інювання навчальних досягнень курсантів в сис-
темі навчальних закладів МВС потребує створен-
ня єдиної бази організаційних, дидактичних та
методичних рекомендацій;

- на етапі переходу до нової системи оцінювання
(на засадах ECTS) необхідно посилити роль осо-
бистого спілкування педагога з курсантом, в
плані формування у курсанта довіри щодо об-
’єктивності оцінювання його навчальних досяг-
нень.
Цілеспрямована взаємодія і спілкування педа-

гога зі своїми курсантами в ході педагогічного про-
цесу є основним способом подолання протиріч, що
можуть виникати на ґрунті розбіжностей в системах
оцінювання навчальних досягнень. Не зважаючи на
те, що цій проблемі присвячено чимало уваги в дос-
лідженнях і публікаціях в педагогічній пресі, вона за-
лишається актуальною завжди, а перспективність її
зумовлена, насамперед, завданням створення чіткої і
прозорої системи оцінювання навчальних досягнень
курсанта в умовах застосування кредитно-модульної
системи.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Заневська Л. Г.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. Методом анкетування отримано результати само-
оцінки студентів щодо використання інформаційних техно-
логій у рекреаційно-туристській діяльності. Показано на-
явність протиріччя між розумінням студентами важливості й
необхідності вивчення комп’ютера та інформаційних тех-
нологій, з одного боку, й недостатнім рівнем підготованості
до використання їх у майбутній рекреаційно-туристській
діяльності, з іншого. Підтверджено думку про необхідність
розширення відповідних навчальних дисциплін і модулів на-
вчального матеріалу для студентів ВНЗ фізкультурного проф-
ілю.
Ключові слова: фізкультура, рекреація, оздоровлення, туризм,
інформатика, технології.
Аннотация. Заневская Л.Г. Отношение студентов к исполь-
зованию информационных технологий в рекреационно-ту-
ристской деятельности. Методом анкетирования получены
результаты самооценки студентов относительно использо-
вания информационных технологий в рекреационно-турис-
тской деятельности. Показано наличие противоречия между
пониманием студентами важности и необходимости изуче-
ния компьютера и информационных технологий, с одной
стороны, и недостаточным уровнем подготовленности к ис-
пользованию их в будущей рекреационно-туристской дея-
тельности, с другой. Подтверждено мнение о необходимос-
ти  расширения соответствующих учебных дисциплин  и
модулей учебного материала для студентов ВУЗ физкуль-
турного профиля.
Ключевые слова: физкультура, рекреация, оздоровление, ту-
ризм, информатика, технологии.
Annotation. Zanevska L.H. Attitude of students to the use of
information technologies in the recreation and tourist activity.
Using the method of questionnaire, results of self-appraisal of
students as to utilisation of information technologies in
recreation and tourist activity were got. Contradiction between
understanding of importance and necessity of study of computer

and information technologies, on one hand, and insufficient
level of preparedness students to the use of them to future
recreation and tourist activity, on another, is shown. An idea
about the necessity of expansion of the proper educational
disciplines and modules of educational material for the students
of high schools of athletic type is confirmed.
Keywords: physical education, recreation, healthy activity,
tourism, informatics, technologies.

Вступ.
Спортивно-оздоровчий туризм (СОТ) та рек-

реаційно-оздоровча діяльність (РОД) набувають чим
далі більшої ваги поряд з іншими видами фізичної
культури, що є зрозумілим на фоні зростаючої гіпо-
динамії сучасної людини [1]. Майбутні фахівці фізич-
ного виховання спеціалізуються у ВНЗ фізкультур-
ного профілю із СОТ та РОД. У відповідь на велику
суспільну потребу, фахівців цього профілю на рівні
спеціалізації готують також ВНЗ не фізкультурного
профілю [5]. Важливою складовою навчання відпо-
відних фахівців має стати готовність до використан-
ня сучасних інформаційних технологій з урахуван-
ням особливостей рекреаційно-туристської діяль-
ності [2, 3].

Дослідження проведено згідно з планом НДР
Львівського державного університету фізичної куль-
тури.

Мета дослідження - виявлення ставлення
майбутніх фахівців до використання інформаційних
технологій у рекреаційно-туристській діяльності.

Організація та методика дослідження. Для
виявлення ставлення майбутніх фахівців до викорис-
тання інформаційних технологій у рекреаційно-ту-
ристській діяльності було проведено опитування у
формі анкетування. Дослідженням було охоплено 79
студентів Львівського державного університету
фізичної культури (ЛДУФК) і 90 студентів Львівсько-
го національного університету ім. І. Франка (ЛНУ),
які спеціалізувалися з СОТ та РОД.

В залежності від змісту запитань анкети,
відповіді на частину з них було сформульовано в аль-
тернативній формі, а на решту запитань відповіді були
передбачені в одному з трьох варіантів: “Так”, “Ні” й
“Важко відповісти”. Для опрацювання анкет, за елім-
інації відповідей “Важко відповісти”, використано
методи статистики альтернативних ознак [6]. Пере-
вірку нульової гіпотези 210 PP:H =  проведено з
використанням статистичного критерію Стьюдента,
який обчислено за формулою:
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−

=
,
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rp =  – частка позитивних відповідей;

ir  – кількість відповідей “Так”;
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in  – кількість відповідей “Так” і “Ні” разом;

2,1i =  – умовне позначення статистичних пара-
метрів відповідей студентів ЛДУФК і ЛНУ відповід-
но;

21 P,P  – параметри генеральної сукупності;
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rrp

+
+

=  – частка позитивних відповідей сту-

дентів ЛДУФК і ЛНУ разом;

21

21
nn

nnn
+

=  – приведена кількість врахованих

відповідей [4, 6].
Висновок стосовно відхилення статистичної

гіпотези зроблено за  числа  ступенів  свободи

2nn 21 −+=ν . Опрацювання результатів анке-
тування здійснено з використанням Excel програми.

Результати та їх обговорення.
Студентам було запропоновано провести са-

мооцінку своїх знань і вмінь й готовності, як май-
бутніх фахівців, до використання комп’ютерної техн-
іки та сучасних інформаційних технологій у рекреац-
ійно-туристській діяльності. Результати статистично-
го опрацювання анкет подано в таблиці 1.

За результатами статистичного опрацювання
відповідей на запитання анкети виявлено, що після
отримання вищої освіти більшість респондентів
(84; 72%) обох ВНЗ (α > 0,05) мають намір працювати
у спортивно-оздоровчому туризмі та активній рек-
реації, що свідчить про привабливість такого роду
діяльності. Знання з інформатики й володіння комп’-
ютером та сучасними інформаційними технологія-
ми студенти, практично одностайно (α = 0,918), вва-
жають характерною ознакою сучасної молодої лю-
дини (94% опитаних).

Свою майбутню професійну діяльність студен-
ти обох ВНЗ значною мірою (64; 86%) пов’язують із
володінням комп’ютером та сучасними інформац-
ійними технологіями. Ще більшою є впевненість у
необхідності вивчати інформаційні технології стосов-
но своєї спеціалізації у СОТ і РОД (83; 98%).

Недостатньо обізнані респонденти з викори-
станням інформаційних технологій у СОТ та РОД
(47; 43%). Ще меншою мірою студенти знайомі з
інформаційно-довідковими системами у сфері ту-
ризму та автоматизованими системами сфери ту-
ризму й гостинності (13; 19%). Однаково слабкими
є знання студентів обох ВНЗ стосовно автоматизо-
ваних  систем  сфери  туризму й  гостинності
(25; 19%; α= 0,315). Недостатнім є рівень обізна-
ності студентів із прикладами використання інфор-
маційних технологій у туристичній галузі (37; 41%;
α= 0,559). Тому й не дивно, що тільки трохи більше
третини опитаних вважає себе готовими до про-
фесійного використання комп’ютера та інформац-

ійних технологій в туристській роботі (майже од-
ностайно: α = 0,559).

З наведеного можна зробити висновок, що
існує протиріччя між розумінням студентами важ-
ливості й необхідності вивчення комп’ютера та інфор-
маційних технологій, з одного боку, й недостатнім
рівнем підготованості до використання їх у майбутній
рекреаційно-туристській діяльності, з іншого.

Привертає до себе увагу статистично істотна
різниця (α = 0,002) у відповідях студентів ЛДУФК та
ЛНУ стосовно необхідності володіння комп’ютером
та сучасними інформаційними технологіями у май-
бутній професійній діяльності як працівника турис-
тської сфери (різниця складає 22%) й стосовно по-
треби вивчення інформаційних технологій для своєї
спеціалізації (25%). В обох запитаннях позитивних
відповідей студентів ЛДУФК відносно менше, а ніж –
ЛНУ. Оскільки навчальний план бакалавра фізично-
го виховання передбачає значно менше годин на дис-
ципліни, пов’язані з інформатикою, порівняно з на-
вчальними планами бакалаврів класичних універси-
тетів, такі результати анкетування слід вважати ще
одним аргументом до розширення відповідних на-
вчальних дисциплін і модулів навчального матеріалу
для студентів ВНЗ фізкультурного профілю. Зрозум-
іло, що студент, який має більш ґрунтовні знання з
інформатики і комп’ютерної техніки, відчуває потре-
бу й розуміє можливості застосування цих знань у
майбутній професійній діяльності. Зокрема, цей факт
підтвердили результати опитування щодо застосуван-
ня інформаційних технологій у СОТ і РОД.

Елімінація відповідей “Важко відповісти” при-
зводить до відповідного зменшення обсягу статис-
тичних даних, що викликає, своєю чергою, певне зро-
стання ймовірності прийняття нульової гіпотези. Ос-
кільки у відомій нам науковій літературі це питання
не розглядалося, нами проведено додаткову оцінку
істотності прийняття нульової гіпотези стосовно по-
рівняння відповідей на запитання анкети студентами
обстежених ВНЗ.

Розглянуто результати гіпотетичного опитуван-
ня, в якому б всі респонденти визначилися однознач-
но, даючи відповіді на кожне з шести запитань не аль-
тернативного типу тільки “Так” або “Ні”, але співвідно-
шення між обсягами цих відповідей приймалося та-
ким самим, що й у реальному опитуванні. По-
рівняльні результати зведено в таблиці 2.

Як і слід було очікувати, рівень істотності гіпо-
тетичної моделі виявився нижчим за отримані ре-
альні результати статистичного опрацювання. Од-
нак якісним чином, якщо орієнтуватися на загально
прийнятий рівень істотності 0.05, результати пере-
вірки статистичної гіпотези не зазнали змін. Тільки
у відповідях на 10-те запитання анкети рівень істот-
ності суттєво наблизився до граничної межі, але не
перейшов її.

Таким чином, отримані результати й сформу-
льовані на їхній основі висновки проведеного дослід-
ження можна вважати коректними стосовно обра-
ного методу статистичного опрацювання анкет.
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Висновки
1. Після закінчення ВНЗ більшість респондентів

(72; 84%) мають намір працювати у СОТ та РОД,
що свідчить про привабливість такого роду діяль-
ності.

2. Виявлено протиріччя між розумінням студента-
ми важливості й необхідності вивчення комп’ю-
тера та інформаційних технологій (96; 98%) й не-
достатнім рівнем підготованості до використан-
ня їх у майбутній рекреаційно-туристській діяль-
ності (36; 37%).

3. Привертає до себе увагу статистично істотна
різниця (α= 0,002) у відповідях студенті ЛДУФК
та ЛНУ стосовно необхідності володіння комп’-
ютером та сучасними інформаційними техно-
логіями у майбутній професійній діяльності як
працівника туристської сфери й стосовно потре-
би вивчення інформаційних технологій для своєї
спеціалізації.

4. Підтверджено думку про необхідність розширен-
ня відповідних навчальних дисциплін і модулів
навчального матеріалу для студентів ВНЗ фізкуль-
турного профілю, які спеціалізуються у СОТ і
РОД.
Напрямки подальших досліджень: розширен-

ня сфери застосування інформаційних технологій фа-
хівцями для інших спеціальностей та спеціалізацій
фізичного виховання і спорту; впровадження дистан-
ційної освіти у процес підготовки фахівців фізичного
виховання і спорту, які спеціалізуються в СОТ та РОД.
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Таблиця 1
Результати статистичного опрацювання анкет

Таблиця 2
Порівняльні результати реального й гіпотетичного опитування

Запитання р1,% р2,% α** 
1. Володіння комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями 
знадобиться Вам у майбутній професійній діяльності? 96 98 0.494 

2. Знання з інформатики й володіння комп'ютером та сучасними 
інформаційними технологіями є характерною ознакою сучасної молодої 
людини? 

94 94 0.918 

3. Чи вважаєте Ви, що володіння комп'ютером та сучасними 
інформаційними технологіями знадобиться Вам у майбутній професійній 
діяльності в якості працівника туристської сфери? 

64 86 0.002 

4. Чи потрібно Вам вивчати інформаційні технології стосовно своєї 
спеціалізацій? 83 98 0.002 

5.* Чи знайомі Ви з інформаційно-довідковими системами у сфері 
туризму? 13 19 0.272 

6.* Чи знайомі Вам автоматизовані системи сфери туризму й гостинності? 25 19 0.315 
7.* Чи знайомі Вам приклади використання інформаційних технологій у 
туристичній галузі? 37 41 0.559 

8.* Чи знайомі Вам приклади використання інформаційних технологій у 
спортивно-оздоровчому туризмі та рекреаційно-оздоровчій діяльності? 47 43 0.649 

9. Ви вважаєте себе готовим до професійного використання комп'ютера та 
інформаційних технологій в туристській роботі як працівника фізичного 
виховання ? 

36 37 0.897 

10. Ви маєте бажання після закінчення навчання працювати у СОТ та 
РОД?  84 72 0.099 

 * – запитання альтернативного типу;
** – рівень істотності.

Відповіді 
Реальні Гіпотетичні* Запитання 

n t α t α 
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10 33 1.662 0.099 1.885 0.062 
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ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

Зеленський Р.М.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглянуто питання формування профес-
ійно важливих властивостей і якостей особистості майбут-
нього провізора  у процесі професійно-прикладної фізичної
підготовки. Визначено зміст і завдання професійно-приклад-
ної фізичної підготовки вищих фармацевтичних навчальних
закладів. Схарактеризовано комплекс психофізичних і мо-
рально-етичних якостей майбутніх спеціалістів, які форму-
ються у процесі професійно-прикладної фізичної підготов-
ки . Виявлено шляхи підвищення  прикладної дієвості
фізичного виховання в системі підготовки провізорів до май-
бутньої професійної діяльності.
Ключові слова: фізична підготовка, провізор, студент, про-
фесія, якості.
Аннотация. Зеленский Р.Н. Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих провизоров. В статье рас-
смотрен вопрос формирования профессионально важных
свойств и качеств личности будущего провизора в процессе
профессионально-прикладной физической подготовки. Оп-
ределено содержание и задачи профессионально-приклад-
ной физической подготовки высших фармацевтических учеб-
ных заведений.  Дана характеристика комплекса
психофизических и морально-этических качеств будущих
специалистов, которые формируются в процессе професси-
онально-прикладной физической подготовки. Выявлены пути
повышения прикладной действенности физического воспи-
тания в системе подготовки провизоров к будущей профес-
сиональной деятельности.
Ключевые слова: физическая подготовка, провизор, студент,
профессия, качества.
Annotation. Zelenskiy R.N. Professional - applied physical
preparation of the future pharmaceutists.  In the paper the
problem of shaping of professionally important properties and
qualities of the person of the future pharmaceutist surveyed
during professional - applied physical preparation. The content
and problems of professional - applied physical preparation of
the higher pharmaceutical educational institutions is defined.
The performance of a complex of psychophysical and moral -
ethical qualities of the future specialists which are shaped during
professional - applied physical preparation is given. Pathes of a
raise of applied effectiveness of physical training to a system of
preparation of pharmaceutists to the future professional work
are detected.
Keywords: physical preparation, pharmaceutist, student,
profession, qualities.

Вступ.
Інтеграція в міжнародний освітній простір,

процеси демократизації й гуманізації суспільного
життя в умовах економічних реформ, що постійно
здійснюються, потребують від вищої школи активно-
го пошуку шляхів удосконалення системи національ-
ної освіти, що склалася в Україні. Це, в свою чергу,
вимагає розробки нової концепції щодо ролі й місця
кафедри фізичного виховання в структурі вищих на-
вчальних закладів і навчально-виховного процесу в
цілому. Реальне застосування такої концепції у фізич-
ному вихованні пов’язане з розробкою сучасної тех-
нології викладання фізичної культури, яка забезпе-
чить належний рівень професійної підготовки випус-
кників вищих навчальних закладів. Технологічний
підхід до професійно-прикладної фізичної підготов-
ки студентів ВНЗ  сприятиме формування в процесі
навчання необхідних моральних і вольових якостей
майбутніх спеціалістів, прикладних знань, умінь і на-
вичок, які допоможуть їм швидко адаптуватись до
нових виробничих умов, підвищити рівень профес-
ійної майстерності [1].

Аналіз науково-педагогічної літератури з про-
блеми дослідження засвідчив, що питання професій-
но-прикладної фізичної підготовки майбутніх спец-
іалістів знайшли відображення в роботах Г.Брацуна,
Н.Завидівської, С.Зуєва, О.Каравашкіної, Л.Крилової,
Р.Раєвського, С.Шмельова та ін. Однак ці досліджен-
ня були спрямовані на формування професійно зна-
чущих якостей фахівців окремих спеціальностей, зок-
рема «митна справа», «юрист», «інженер» тощо.
Питання професійно-прикладної фізичної підготов-
ки майбутніх провізорів не стало предметом спец-
іальних досліджень.

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити завдання профес-

ійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх про-
візорів та намітити шляхи її реалізації.

Результати дослідження.
Вивчення спеціальної та психолого-педагогіч-

ної літератури дало змогу констатувати, що професій-
но-прикладна фізична підготовка (ППФП) визначаєть-
ся як підсистема фізичного виховання, яка в найкра-
щий спосіб забезпечує формування й вдосконалення
властивостей і якостей особистості, які відіграють сут-
тєву роль для конкретної професійної діяльності [5,5].
Завдання, зміст ППФП визначають вимоги до особис-
тості спеціаліста, і перш за все, вимоги до його фізич-
ної, психічної й моральної підготовки, які, в свою чер-
гу, обумовлені факторами, що тісно пов’язані із спе-
цифікою самої професійної діяльності: сферою діяль-
ності, змістом і умовами праці, психофізичними особ-
ливостями діяльності тощо.

У ході наукового пошуку встановлено, що ос-
новним завданням ППФП студентів-провізорів є фор-
мування за допомогою різноманітних засобів фізич-
ної культури і спорту професійно-важливих власти-
востей і якостей особистості фахівця. Тому в процесі
фізичного виховання майбутніх провізорів повинні
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вирішуватись такі професійно-прикладні завдання:
1. Виховання національної гідності й соціаль-

ної активності особистості, високих моральних якос-
тей – відданості справі, чесності, правдивості, праце-
любства, дисциплінованості, відповідальності, почут-
тя колективізму й взаємодопомоги, гуманне ставлен-
ня до людей тощо.

2. Розвиток навичок і вмінь різного характеру
сприймань, швидкого запам’ятовування, оператив-
ного мислення, виразності мови, жестикуляції, раці-
онального ходіння, уміння спостерігати, комунікатив-
них, організаторських, управлінських умінь і навичок.

3. Забезпечення високого рівня професійної
працездатності, здібностей до інтенсивної розумової
діяльності, функціонування центральної нервової,
серцево-судинної, дихальної, м’язової  систем; удос-
коналення зорового, слухового, вестибулярного ана-
лізаторів.

4. Зміцнення здоров’я, профілактика можли-
вих захворювань.

5. Формування елементарних професійно важ-
ливих психофізичних якостей: здатності дозувати не-
значну силову напругу; загальну й статичну витри-
валість м’язів тулуба, спини, рук; швидкості й точності
рухів, усіх видів сенсомоторної реакції, спритності,
витривалості, стійкості до гіподинамії, удосконалення
спостережливості, об’єму, розподілу, переключення,
концентрації й стійкості уваги, пам’яті; оперативного
мислення, емоційної стійкості; розвиток вольових яко-
стей – цілепокладання, дисциплінованості, ініціативи,
рішучості, витримки, самовладання.

Отже, ППФП покликана забезпечувати фор-
мування цілого комплексу психофізичних і особист-
існих якостей, необхідних працівникам фармацевтич-
ної галузі в їх професійній діяльності.

Усебічне вивчення діяльності провізорів доз-
волило виявити значний комплекс психофізичних вла-
стивостей і якостей, необхідних для реалізації їх функ-
ціональних обов’язків. До переліку таких необхідних
компонентів професійної підготовки майбутніх про-
візорів, що реалізуються в процесі ППФП, слід відне-
сти різноманітні сенсорні, розумові, рухові, вольові,
моральні, організаторські уміння й навички. Так,
робота деяких категорій працівників фармацевтич-
ної галузі (наприклад, виробників, аналітиків) харак-
теризується низькою руховою активністю (гіподина-
мією), довготривалим перебуванням у позі сидячи
чи стоячи. Така обмежена рухова активність знижує
професійну працездатність, призводить до великої
кількості помилок, негативно впливає на життєво важ-
ливі функції і системи організму. Наведений приклад
вказує на важливість виховання у названих категорій
спеціалістів здібностей зберігати високу працез-
датність в умовах подовженої гіподинамії, що вима-
гає розвитку статичної витривалості м’язів тулуба,
спини, на які припадає найбільше навантаження під
час малорухливої діяльності.

Навпаки, для інших категорій спеціалістів фар-
мацевтичної галузі (наприклад, аптекарських праців-
ників) характерне чергування періодів дії незначного

фізичного навантаження й періодів достатньо висо-
кої рухової активності. Вивчення такої активності за
допомогою кроковимірювача показало, що вона до-
сягає за зміну іноді 10-12 км [3,168]. Це вимагає від
фармацевта загальної витривалості (здібності якомо-
га довше виконувати різноманітну динамічну робо-
ту середньої й помірної інтенсивності).

У ході наукового пошуку встановлено, що у
зміст професійної діяльності провізорів часто вклю-
чаються операції, пов’язані з маніпулюванням неве-
ликими предметами, інструментами, що вимагають
від них здатності виконувати швидкі, точні й еко-
номічні рухи, спритності й координації рухів рук і
пальців.

Аналіз функціональних обов’язків провізорів
засвідчив, що в їх діяльності важливу роль відіграють
психічні якості. Працівникам фармацевтичної галузі
необхідні, наприклад, такі якості уваги, як здатність
одночасно сприймати декілька об’єктів (об’єм ува-
ги), виконувати декілька дій (розподіл уваги), швидко
переносити увагу з одного об’єкта на інший (пере-
ключення уваги), зосередження на одному об’єкті
(концентрація уваги), здатність утримувати увагу
протягом деякого часу (стійкість уваги).

Від сучасних провізорів вимагається й опера-
тивне мислення. Він повинен уміти швидко аналізу-
вати інформацію, що надходить, обирати правильне
рішення й швидко його реалізовувати. Окрім того,
продуктивність праці провізора визначається наявн-
істю оперативної й довготривалої пам’яті – здатності
запам’ятовувати на короткий чи довготривалий термін
об’єм інформації й оперувати нею.

В аспекті досліджуваної проблеми привертає
увагу той факт, що діяльність провізора супровод-
жується значною емоційною напругою, яка обумов-
лена, перш за все, значною відповідальністю за прий-
няте рішення, здоров’я й життя хворих. У зв’язку з
цим для провізора виключно важливого значення
набуває емоційна стійкість – здатність зберігати ви-
соку працездатність у різноманітних стресових ситу-
аціях без негативних наслідків для себе [6].

Як відомо, екстремальні й стресові ситуації
вимагають від провізорів, як керівників установ,
здібностей керувати своїми почуттями, витримки і
самовладання. Ці вольові якості особливо важливі в
роботі з людьми, вони – одна з умов, що забезпечує
сприятливий мікроклімат у колективі.

Результати проведеного дослідження дозволя-
ють констатувати, що прикладна дієвість фізичної
культури і спорту в системі підготовки провізорів
підсилюється й тим, що спортивна діяльність вима-
гає від людини наявності тих же особистісних якос-
тей, що й професійна. Фізична культура і спорт ство-
рюють прекрасні можливості для морального вихо-
вання особистості, що включає в себе вплив на
свідомість людини, набуття нею морального досвіду
поведінки, створення міцних переконань щодо вибо-
ру правильної поведінки в різноманітних життєвих
ситуаціях [2]. У той же час успіх у професійній діяль-
ності залежить від того, чи сформовані у спеціаліста



54

життєво важливі моральні якості ( див. табл.1)
Як відомо, в психолого-педагогічній літературі

діяльність розглядається як засіб позитивних взаємо-
відносин, що характеризуються взаємоповагою, взає-
морозумінням, взаємодопомогою.

Спортивна діяльність – це специфічний вид
діяльності, в якій почуття відіграють важливу роль,
характеризуючи внутрішнє ставлення людини до ото-
чення [2,26]. В спортивній діяльності формуються ті
риси характеру людини, які роблять її найбільш ко-
рисним членом суспільства. З цього приводу В.Су-
хомлинський наголошував, що людина, яка відчуває
свою причетність до життя і розвитку суспільства,
колективу створює не тільки матеріальні цінності для
людей – вона створює саму себе [2,26].

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що,
по-перше, ППФП має потужний потенціал для фор-
мування у майбутніх провізорів таких якостей як
сміливість, рішучість, наполегливість, ініціативність,
дисциплінованість, сумлінність, упевненість у своїх
силах, відповідальність тощо, по-друге – зумовлює
необхідність побудови змісту навчальних програм з
фізичного виховання відповідно до особливостей
майбутньої професійної діяльності випускників фар-
мацевтичних вищих навчальних закладів.

У ході наукового пошуку виявлено шляхи
підвищення прикладної дієвості фізичного вихован-
ня майбутніх провізорів:
1. Збільшення обсягів і часу занять фізичною куль-
турою і спортом. Так, за даними офіційної ста-
тистики, показники фізичної підготовленості та
стану здоров’я студентів кращі у тих ВНЗ, де
фізичне виховання проводиться в обсязі чотирь-
ох годин на тиждень (216 год.), і гірше там, де
ВНЗ не дотримуються державного стандарту,
тобто навчальні заняття з фізичного виховання
проводяться в обсязі двох годин на тиждень (136-
140 год.) [5,8].

2. Активні заняття спортом. Важливо, щоб студен-
ти займалися фізичним вихованням не лише про-
тягом усіх років навчання у ВНЗ, але й по закін-
ченню навчання. Першочергової ваги тут набу-
вають самостійні заняття фізичною культурою і
спортом у позанавчальний час, фізичні вправи

в режимі дня (ранкова гігієнічна гімнастика,
фізкультурні паузи, виробнича фізична культу-
ра), масові оздоровчі, фізкультурні й спортивні
заходи тощо.

3. Цілеспрямоване формування професійно важ-
ливих властивостей і якостей особистості май-
бутнього провізора в процесі фізичного вихо-
вання відповідно до завдань ППФП. Цьому спри-
яють: а) фізичні вправи, що забезпечують роз-
виток психофізичних якостей майбутніх спец-
іалістів (сили, швидкості рухів, загальної і статич-
ної витривалості, гнучкості, уваги, емоційної ста-
більності тощо); б) вправи, запозичені з різних
видів спорту; в) фізичні вправи в режимі дня; г)
спортивні ігри; д) теоретична підготовка май-
бутніх провізорів з питань ППФП; е) запровад-
ження домашніх завдань прикладної спрямова-
ності; є) використання природних факторів; ж)
санітарно-гігієнічне облаштування місць для за-
нять тощо. З нашої точки зору такий шлях є
найбільш дієвим і перспективним.
Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дає

підстави для висновку, що кафедри фізичного вихо-
вання мають здійснювати вагомий внесок у підго-
товку випускників фармацевтичних навчальних зак-
ладів до майбутньої професійної діяльності завдяки
цілеспрямованій розробці системи професійно-при-
кладної фізичної підготовки.

Подальших досліджень потребують питання
узгодження змісту навчальних програм з фізичного
виховання для вищих фармацевтичних навчальних
закладів відповідно до завдань ППФП.
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Таблиця 1.
Структура професійно-важливих якостей провізора

Якості, що характеризують відповідальне ставлення спеціаліста 
до проф. діяльності до інших людей до самого себе 

Якості, що визначають 
уміння й готовність 
керувати власною 
поведінкою 

дисциплінованість 
добросовісність 
відповідальність 
урівноваженість 
активність 
ініціативність 
організованість 
оперативність 
старанність 

уважність 
готовність до співпраці 
доброзичливість 
великодушність 
тактовність 
дипломатичність 
чесність 
порядність 
терпимість 
 

самокритичність 
вимогливість 
самоповага 
самовпевненість 

цілеспрямованість 
принциповість 
наполегливість 
рішучість 
самовладання 
витримка 
сміливість 
почуття такту 
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ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ДЖОНА ЛОККА
ТА ЇХ ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ В
СУЧАСНИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Золочевський В.В.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. У статті розкрито питання становлення ідеї орган-
ізації дозвілля дітей з метою формування досвіду здорового
способу життя, фізичного виховання у педагогічній спад-
щині Дж.Локка. Автор показав актуальність проблеми досл-
ідження, здійснив порівняльний аналіз практики фізичного
виховання та організації фізкультурно-масової роботи у
сучасній Великій Британії (на прикладі приватних шкіл).
Ключові слова: програма, виховання, джентльмен, валеоло-
гія, фізичне виховання.
Аннотация. Золочевский В.В. Вопросы физического воспи-
тания в педагогическом наследии Дж. Локка и их педагоги-
ческая ретроспекция в современных школах Великобрита-
нии. В статьи раскрыты вопросы  становления  идеи
организации досуга детей с целью формирования опыта здо-
рового образа жизни, физического воспитания в педагоги-
ческом наследии Дж.Локка. Автор показал актуальность про-
блемы  исследования, осуществил сравнительный анализ
практики физического воспитания и организации физкуль-
турно-массовой работы в современной Великобритании (на
примере частных школ).
Ключевые слова: программа, воспитание, джентльмен, вале-
ология, физическое воспитание.
Annotation. Zolochevsky V.V. The questions of physical
training in J.Lock’s pedagogical heritage and their pedagogical
retrospection in modern Britain schools. The standing of idea
of organization children’s leisure with the aim of healthy way
of life experience forming and physical education in Dg. Lock
pedagogic heritage is performed in the article. The author
performed the urgency of research’s problem, made a
comparative analyze of physical education and organization of
physical work with students in Great Britain (on the example of
private school).
Key words: program, gentlemen, education, physical, valeology.

Вступ.
Сучасний стан педагогічної науки та освітньої

практики позначився загальними глобалізаційними
процесами, що актуалізують розробку питань фор-
мування у молоді життєвих цінностей, орієнтування
національної системи освіти на гуманістичні і валео-
логічні принципи виховних впливів, створення спри-
ятливих умов для саморозвитку кожної особистості.
Приєднання національної освітньої системи до Бо-
лонського процесу посилює значущість питань інтег-
рування вітчизняної освітньої системи у міжнарод-
ний освітній простір, актуалізує потребу ретельного
критичного аналізу й доцільної педагогічної ретрос-
пекції світового і національного історико-педагогіч-
ного досвіду організації освітнього процесу.

Законодавством України (Законами України
„Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Націо-
нальною доктриною розвитку освіти в Україні, кон-
цепціями національного виховання, педагогічної ос-

віти, фізичного виховання в системі освіти України,
Державною програмою розвитку фізичної культури
та ін.) визначено пріоритет валеологічної освіти мо-
лоді, наголошено на необхідності стимулювання у
молоді прагнення до здорового способу життя, ство-
рення умов розвитку дитячого та юнацького спорту,
туризму.

Вивчення стану розробки даної наукової про-
блеми показало, що незважаючи на значну кількість
наукових праць з історії світової та вітчизняної педа-
гогічної думки, нема окремого цілісного ґрунтовно-
го дослідження, присвяченого вивченню питань ста-
новлення, обґрунтування теоретичних засад та уза-
гальнення практики організації фізкультурно-масо-
вої роботи з молоддю. Виконані теоретичні й мето-
дологічні дослідження висвітлюють окремі аспекти
організації фізичного виховання у контексті питань
загальноосвітньої практики, соціально-педагогічної
діяльності, історії професійної педагогічної освіти
(Н.Б. Антонець, Л.С. Бондар, О.В. Глузман, В.І. Луго-
вий, Л.П. Пуховська, І.Ф. Прокопенко, О.В. Сухо-
млинська, Л.О. Хомич, Л.А. Штефан та ін.); розкри-
вають питання практико-методичної підготовки учи-
телів до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями
загальноосвітніх шкіл (Н.А. Башавець, Г.П. Голобо-
родько, Л.І. Іванова, С.О. Микитюк, А.В. Полулях та
ін.); присвячені розкриттю історичного аспекту
змісту і методики фізичного виховання (Н.А. Деми-
док, Т.В. Кравчук, М.З. Крук, А.М. Окопний та ін.).
Об’єктивна потреба творчої педагогічної ретроспекції
позитивного педагогічного досвіду зумовили вибір
теми наукової статті „Питання фізичного виховання
у педагогічній спадщині Джона Локка та їх педагогіч-
на ретроспекція в сучасних школах Великої Британії”.

Ця тема узгоджена з комплексною програмою
науково-дослідної роботи кафедр загальної педагогі-
ки, історії педагогіки та порівняльної педагогіки Хар-
ківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди “Підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу в середніх загально-
освітніх та вищих педагогічних навчальних закладах”
(РК № 1-200199004109).

Формулювання цілей роботи.
Тема роботи - аналіз проблем формування

досвіду здорового способу життя і фізичного вихо-
вання дітей у педагогічній спадщині Дж.Локка.

 Мета роботи: проаналізувати бачення Джо-
ном Локком мети, завдань і змісту фізичного вихо-
вання дітей, визначити способи поєднання завдань і
методів фізичного і морального виховання, здійсни-
ти педагогічну ретроспективу поглядів англійського
педагога в умовах сьогодення.

Результати дослідження.
Сьогодення вітчизняної педагогічної теорії та

практики позначилося зверненням до критичного
аналізу і вивчення позитивного світового досвіду
педагогів і просвітян минулого, серед яких чільне
місце посідає Джон Локк (1632–1704) – англійський
філософ, просвітитель, державний діяч, один з ос-
новоположників емпірико-сенсуалістичної теорії
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пізнання. Як відомо, Дж. Локк довгий час викладав
грецьку мову, риторику, етику в Оксфордському ун-
іверситеті, працював домашнім учителем і вихова-
телем, був політиком. Діяльність Дж. Локка прийш-
лася на період Англійської буржуазної революції,
результатом якої стало встановлення конституцій-
ної монархії. У світогляді вченого чітко визначена
філософська дуалістична позиція: з одного боку –
стихійний матеріалізм та сенсуалізм, з іншого – об-
стоювання позиції про те, що ми знайомимося не з
самими предметами, а з уявленнями про них у на-
шому розумі (ідеалізм).

У своїх працях „Досвід про людський розум”
(1690), „Думки про виховання” (1693) Дж. Локк вик-
лав власне переконання щодо відсутності природже-
них ідей, уважаючи, що навіть ідея Бога і моральності
не народжується з людиною. Дитина від народження
до набуття власного досвіду подібна до чистої дошки
(листа). У процесі життя людина з двох джерел знань
(матеріальні об’єкти відчуттів та відповідні ідеї почут-
тєвих якостей і уявлень) формує зовнішній досвід.
Внутрішній досвід, пов’язаний з мисленням, рефлек-
сією, визначає основний зміст і результат розумово-
го розвитку [1, 116; 5, 225].

Ці ідеї стали ґрунтом для розвитку педагогіч-
ної психології, зокрема методу самоспостереження
або інтроспекції. Також це свідчить про тверде пере-
конання Дж. Локка у тому, що від виховання і обста-
вин життя залежить увесь процес розвитку людини.
Подібні філософсько-педагогічні міркування вчено-
го склали підґрунтя для розробки програми вихован-
ня джентльмена, що визначає основоположні засади
і сучасної освіти Великої Британії.

Концепція виховання й освітня програма де-
тально викладена Дж. Локком у трактаті „Думки про
виховання”. Детально розглянемо основні педагогічні
категорії за Дж. Локком. Зокрема:

а) як представник буржуазної аристократії
Дж. Локк обстоював доцільність різнобічного вихо-
вання дітей тільки з сімей вищих соціальних станів,
причому, вчений був категорично проти громадсь-
кого виховання;

б) програма виховання джентльмена, ділової
людини нового суспільства, передбачала реалізацію
мети: сформувати джентльмена-ділка, здатного вести
свої справи легко й прибутково. Ця мета конкретизу-
валася в завданнях, що водночас визначали по-
слідовність напрямів виховання: по-перше, – розви-
ток здорового духу в здоровому тілі (фізичне вихован-
ня); по-друге, – дисципліна тіла, душі і розуму (загар-
тування, моральне виховання, розумовий розвиток).

Визначаючи пріоритет фізичного виховання й
загартування у вихованні джентльмена, Дж. Локк
аргументував свою позицію так: „Здоров’я  необхід-
не для наших справ та для нашого добробуту” [4, 23].
Серед засобів фізичного виховання, запропонованих
Дж.Локком, слід виокремити:

– загартування (заборона носити дітям надто
теплий одяг, формування здорових звичок (прогулян-
ки на свіжому повітрі, фізичні вправи тощо), холодні

водні процедури, міцний сон, здорова проста їжа (не
рекомендувалося дитині вживати м’яса принаймні до
3 років);

– заборона носити занадто вузький одяг, реко-
мендація щодо постелі дитини: твердість, природні
матеріали.

Дж. Локк наголошував, що значення фізично-
го виховання полягає і в тому, що кожен джентльмен
має бути готовий стати солдатом.

Локківська концепція морального виховання
ґрунтувалася на світоглядному переконанні щодо
відсутності вроджених ідей та реалізації природного
права. З точки зору Дж. Локка, мораль виходить з
принципу корисності та інтересів особистості май-
бутнього джентльмена і спиралася на досвід валео-
логічної поведінки людини. Цілепокладання у мораль-
ному вихованні, за Дж.Локком, складається з позицій:
1) вироблення твердого характеру; 2) розвиток волі;
3) формування моральної дисципліни; 4) формуван-
ня уміння керувати собою: „Сила душі полягає у здат-
ності людини відмовити собі в утіхах, діяти всупереч
власним нахилам і неухильно дотримуватися порад
розуму, хоч як би бажання вабили в іншу сторону”
[там само].

Дж. Локк рекомендував здійснювати фізичне
і моральне виховання з раннього віку дитини, коли
юна душа і тіло найніжніші й легко піддаються вихов-
ним впливам [5, 123].

Здоровий глузд має стати регулятором повед-
інки людини, основним засобом фізичного вихован-
ня і загартування дитини. Самодисципліна і самооб-
меження, за Дж. Локком, формують не лише прак-
тичні навички, моральні норми і досвід поведінки,
які мають бути не тільки зовнішніми (зовнішній лоск),
а й глибоко внутрішніми особистісними якостями.
Таким чином, усі засоби, методи й прийоми фізич-
ного і морального виховання у Дж. Локка об’єдну-
ються функцією стимулювання внутрішньої потре-
би й активного самоствердження особистості джен-
тльмена. Зокрема вчений радив застосовувати засо-
би: приклад батьків і домашнього вихователя, довкіл-
ля (природа, речі, взаємини між людьми), поступове
формування звичок, залучення до фізичної праці,
систематичні гімнастичні вправляння.

Не втрачають актуальності й сьогодні рекомен-
дації Дж. Локка щодо загартування фізичних і мораль-
них якостей. Наприклад:

1. Батьки мають усвідомити: наскільки здоро-
в’я необхідне для професійної діяльності і щастя і на-
скільки кожному, хто бажає відігравати певну роль у
світі, важлива міцна статура, здатна витривало пере-
носити незручності й утому, надміру очевидно.

2. Батьки мають долати схильність перетворю-
вати свою любов до дітей у сліпу закоханість, оскіль-
ки мають пам’ятати, що, заохочуючи примхи дітей та
пестячи їх, коли ті малі, псують у них природні
здібності. Діти виростають, і виростають їх погані звич-
ки. Ця порада стосувалася щодо кліматичних умов
(не перебільшувати значення тепла для здоров’я, пра-
вил загартування хлопчиків).
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3. Батьки не мають права бездумно задоволь-
няти всі бажання і примхи дитини, оскільки це може
призвести до моральної загибелі дорослої людини.
Ця порада стосувалася питань раціонального харчу-
вання, обмеження раціону простою їжею, традицій-
ною для англійської кухні (молочні супи, каші на воді,
вівсянка, сирі овочі та ін.), відмови від прянощів, солі
та цукру.

4. Суворість батьківського ставлення й обме-
ження дитячої свободи мають поступово зменшува-
ти відповідно до процесу дорослішання дитини, яка
повинна навчитися керуватися в поведінці власним
розумом.

5. Авторитет батьків формується через стра-
хи, пошану, які змінюються поступово на любов і
дружбу (відкриті прояви їх).

6. Батьки повинні усвідомити, що тілесні пока-
рання не є дієвим засобом, оскільки часто лише є
коренем інших поганих вчинків: „Такий різновид не-
вільницької дисципліни формує невільницький харак-
тер” [4].

З-поміж найдоцільніших методів фізичного і
морального виховання Дж. Локк виділив:

– вправляння (фізичні тренування, вправи в
добрих вчинках (не примушувати дитину запам’ято-
вувати правила поведінки, а реалізувати їх практично
у виховній ситуації).

– доручення (в дуже помірній кількості);
– бесіди з дітьми (згідно з дитячими здібностя-

ми та рівнем розуміння);
– наочний приклад (керування і фіксація ува-

ги дитини);
– фізична праця (різновиди ремесел та

сільськогосподарська праця дозволяють зняти втому
після навчальних занять, відновити енергію, стиму-
люють пізнавальні сили, зміцнюють здоров’я, дають
життєве загартування) [3].

Проведене дослідження свідчить, що більшість
постулатів програми Дж. Локка виховання джентль-
мена збереглися і творчо використовуються в
шкільництві і сімейному вихованні в сучасній Великій
Британії. Зокрема, на фізичну культуру виділено в
середньому 15 % навчального часу на загальноосві-
тньому рівні. Програма фізичного виховання  перед-
бачає формування чітко визначених валеологічних
умінь та фізичних якостей на різних стадіях фізично-
го розвитку людини: 1 – до 7 років, 2 – 7 – 11 років, 3
– 11 – 14 років, 4 – 14 – 16 років.

Широкою популярністю у Великій Британії
користуються приватні школи-інтернати, в яких на-
вчально-виховний процес організується по сімейно-
му типу. Більшість шкіл мають басейни і добре об-
ладнані спортивні зали, майданчики, ігрові поля,
тенісні корти. Традиційним є для англійських шкіл
виділення половини одного дня у навчальному тижні
для проведення спортивних ігор, змагань, туристич-
них походів. Навчальний розклад субот так само пе-
редбачає проведення занять з фізкультури. Фізичні
вправи, відвідування спортивних секцій є в розкладі
другої половини кожного навчального дня. Раціон

харчування в школах-інтернатах так само витримано в
усталених традиціях англійської культури: кожний день
діти отримують триразове харчування. Приведемо
приклад шкільного меню на день: сніданок: фруктові
соки або фрукти, пластівці з молоком чи вівсянка, бе-
кон чи омлет, тости, чай, кава, молоко; обід: супи, ово-
чеві салати (від одного до трьох варіантів вибору), за
вибором – м’ясні, рибні чи вегетаріанські страви, 2 – 3
вибору овочів, десерт (фруктовий пиріг, хлібний пу-
динг); вечеря: полегшений варіант обіднього меню
(супи, салати, свіжі фрукти, сир). Прийом їжі відбу-
вається у чітко встановлений час [2].

Висновки.
1. Загальний внесок у розвиток педагогічної

науки та освітньої практики відомого англійського
філософа, політика і педагога Дж. Локка полягав у
розробці концепції виховання джентльмена, осново-
положні засади якої визначають характер навчально-
виховного процесу в сучасній Великій Британії та
Уельсі.

2. Дж. Локк є одним із розробників цілісної
системи морально-фізичного виховання і стояв у
витоків валеології. Його методичні рекомендації,
висловлені на сторінках трактату „Думки про вихо-
вання”, можливі для широкого використання в су-
часних умовах особистісно орієнтованого вихован-
ня в загальноосвітніх школах та у процесі сімейного
виховання.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем фізичного
виховання у педагогічній спадщині Джона Локка.

Література
1. Джуринский А.Н. История образования и педагогичес-
кой мысли: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.:
ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

2 . Джуринский А.Н. Развитие образования в современном
мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 200 с.

3 . История педагогики и образования. От зарождения вос-
питания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб.
пособие / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2001. –
С. 206 – 211.

4 . Джон Локк. Мысли о воспитании. – М.: Педагогика, 1968.
– 296 с.

5 . Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.
Педагогическое наследие: Сборник /Сост. В.М. Кларин,
А.Н. Джуринский.– М.: Педагогика, 1987.– 412 с.

Надійшла до редакції 29.11.2007р.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НАЗУБОЯСЕННИХ
ЗАПОБІЖНИКІВ НА СТАН ДЕЯКИХ

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ЧАС
ТРЕНУВАННЯ БОКСЕРІВ

Іванов В.І., Римар М.П.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна

академія»

Анотація. В статті наведені результати вивчення впливу на-
зубоясенних запобіжників на функцію дихання, комфорту, а
також зміни системи фіксації в залежності від методу їх виго-
товлення. Аналіз отриманих даних показує перевагу індиві-
дуальних запобіжників перед запобіжниками нераціональ-
них конструкцій. Для зменшення негативного впливу на
функцію дихання і зорового аналізатора, зміни складу крові
та негативної дії дискомфорту, необхідно забезпечувати
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спортсменів якісними індивідуальними запобіжниками.
Ключові слова: зазубоясенний запобіжник, колірний зір, інди-
відуальний запобіжник, фізичні навантаження, зовнішня кон-
фігурація запобіжника, дискомфорт.
Аннотация. Иванов В.И., Рымарь Н.П. Оценка влияния зу-
бодесневых предохранителей на состояние некоторых фун-
кциональных показателей во время физической нагрузки. В
статье приведены результаты изучения влияния зубодесне-
вых предохранителей на функцию дыхания, зрительного
анализатора, комфорта, а также смены системы фиксации в
зависимости от метода их изготовления. Анализ получен-
ных данных показывает превосходство индивидуальных зу-
бодесневых предохранителей перед предохранителями не-
рациональных конструкций. Для  уменьшения
отрицательного влияния на функцию дыхания и зрительно-
го анализатора, изменения состава крови и отрицательного
действия дискомфорта, необходимо обеспечивать спортсме-
нов качественными индивидуальными предохранителями.
Ключевые слова: зубодесневой предохранитель, цветовое
зрение, индивидуальный предохранитель, физические нагруз-
ки, внешняя конфигурация предохранителя, дискомфорт.
Annotation. Ivanov V.I., Rymar N.P. Valuation of influence of
dentogingival safety devices on the state of some functional
characteristics during boxers’ physical activities. The article
deals with the results of research of influence of dentogingival
safety devices on the function of breathing and visual analyzer,
comfort and changing of the system of fixation depending on
the method of their producing. The analyses of the received
data show the advantage of individual dentogingival safety
devices over safety devices of irrational constructions. For
decrease of the negative effect by function of respiration and
the visual analyzer, a modification of a composition of a blood
and the negative operation of discomfort, it is necessary to
ensure sportsmen with qualitative individual fuses.
Key words: dentogingival safety device, individual safety device,
external configuration of the safety device, physical activities,
discomfort, color vision

Вступ.
Зростання популярності «контактних» силових

видів спорту і числа їх учасників, зокрема боксу,
кікбоксингу статистично спостерігається збільшен-
ня кількості травматичних пошкоджень зубощелеп-
ної дялінки серед спортсменів, особливо серед по-
чатківців у зв‘язку з недостатньою інформативністю
попередження травматизму [3, 5], а також при засто-
суванні неякісних захисних назубоясенних запобіж-
ників – амортизаторів, які не враховують індивіду-
альні конструктивні особливості [2, 12].

За даними різних авторів відсоток травм зубо-
щелепної ділянки коливається від 12% до 67% по
відношенню інших травм у боксі [1, 3, 4].

У нашій країні встановлено обов‘язкове засто-
сування захисних назубоясенних запобіжників –
амортизаторів на спортивних змаганнях по боксу [8].
Однак, це правило не рідко порушується, оскільки
назубоясенні запобіжники ускладнюють дихання
спортсмена, недостатня фіксація їх призводить до
випадання із порожнини рота. Так, нами у 2006 році
відмічено 35 таких випадків, що пов‘язано з диском-
фортом, відчуття якого у спортсмена зменшує кон-
центрацію уваги [7]. Крім того, вегетативні зміни в
організмі призводять до розладу функцій зорового
аналізатора, а саме колірного зору. Широка вив-
ченість функцій колірного зору людини [6, 10, 13, 14]
може полегшити кількісний аналіз даних вимірювань.

Робота виконана за планом НДР ВНДЗУ
«УМСА».

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було отримання точних

уявлень про зміни функції зовнішнього дихання та
колірного зору, зміни складу крові спортсмена, вив-
чення порушень дискомфорту та вивчення кріплен-
ня різних запобіжників в порожнині рота.

Методи дослідження. У 32 спортсменів вив-
чалась роль запобіжників і їх вплив на функцію зовн-
ішнього дихання. Спортсмени були розділені на 2 гру-
пи: спортсмени, які користуються індивідуальними
ясеними запобіжниками і запобіжниками, межі яких
були збільшені по лінії «А» (запобіжники з розшире-
ним базисом). За даними медичної документації
ступінь фіксації запобіжника на щелепах вимірялась
шляхом підвішування до нього важеля [12].

Для вияснення ступеню впливу запобіжника
на функцію зовнішнього дихання досліджували гру-
пу боксерів зі стажем занять спортом до 2 років, віком
14 – 15 років, вагові категорії від 57 – 66 кг. В дослід-
женнях прийняли участь 12 спортсменів. За допомо-
гою спеціального пристосування на вусі боксера зак-
ріплювали кюветний датчик комбінованого оксігено-
метра 0 – 57 [11]. Вимірювання величини насичення
крові киснем, обчислювали у відсотках і проводили в
період тренування на «лапах» (4 раунда по 2 хв.  з
перервою на відпочинок між раундами 1 хв.), що да-
вало змогу градуювати ступінь навантаження. До і
після кожного раунду вимірювали насичення крові
киснем. Проведено дві серії досліджень в один час
доби, по 1 серії кожного дня (основний дослід), в кон-
трольному – боксери запобіжників не одягали.

Кольоророзрізнююча функція очей спорт-
сменів досліджувалась виготовленою нами спеціаль-
ною кольоровою карточкою, яка представляла собою
модифікацію поліхроматичної таблиці 3Б [9]. Час ек-
спозиції тест – таблиці – 15с. Дослідження за допомо-
гою карточки проводили в нейтральних ситуаціях і
після фізичного навантаження.

Реальність такого підходу інтерпретуємо ре-
зультатами проведеного дослідження.

Результати досліджень.
Основним недоліком неякісних запобіжників

є їх товстий ступеньковий край в області перехідної
складки, який призводить до незадовільної їх фіксації
в порожнині рота.

Максимальний тяж, скидаючий з щелепи бок-
серів запобіжника, виготовлений без обробки – гіпсо-
вої моделі, знаходиться в межах 130 ± 8 г, при індиві-
дуальній – збільшується до 360 ± 8 г (мал. 1).

При вивченні фіксації запобіжника виявлено,
що збільшення його піднебінної частини (по лінії А)
не дає покращення фіксації і стабілізації, а навпаки,
підвищує співвідношення і збільшується в 2,5 рази та
створює у більшості спортсменів відчуття диском-
форту, подвоюється і кількість спортсменів з відчут-
тям дискомфорту (мал. 2), а при вимірюванні наси-
чення крові киснем встановлена понижена оксиге-
нація. Відмінності в їх рівнях в порівнянні з основним
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дослідженням носили виражений характер.
При фізичному навантаженні виявлено, що

індивідуальні запобіжними незначно змінюють вели-
чину насичення крові киснем у боксерів і ці дані не є
статистично суттєвими.

Дослідження спортсмена при фізичному наван-
таженні, на тренуванні на «лапах» виявлено, що більш
раціональна конструкція запобіжника показує значно
кращі результати з боку функції дихання, чим більш
громіздкі, які достовірно збільшують гіпоксію крові, а
їх зовнішня конфігурація є однією із основних причин
негативної фіксації, дискомфорту та травматизму.

В той же час нашими даними відмічаються
факти поширення цих закономірностей на боксері,

які стосуються перевірки зорового аналізатора на
кольоросприйняття за допомогою модифікаційова-
них поліхроматичних таблиць Е.Б.Рабкіна [9]. Спос-
терігається деяке збільшення кількості неправильних,
невпевнених відповідей, знижується швидкість розр-
ізнення кольору при читанні ряду таблиць після фізич-
ного навантаження у спортсменів з зубними запобі-
жниками нераціональних конструкцій, що свідчить
про тенденцію зміни функції колірного сприйняття в
умовах зниження насичення крові киснем. Мож-
ливість помилкової назви кольору виключена: при
перевірці в нейтральних ситуаціях у назві кольору
помилок не було.

Оскільки напрями змін в організмі, який досл-
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іджується, у переважної більшості спортсменів
співпадають, то можна припустити, що в наведених
даних відкривається негативний вплив неякісних зуб-
них запобіжників на виконання фізичного наванта-
ження в тренувальному процесі.

Висновки.
З метою запобігання та зменшення кількості

випадків травматизму, необхідно проводити роз‘яс-
нювальну роботу серед спортсменів, тренерів та
спортивного медичного персоналу про виконання
обов‘язкового положення про застосування ротових
запобіжників на змаганнях і тренуваннях з «контакт-
них» силових видів спорту.

Для зменшення негативного впливу на функ-
цію дихання і зорового аналізатора, зміни складу
крові та негативної дії дискомфорту, необхідно за-
безпечувати спортсменів якісними індивідуальни-
ми запобіжниками.

Розроблений колірний тест дозволяє виявити
зміни в функціональному стані боксерів після вико-
нання фізичного навантаження.

Подальші дослідження будуть направлені на
вивчення впливу назубоясенних запобіжників на стан
деяких функціональних показників під час тренуван-
ня боксерів.
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ФОРМУВАНННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Кайдалова Л.Г.
Національний фармацевтичний університет,

м. Харків

Анотація. У дослідженні  проаналізовано проблеми профес-
ійної компетентності у психолого-педагогічній літературі;
визначено складники професійної компетентності та  чинни-
ки, що впливають на формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців. На процес формування професій-
них компетенцій впливають такі  фактори:  професійна
спрямованість навчання; професійний інтерес; здібності до
оволодіння майбутньою професією; чітка мотивація навчан-
ня; уміння навчатись самостійно; потреба у самовдоскона-
ленні; професійна спрямованість технологій.
Ключові слова: професійний, компетентність, комунікатив-
ний, студент, фахівець.
Аннотация. Кайдалова Л.Г. Формирование профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов. В исследова-
нии проанализировано проблемы профессиональной компе-
тентности в  психолого-педагогической литературе;
определены составляющие профессиональной компетентно-
сти и  факторы, влияющие на формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. На процесс
формирования профессиональных компетенций влияют та-
кие факторы: профессиональная направленность обучения;
профессиональный интерес; способности к овладению бу-
дущей профессией; четкая мотивация обучения ; умение
учиться самостоятельно; потребность в самосовершенство-
вании; профессиональная направленность технологий.
Ключевые слова: профессиональный, компетентность, ком-
муникативный, студент, специалист.
Annotation. Kaidalova L.G. Formation of professional
competence of the future experts. In the research it is analysed
problems of professional competence of the pedagogical
literature; components of professional competence and the
factors influencing formations of professional competence of
the future experts. Process of formation of professional
competences is influenced with such factors: professional
directivity of learning; professional interest; abilities to mastering
by the future occupation; precise motivation of learning; skill
to study self-maintainedly; necessity of self-improvement;
professional directivity of technologies.
Keywords: professional, competence, communicative,
formation, student, specialist.

Вступ.
Посилення вимог щодо професійної компе-

тентності фахівців обумовлює підвищення якості
підготовки фахівців, перегляд змісту навчання, упро-
вадження ефективних педагогічних технологій, форм
та методів навчання. Уведення в професійну освіту
(окрім знань, умінь та навичок) нових освітніх конст-
руктів – компетентностей, компетенцій і ключових
кваліфікацій науково обґрунтували вчені країн Євро-
пейського Союзу в середині 80-х років минулого сто-
ліття – Д.Мартенс, Б.Оскарссон, А.Шелтон, Р.Бадер,
Саймон Шо та ін.  [2, 13, 15, 16].

Проведений аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури та публікацій щодо професійної компетент-
ності показав наявність різних точок зору щодо розу-
міння сутності зазначеного поняття. Одні автори роз-
глядають професійну компетентність як елемент або
складову частину культури фахівця, інші як якість
особистості або як здатність і готовність здійснювати
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професійну діяльність [1,2].
Робота виконана за планом НДР Національ-

ного фармацевтичного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою статті є аналіз проблем професійної

компетенції у психолого-педагогічній літературі та
визначення чинників, що впливають на формування
професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Результати досліджень.
У доповіді міжнародної комісії з освіти для XXI

століття ”Образование: сокрытое сокровище” Жак
Делор, сформулювавши ”чотири стовпи”, на яких
ґрунтується освіта: научитись пізнавати, научитись
робити, научитись жити разом, научитись жити, виз-
начив за своєю сутністю основні глобальні компе-
тенції. Так, згідно Жаку Делору, одна з них проголо-
шує – навчатись робити, з тим, щоб набути не тільки
професійну кваліфікацію, але в більш широкому ро-
зумінні компетентність, яка дає можливість упора-
тись з безліч різних ситуацій і працювати в групі [5].

Залежно від професійної активності А.Шелтон
наводить п’ять груп ключових кваліфікацій:

– психомоторні  вміння: координаційні
вміння, швидкість реакції, здатність до концентрації
уваги та ін.;

– загальнотрудові якості: практичні вміння та
навички для  широкого кола дій щодо вимірюваль-
ної техніки, охорони праці, обслуговування машин,
технологічного планування; технологічна діагности-
ка тощо;

– пізнавальні здібності: самостійність мислен-
ня, креативність, здатність до вирішення проблем,
здатність оцінювання;

– особистісні або індивідуально-орієнтовані
здібності: надійність, прагнення до якісної праці, відпо-
відальність, критичність, впевненість у собі, оптимізм,
спрямованість на конкретні успіхи в роботі;

– соціальні здібності (здібності, орієнтовані на
групову поведінку): готовність до кооперування, ко-
мунікативні здібності, відповідальність, корпора-
тивність тощо [15].

Нікітіна Л., Шагеєва Ф., Іванов В. під про-
фесійною компетентністю розуміють характерис-
тику особистості фахівця, яка висловлена у єдності
його теоретичних знань, практичної підготовле-
ності та здатності здійснювати всі види професій-
ної діяльності [11].

В Енциклопедії професійної освіти професій-
на компетентність ґрунтується на: 1) професійних
якостях працівника (професійні знання, уміння, на-
вички як досвід діяльності; 2) соціально-комунікатив-
них здібностях; 3) індивідуальних здібностях, що за-
безпечують самостійність професійної діяльності [7].

На думку І. Зимньої, професійна компе-
тентність є інтегративною якістю і проявляється в
діяльності, поведінці, вчинках людини та розглядаєть-
ся як цілісна особистісна якість, що ґрунтується на
певному рівні розвитку інтелектуальних та мисли-
тельних здібностей, таких як аналіз, синтез, порівнян-
ня, систематизація, тощо; на загальнобіологічних

властивостях випереджання та ймовірного прогно-
зування дійсності; на сукупності необхідних для ре-
алізації професійної діяльності особистісних якос-
тей, таких як цілеспрямованість, організованість,
відповідальність [9].

Професійну компетенцію Маркова А. розгля-
дає як психічний стан і володіння людиною здатністю
та вмінням виконувати певні трудові функції, які по-
лягають у результатах її праці та надають фахівцеві
можливість діяти самостійно і відповідально. Зазна-
чимо, що у структурі професійної компетентності
вчителя, А. Маркова виділяє чотири блоки;

а) професійні (об’єктивно необхідні) психо-
логічні та педагогічні знання;

б) професійні (об’єктивно необхідні) педа-
гогічні вміння;

в) професійні психологічні позиції, установки
вчителя, що вимагає від нього професія;

г) особистісні якості, які забезпечують волод-
іння вчителем професійними знаннями та вміння-
ми [10 ].

Дорофєєв A. серед професійної компетент-
ності майбутньої професійної діяльності фахівців заз-
начає такі складники:

– актуальна кваліфікованість (знання, вміння й
навички із професійної  галузі, здібності продуктив-
ного володіння сучасними інформаційними комп’-
ютерними технологіями, що необхідні для професій-
ної діяльності);

– когнітивна готовність (уміння на діяльнісно-
му рівні оволодівати новими знаннями; новий інстру-
ментарій, нові інформаційні та комп’ютерні техно-
логії, виявлення інформаційної недостатності;
здібність до успішного пошуку і засвоєння, викорис-
тання необхідної і досить наукової інформації; умін-
ня навчатись і вчити інших);

– комунікативна підготовленість: володіння
рідною та іноземними  мовами; знання патентознав-
ства, авторських прав, ділової етики професійного
спілкування і управління колективом; уміння їх зас-
тосовувати при оптимальному поєднанні демокра-
тизму і авторитарності; уміння вести дискусію, мо-
тивувати і захищати свої рішення тощо;

– володіння методами техніко-економічного,
екологічно орієнтованого аналізу виробництва з ме-
тою його раціоналізації і гуманізації;

– креативна підготовленість, а саме підготов-
леність до пошуку нових підходів до вирішення відо-
мих завдань або постановка і вирішення принципово
нових завдань як у професійній сфері, так і в суміж-
них галузях;

– розуміння тенденцій і основних напрямів
розвитку професійної галузі і техносфери в цілому в
поєднанні з духовними, політичними, соціальними і
економічними процесами тощо [6 ].

Аналізуючи особливості професійної компе-
тентності випускника медичного навчального закла-
ду Голубцов В. зазначає, що компонентам компетен-
тностей фахівця притаманні варіативність, взаємоза-
лежність, інтегративність, комулятивність, соціальна
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та особистісна значимість. Для професійної компе-
тентності характерними є: системність, культуровід-
повідність, соціальність, міжпредметність, надпред-
метність, ситуативність, практична орієнтованість і
мотивованість використання. Серед ключових ком-
петенцій/ компетентностей велике місце посідають
соціальні: здатність приймати спільні рішення; відпо-
відальність за свої вчинки; непримусове вирішення
конфліктів, вміння жити та працювати з людьми інших
культур та релігій тощо[4].

 Під професійною компетентністю Ландшеєр
В. розглядає систему, яка має такі компоненти: соц-
іальна компетентність (здатність до групової діяль-
ності і співробітництво з іншими робітниками, го-
товність до прийняття відповідальності за результа-
ти своєї праці, володіння прийомами професійного
навчання; спеціальна компетентність (підготов-
леність до самостійного виконання конкретних видів
діяльності, уміння вирішувати типові професійні
завдання, уміння оцінювати результати своєї праці,
здатність самостійно набувати нові знання і вміння
зі спеціальності); індивідуальна компетентність (го-
товність до постійного підвищення кваліфікації і ре-
алізації в професійній праці), здатність до професій-
ної рефлексії, подолання професійних криз та про-
фесійних деформацій[9].

Як багатоаспектне явище пропонує розляда-
ти професійну компетентність Т.Браже, яка містить у
собі систему знань та вмінь, ціннісні орієнтації, інтег-
ративні показники )мова, стиль спілкування, ставлен-
ня до себе та до власної діяльності [3].

Інша точка зору щодо розуміння професійної
компетентності належить Новікову О., який профес-
ійну компетентність розглядає як сукупність двох ком-
понент – професійно-технологічної підготовленості,
що означає володіння технологіями та компоненти,
яка має надпрофесійний характер, але необхідна кож-
ному фахівцеві [12].

Професійна діяльність фахівця є успішною
тоді, коли він ще під час навчання у вищому навчаль-
ному закладі набуває досвід практичної діяльності. В
основі успішної професійної діяльності є: сукупність
компетенцій, які передбачають володіння знаннями,
вміннями та навичками в певній галузі діяльності,
уміння застосовувати набуті знання та вміння для
вирішення професійних завдань, готовність до аналі-
зу проблемних ситуацій та пошуку шляхів їх вирішен-
ня, уміння працювати самостійно та в групі тощо.

Професійні компетенції суворо пов’язані з
напрямом підготовки, спеціальністю та групою про-
фесій. Вони дозволяють вирішувати різні проблеми
як у професійній діяльності, так і в соціальному житті.
Професійні компетентності проявляються в певних
способах поведінки людини з урахуванням їх пізна-
вальних здібностей і психологічних якостей.

Компетентний фахівець повинен володіти про-
фесійними знаннями, вміннями та навичками, прий-
мати правильно найбільш оптимальне рішення; во-
лодіти аналітичним і критичним мисленням; розум-
іти і сприймати точку зору своїх колег тощо. Сфор-

мовані компетентності використовуються як у прак-
тичній діяльності за фахом, та залежно від умов, об-
ставин та видів виконуваної діяльності.

Шестак Н. розглядаючи характерні ознаки про-
фесійної компетентності працівників сфери охорони
здоров’я, сформулював такі: компетентність – понят-
тя більш широке, ніж навченість; зміст компетент-
ності  слід розглядати в контексті функціональних обо-
в’язків, завдань, що характеризують діяльність фахів-
ця по відношенню до можливих варіантів його про-
фесійної діяльності; компетентність повинна забез-
печувати досягнення запланованого результату; ком-
петентність передбачає формування спеціальних
здібностей, відношення, готовності до здійснення пев-
них видів діяльності; наявність компетентності спос-
терігається тільки в реальній діяльності , що
здійснюється в певній ситуації. При цьому велике
значення мають мотиви, цілі, наміри, діючої особис-
тості; надбання і розвиток компетенцій проходить
протягом всього життя у навчальних закладах та в
практичній діяльності[ 14].

Постійно тривають дослідження та ведуться
дискусії серед працівників практичної фармації щодо
професійних компетенцій сучасних фахівців. Це по-
яснюється за словами провідного фахівця в галузі
фармації Андрія Мєшковського тим, що сфера діяль-
ності щодо розробки і виробництва лікарських пре-
паратів, контроль їх якості, збут, розподіл, вибір та
раціональне використання лікарських засобів, а та-
кож державне регулювання фармацевтичного ринку
ускладнились. Виникає суттєва проблема фальсифі-
кації лікарських препаратів, що потребує певної пе-
реорієнтації системи контролю якості і водночас які-
сної кадрової підготовки фахівців.

Акцент за вимогами Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) зроблено на тільки на  не-
обхідність суттєво змінювати оволодіння глибокими
фаховими знаннями з фармації, а на вдосконалення
особистісних якостей, які поряд з набутими профес-
ійними вміннями та навичками дозволять фахівцеві
зайняти належне місце серед працівників системи
охорони здоров’я.

Отже, професійна компетентність прояв-
ляється у готовності здійснювати певну діяльність
в конкретних ситуаціях. Компетентність фахівця на-
ближена до володіння знаннями, вміннями, навич-
ками та установками (підходами, відношенням і т.і.),
що необхідні для здійснення діяльності в професій-
них ситуаціях.

У своїх дослідженнях ми звернулись до комун-
ікативної компетенції як необхідного складника про-
фесійних компетенцій фармацевтичних працівників.

1) до самого себе, як особистості, людині по-
винні бути притаманні такі (професійно-значущі)
якості як відповідальність, організованість, цілеспря-
мованість та ін.);

2) до взаємодії з іншими людьми, в рамках яких
людина повинна активно співпрацювати і взаємодія-
ти всередині соціума: керуватись при цьому уявлен-
нями та знаннями про здоровий спосіб життя, права-
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ми та обов’язками громадянина, будувати і реалізо-
вувати перспективні напрями розвитку та самороз-
витку в межах соціуму, мати навички професійної
кооперації, уміти адаптуватися в різних соціальних
умовах тощо;

3) безпосередньо пов’язані з професійною
діяльністю, що містить в собі професійні вміння та
навички, визначені стандартами із зазначеної спец-
іальності чи за видом діяльності

При формуванні компетенцій майбутніх фар-
мацевтичних фахівців, ми  розглядаємо компетнцію
як інтегровану якість особистості, яка проявляється в
загальній здатності і готовності до діяльності, яка ґрун-
тується на знаннях, уміннях, навичках та досвіді, які
придбані в процесі навчання та орієнтовані на само-
стійну і успішну участь у практичній діяльності.

Формування професійної компетентності у
вищому навчальному закладі може розглядатись як
формування системи знань, умінь, навичок та здібно-
стей, якостей особистості в досягненні мети або до-
сягнення позитивного результату в процесі навчаль-
но-виробничої діяльності, тобто про готовність фахі-
вця до професійної діяльності. Фармацевтичні прац-
івники відносяться до сфери професійної діяльності з
підвищеною комунікативною відповідальністю. На-
самперед, це люди похилого віку, хворі та інші кате-
горії, з якими необхідно установити контакт, вміти
вести бесіду, надавати поради та рекомендації щодо
вибору та застосування лікарських препаратів тощо.

Вибір методів навчання з метою забезпечен-
ня формування професійної компетентності май-
бутніх фахівців залежить від: системи освіти; вимог
освітніх стандартів, загальних і професійних цілей ос-
віти, виховання й розвитку підростаючого поколін-
ня; провідних методологічних положень і установок
сучасної загальної дидактики; особливостей, змісту,
методів і форм роботи конкретних освітньо-вихов-
них систем; особливостей змісту і методики викла-
дання конкретної навчальної дисципліни та визначе-
них її специфікою вимог до вибору методів;  часу на
вивчення даної теми, розділу; рівня матеріально-тех-
нічної бази; професійної компетентності та педагогі-
чної майстерності викладачів тощо.

Основними факторами, які сприяють творчо-
му ставленню студентів до процесу навчання і його
результатів, є: професійний інтерес; нестандартний
характер навчально-пізнавальної діяльності; ігровий
характер занять;  емоційність.

Компетентний фахівець повинен володіти про-
фесійними знаннями, вміннями та навичками, прий-
мати правильно найбільш оптимальне рішення; во-
лодіти аналітичним і критичним мисленням; розум-
іти і сприймати точку зору своїх колег тощо. Сфор-
мовані компетентності використовуються як у прак-
тичній діяльності за фахом, та залежно від умов, об-
ставин та видів виконуваної діяльності.

Висновки.
Аналіз праць, присвячених професійній ком-

петентності свідчить про складність, багатоаспектність
та недостатню дослідженість даного поняття.

Професійна компетентність є дуже інтегрова-
ним, комплексним явищем і поєднує в собі знання,
уміння та навички, здатності особистості, показники
загальної культури, вміння виконувати професійні
обов’язки.

На процес формування професійних компе-
тенцій впливають такі фактори:

– професійна спрямованість навчання; про-
фесійний інтерес; здібності до оволодіння майбут-
ньою професією; чітка мотивація навчання; уміння
навчатись самостійно; потреба у самовдосконаленні;

–   професійна спрямованість технологій,
форм, методів та засобів навчання, застосування ком-
п’ютерних та інформаційних технологій тощо.

Подальші дослідження передбачають вибір,
науково-методичне обґрунтування та впровадження
у навчально-виховний процес ефективних педагогіч-
них технологій з метою формування професійних
компетенцій майбутніх фахівців.
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АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ СТРАХУ
ЗАРУБІЖНИМИ ВЧЕНИМИ

Карпенко Н.В.
Національний педагогічний

університет ім.М.П.Драгоманова

Анотація Пошук зарубіжними вченими причинної обумов-
леності страху подано на основі аналізу наукових праць і
ключових тез провідних учених стосовно проблеми фено-
мену страху в дорослої людини. Основні причини страху:
невірні уявлення людини про взаємостосунки з Богами (Еп-
ікур); співвідношення страху з тривогою, сумлінням, надією
(Лукрецій Кар); існує тільки два види страху: страх неприє-
мних очікувань і страх чужої думки (Платон); страх - будь-
яке передбачення майбутнього лиха (Т.Гобс); страх має чи-
сто фізіологічні причини і треба шукати їх сліди в мозку
людини (Р.Декарт).
Ключові слова: диференціація, детермінанти, дорослі, осо-
бистості зрілого віку, аналіз.
Аннотация Карпенко Н.В. Анализ детерминант страха зару-
бежными учеными. Поиск зарубежными учеными каузаль-
ной обусловленности страха дан на основании анализа на-
учных  трудов и  ключевых тезисов ведущих ученых
относительно проблемы феномена страха взрослого чело-
века. Основные причины страха: неверные представления
человека о взаимосвязях с Богами (Епікур); соотношение
страха с тревогой, совестью, надеждой (Лукреций Кар); су-
ществует только два вида страха - страх неприятных ожида-
ний и страх чужой мысли (Платон); страх - любое предус-
мотрение будущего бедствия (Т.Гобс); страх имеет чисто
физиологические причины и надо искать их следы в мозге
человека (Р.Декарт).
Ключевые слова: дифференцирование, детерминанты, взрос-
лые, личности зрелого возраста, анализ.
Annotation. Кarpenko N.V. Analysis by the foreign scientists’
determinant of fears. Search by the foreign scientists of causal
conditionality of fear is given on the basis of analysis of scientific
works and key theses of leading scientists in relation of problem
of the phenomenon of fear at the grown man. Principal causes
of pavor: incorrect introducings of the person about
interrelations with Gods (Epikur); an interrelation of pavor
with an alert, conscience, hope (Lukretsiy Kar); there are only
two aspects of pavor - pavor of unpleasant expectations and
pavor of another’s idea (Platon); pavor - any prediscretion of
the future distress (T.Gobs); the pavor has only physiological
causes and it is necessary to search for their traces in a brain of
the person (R.Dekart).
Keywords: differentiation, determinants, adult, personalities of
mature age, analysis.

Вступ.
Страх як поширене психологічне явище ціка-

вить зарубіжних і вітчизняних учених не одне тисячо-
ліття (філософів, фізіологів, письменників, педагогів
психологів) і кожен з них висловлював певну свою
думку щодо причин страху у дорослої людини.

Робота виконана за планом НДР національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Завданням означеної статті є аналіз пошуку

вченими витоків та джерел детермінант страху до-
рослої людини.

Вивчення основних філософських позицій, які
на сьогодні найчастіше з усіх покладаються в сутніс-
не русло психологічних концепцій показує, що стра-
хи набуваються людиною в процесі опанування нею
явищ соціального світу.

Результати досліджень.
Аристотель у «Великій етиці» запропонував

розглядати страх як результат порушення цілісності
певної соціальної якості, якою можуть виступати сім’я,
дружба, любов, спосіб життя, світогляд тощо. Але у
такому разі страх одержує і позитивне звучання, як
попередження про можливу втрату цих цінностей,
як засіб, стимулюючий діяльність людини на відтво-
рення їх цілісності у разі руйнування, нарешті, як
могутній виховний чинник, що реалізується у відпо-
відних, у тому числі художніх, засобах. Очевидно, що
це може відбутися лише за умови раціонального ос-
мислення і передбачення ситуації страху. «Якщо
мужність співвідноситься з надмірною самовпевне-
ністю і зі страхами, то необхідно проаналізувати, з
якими саме страхами і з якою саме самовпевнені-
стю. Скажімо, якщо людина має страх втратити май-
но (oysian), чи це боягуз? А якщо людина не боїться
втратити майно, то чи можна назвати це мужністю?
Скоріше за все, що ні. Також якщо хтось боїться хво-
роби чи навпаки безрозсудно впевнений у своєму
вічному здоров’ї, не можна стверджувати, що той
хто боїться цієї ситуації – боягуз, а той хто не боїться
-  мужній. Він тоді не мужній, а якийсь безумець
(mainomenos). Отже, мужність полягає не в ігнору-
ванні страху. Мужність проявляється в переборенні
страхів… скажімо, коли хтось, серед речей, яких усі
бояться, буває відважним, той і є мужнім»[1,С.317].
Розглядаючи душевні зміни, Аристотель виділяє в них
афекти, здібності і набуті властивості. Афектами, до
яких відносить і страх, він називає все те, що пов’яза-
не з задоволенням або стражданням.

Т.Гоббс вважав, що причиною зародження
страху у осіб зрілого віку, «природним станом людей
до об’єднання в суспільство, була війна, і не просто
війна, а війна всіх проти всіх». Т.Гоббс приходить до
висновку, що у пошуках людиною критерію природ-
ного здійснення різних дій, виступає істинний розум
і страх, що керує нею в пошуках миру або союзників
у війні… Єдина внутрішня сила, що штовхала людей
до миру, вважає Т.Гоббс, був страх смерті, бажання
необхідних для життєвої зручності речей і надія отри-
мати їх завдяки своїм стражданням. Якщо право – це
свобода кожного вживати свої здібності згідно з ро-
зумом, то повне право на збереження життя приво-
дить до постійного страху і до постійної небезпеки
насильницької смерті. Тому замість природного пра-
ва починає діяти суспільний закон, тобто розумне
обмеження цього права з метою забезпечення життя
і спокою, коли кожний розумно наказує собі утри-
муватись від того, що може йому нашкодити, тобто
прищеплює «страх нашкодити собі»

З творчістю Р.Декарта у філософію у формі
дуалізму ввійшло вчення про людину як про істоту,
пристрасті якої обумовлені, з одного боку, фізіологі-
чними тілесними процесами, а з іншого — психіч-
ною діяльністю душі. Р.Декарт так пояснює свою по-
зицію: «Останньою і самою найближчою причиною
пристрастей є те, що духи коливають залозу, що зна-
ходиться в середині мозку... Ті ж самі пристрасті мо-
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жуть бути викликані і предметами, діючими на відчут-
тя, і ці предмети є звичайнісінькими і головними при-
чинами пристрастей»[3,622]. Одна і та ж причина,
вважає Р.Декарт, може викликати такі рухи тіла, яким
душа не сприяє і які намагається стримати. Так, при
страхові, духи прямують в м’язи, що відповідають за
рухи ніг під час бігу, але затримуються від бажання
бути хоробрим»[3,626]. Власне страх, за Р.Декартом,
— це крайній ступінь боязкості, подиву, переляку.
Головною причиною страху виступає несподіване
настання яких-небудь непередбачених випадковостей.

Цікавим є бачення Б.Паскалем основного внут-
рішнього джерела страху, як суперечності кінцевого
(тлінного) тіла і нескінченної (нетлінній) душі. Пас-
каль вважав, що душа людини є нещасною, тому вона
не знімає сама собою протилежності всіх аналогій:
«Душа не знаходить в собі ніякого задоволення. Вся-
кий погляд всередину себе приносить їй засмучення.
Це примушує її шукати утіхи у нестямі, прив’язува-
тися до предметів зовнішніх, щоб всіляко згладжува-
ти думку про своє дійсне становище. Отримавши
радість в цьому самозабутті, щоб зробитися нещас-
ною, їй достатньо опинитися віч-на-віч з собою» [7,43]
Б.Паскаль робить висновок про принципову бе-
зуспішність людини знайти своє місце в «страхітли-
вому цьому світі» Уявіть собі натовп людей в ланцю-
гах, засуджених до смерті; щодня деяких з них убива-
ють на очах інших; і ті, що залишаються бачать своє
власне становище у стані їм подібних і, дивлячись
один на одного з відчуттям скорботи і безнадійності,
чекають своєї черги» - картина стану людства, у якій
він  вбачав детермінанти страху. У філософії Б. Спіно-
зи початковою категорією для пояснення феномена
страху -виступають, бажання, що ототожнюються
ним із самим єством людини. Основними модусами
бажання, залежно від його здійснення, виступають
такі афекти, як задоволення і незадоволення. «Так, —
відзначає Б.Спіноза, — якщо ми знаємо про майбут-
ню річ, що вона хороша і що вона може трапитися,
то внаслідок цього душа приймає форму, яку ми на-
зиваємо надією, яка є не що інше, як відомий вид
задоволення, все ж таки пов’язаний з деяким незадо-
воленням (смутком). З іншого боку, якщо ми очікує-
мо, що може наступити річ погана, то виникає фор-
ма душі, яку ми називаємо страхом» [7,67]. Розмір-
ковуючи про походження і природу афектів, Спіноза
ставить проблему образного уявлення майбутніх або
минулих речей, відповідно чому він дає наступне
визначення детермінант страху: «Страх... є постійне
незадоволення.., що виникло з образу сумнівної
речі». Такий підхід істотно розширює евристичні
можливості концепції страху Спінози, оскільки в сфе-
ру ситуації детермінант страху потрапляють не тільки
безпосередньо діючі на людину предмети, але і ті
предмети, які можуть в конкретній ситуації тільки
мислитися, передбачалася.

Глибоко діалектичні для свого часу роздуми
про причини страху Д.Юма. Розглядаючи страх і його
протилежну форму — надію у ряді інших людських
афектів, таких як добро (задоволення) і зло (страж-

дання), смуток і радість, Д.Юм знаходить, що страх і
надія виникають через невірогідність або вірогідність
стану духу: «Подія, яка, будучи достовірною, поро-
дила б смуток або радість, завжди порушує страх або
надію, якщо вона тільки ймовірна або недостовір-
на»[7,110]. Стан вірогідності або невірогідності вини-
кає, як вважає Д.Юм, через постійну боротьбу про-
тилежних можливостей реалізації афектів, в ході якої
дух не може зупинитися на якому-небудь одному
афекті, стороні суперечності, а невпинно переходить
від однієї до іншої. Якщо ж в уяві протилежні афекти,
наприклад, горе і радість, все ж таки змішуються, то з
цього поєднання утворюються афекти надії і страху.
Гольбах, аналізуючи як детермінанти виникнення
страху, основи суспільного життя, моральності, пол-
ітики, стверджує, що в умовах поневолення народу,
відсутності в суспільстві свободи, безпеки, честі: «Вся-
ка людина, якій нічого боятися, незабаром стає злою,
той, хто думає, що він ні в кому не має потреби, уяв-
ляє, що зможе спокійно вдаватися до всіх схильнос-
тей свого серця». Таким чином, страх, — це єдина
перешкода, яку суспільство може протиставити при-
страстям своїх вождів. Без цього останні самі не заба-
ряться скористатися тими засобами, які дає їм сусп-
ільство, щоб знайти собі співучасників у своїх непра-
ведних справах. Гольбах у танатології (науці про
смерть) говорить, що страх смерті — це порожня ілю-
зія, але в той же час відзначає чинники, які цей страх
підсилюють, а саме церемонії похоронів, вид моги-
ли, сумні пісні, загальний смуток і скорбота, і людині
здається, що все це супроводжуватиме і її після
смерті. Гольбах висуває положення про те, що всяка
людина є боязливою і недовірливою, і всім доводить-
ся так чи інакше страждати, переносити позбавлен-
ня, випробовувати потрясіння. «Досвід пережитого
страждання, — пише Гольбах, — викликає в нас три-
вогу при зустрічі зі всяким невідомим явищем... Наші
тривоги і страхи зростають пропорційно розмірам
розладу, що викликається в нас цими предметами,
тобто нашій недосвідченості щодо них, нашій при-
родній вразливості й запалу нашої уяви»[7,140]. Саме
страх створював богів і їх постійно супроводжує жах,
а «коли тремтиш від страху, то неможливо міркувати
розсудливо». Гольбах робить висновок, що страхи
зникають з накопиченням досвіду, оскільки лякливою
людину роблять неуцтво і слабість.

Інший представник німецької класичної філо-
софії - І.Кант - аналізуючи феномен страху, вводить
для його пояснення поняття сили. Сила, вважає І. Кант,
виступає властивою будь-якому об’єкту здатністю
долати перешкоди на шляху його розвитку. Але і кож-
ний інший об’єкт також володіє силою перешкоджа-
ючої експансії даного об’єкту. Тому виникають си-
туації страху: «Те чому ми прагнемо чинити йому
опір є зло і якщо ми знаходимо наші сили недостатнім
для цього, воно предмет породження страху» [7,151]
Разом з реальними ситуаціями виникнення страху
І.Кант справедливо убачає і можливі, потенціальні
ситуації, створювані уявою людини: «Можна вважа-
ти предмет страшним, та не відчувати перед ним стра-
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ху, а саме якщо коли ми судимо про нього так, що ми
уявляємо собі, що якщо ми коли-небудь захочемо
чинити йому опір, то всякий опір буде марним».
І.Кант визначає страх як духовну освіту через відчут-
тя, порушуване душевним хвилюванням. «Це, - пише
він, - життєве відчуття, що пронизує все тіло там, де
тільки відчувається життя».

В фізіологічній та психологічній науковій літе-
ратурі різні підходи трактування сутності детермінант
і природи страху розглядалися відповідно до методо-
логічних позицій, на яких стояли конкретні вчені.

Одну з перших розгорнутих теорій, що пояс-
нюють сутність і значення емоцій у житті людини зап-
ропонував Ч.Дарвін [2]. Він відзначав зв’язок між
спільністю анатомо-фізіологічної організації різних
живих істот та зовнішнім вираженням їх емоційних,
переживань, еволюцію зовнішніх емоційних проявів
разом з анатомією. Запропонована ним концепція
емоцій отримала назву “еволюційної”. Відповідно до
неї страх, як і більшість емоцій є природженим і вико-
нує в житті організму пристосувальну, біологічну
функцію.

Дуже поширеною стала теорія, що пояснює
походження емоцій, їх зв’язок з органічними проце-
сами, запропонована майже одночасно американсь-
ким психологом У.Джеймсом та датським К.Ланге,
що пізніше отримала назву Джеймса-Ланге [4]. Згідно
даної теорії, першопричинами виникнення емоцій-
них станів є зміни фізіологічного характеру, що відбу-
ваються в організмі, виникаючи під впливом
зовнішніх або внутрішніх стимулів, вони в подальшо-
му відображаються в мозку людини через систему
зворотних нервових зв’язків та породжують відчуття
певного емоційного тону. Отже, суттєву роль у ви-
никненні емоцій і зокрема страху, відіграють органічні
зміни периферичного характеру. “Я абсолютно не
можу уявити собі, що емоція страху залишиться в
нашій свідомості, якщо усунути з нього відчуття, по-
в’язані з посиленим серцебиттям з коротким дихан-
ням, тремтінням губ, з розслабленням членів, з мо-
розом по шкірі й із збудженнями в нутрощах», - У.Д-
жеймс. Також подає детальний опис таких змін: “Стра-
ху нерідко передує подив і так тісно з ним пов’яза-
ний, що обидва вони негайно надають дію на відчут-
тя зору і слуху. В обох випадках очі і рот широко роз-
криваються, брови підводяться. Перелякана людина
в першу хвилину зупиняється, як укопана, затриму-
ючи дихання і залишаючись нерухомою, або приги-
нається до землі, як би прагнучи інстинктивно зали-
шитися непоміченою. Серце б’ється швидко, з си-
лою ударяючись в ребра, хоча вкрай сумнівно, щоб
воно при цьому працювало більш посилено, ніж зви-
чайно, посилаючи більший проти звичайного при-
ток крові до всіх частин тіла, оскільки шкіра при цьо-
му миттєво блідніє, як перед настанням непритом-
ності. Ми можемо переконатися в тому, що відчуття
сильного страху робить значний вплив на шкіру, звер-
нувши увагу на дивне миттєво наступаюче при цьо-
му виділення поту, яке особливе тим, що поверхня
шкіри при цьому холодна (звідки виник і вираз: хо-

лодний піт), тоді як при нормальному виділенні поту
з пітних залоз поверхня шкіри гаряча, волосся на шкірі
стає при цьому «дибки», і м’язи починають тремті-
ти. У зв’язку з порушенням нормального порядку в
діяльності серця, дихання стає більш частим. Слинні
залози перестають правильно діяти, рот висихає і ча-
сто відкривається, то знову закривається. «Я помітив
також, що при легкому переляку з’являється сильне
бажання позіхати. Одним з найбільш характерних сим-
птомів страху є тремтіння всіх м’язів тіла, нерідко воно
перш за все помічається на губах. Внаслідок цього, а
також унаслідок сухості рота, голос стає сиплим, глу-
хим, а іноді і абсолютно пропадає»[4,84].

Засновник одного з найвпливовіших на-
прямків психології — психоаналізу З.Фрейд не под-
іляє методологічних основ теорії Джеймса-Ланге. Він
вважає, що: «...немає нічого, що було б більш відда-
леним від психологічного розуміння страху, ніж знан-
ня нервового шляху по якому йдуть імпульси»[6,54].
З.Фрейд дав визначення страху на основі його детер-
мінанти, яке дуже широко використовується фахів-
цями: «страх... являє собою реакцію на сприйняття
зовнішньої небезпеки, а саме, очікуваного, передба-
чуваного ураження, пов’язаний з рефлексом втечі,
та його можна розглядати, як вираження інстинкту
самозбереження»[6,56]. Джерелом та праобразом
досвіду переживання страху, яке широко використо-
вується, Фрейд вважає акт народження: «при якому
відбувається таке поєднання неприємних впливів,
потягів до розрядки і соматичних відчуттів, яке стало
в підсвідомості праобразом впливу смертельної не-
безпеки і з того часу повторюється у наших пережи-
ваннях, як стан страху»[6,56].

Критикуючи погляди Джеймса-Ланге У.Кен-
нон запропонував свою теорію емоцій. Він вважає,
що емоційні переживання та відповідні їм органічні
зміни породжуються одночасно та виникають з од-
ного джерела. Таким джерелом— емоційним цент-
ром, на думку У.Кеннона, - є таламус, що відіграє
важливу роль в регулюванні базових органічних про-
цесів та  передає імпульси з периферичних і
внутрішніх рецепторів в кору головного мозку та в
зворотному напрямку. Виникнення емоційного пе-
реживання є результатом одночасного збудження
симпатичної нервової системи та кори головного
мозку. Досліджуючи емоції збудження при гніві і стра-
хові, У.Кеннон наголошував на їх мобілізуючій силі.

К.Ізард [5] в теорії диференціаціальних емоцій
вводить описовий термін «афективно-конгітивна ор-
ієнтація», який використовує для аналізу певних осо-
бистих рис. «Наприклад, комбінація інтерес – страх,
пов’язана з розумінням того, що уникнення небез-
пеки і ризик самі по собі можуть бути розвагою, при-
водить до афективно-когнітивної орієнтації пошуку
переживань. Проте комбінація стрес-страх може бути
пов’язана з ризиком, як компонентом дослідницької
діяльності, і в цьому випадку афективно-когнітивна
орієнтація буде допитливістю. Порівнюючи емоції та
потреби, він наголошує, що «…емоції, на відміну від
потреб, не циклічні: ніщо не викликає інтерес, огиду
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або сором два-три рази на день відповідно травлен-
ню або метаболічним процесам. Усі емоції вплива-
ють на спонукання та інша системи , посилюючи або
зменшуючи різні мотивації. Наприклад, емоції оги-
ди, страху або  горя можуть редукувати або абсо-
лютно пригнічувати сексуальний потяг. Навіть пове-
дінка, мотивована гомеостатичними механізмами,
постійно підпадає під вплив таких емоцій, як радість,
страх, горе»[5,440].

Вчені А.Фернандес де Моліна, Р.Ханспергер
[8], які вивчали фізіологічні механізми протікання
емоцій, наголошують на детермінантах страху в реа-
лізації захисних безумовних рефлексів. Біологічна за-
хисна роль страху по збереженню життя індивіда дик-
тує два способи уникнення небезпеки, дві тактики
захисту: активну та пасивну. При активному захисті у
тварин мобілізуються всі сили організму для того,
щоб якомога швидше покинути небезпечну зону;
пасивний спосіб захисту – це збереження стану не-
рухомості, щоб таким чином залишитися непоміт-
ним для хижака або, щоб власними реакціями не вик-
ликати в нього агресивної реакції. За їх дослідження-
ми в центральному механізмі страху приймають
участь гіпоталамус та мигдалина. Стосовно фізіолог-
ічних детермінант страху з’ясувалося, що подразнен-
ня точок страху в гіпоталамусі викликає у кішки по-
вну картину «чистого» страху без будь-яких ознак
болю. При подразненні латерального гіпоталамуса у
тварин виникають афективно-захисні реакції, а под-
разнення окремих ядер мигдалини викликає реакцію
страху та нищівності. [7,36-37].

Щодо детермінант страху Кемпинські виділяє
чотири групи ситуацій, що викликають установку
страху, а саме пов’язані: 1)з безпосередньою загро-
зою існуванню; 2)з соціальною загрозою; 3)з немож-
ливістю відтворення власного вибору активності; 4)з
порушенням існуючої структури взаємодії з оточу-
ючим світом. А отже, в залежності від генезису де-
термінант, можна говорити про страх біологічний,
страх соціальний, страх моральний та страх дезінтег-
раційний». Він зазначає, що саме протікання реакції
страху зазвичай не дозволяє нам розрізнити з яким
саме видом страху ми маємо справу [9,123-125]. Ціка-
вим є його думка про швидкість формування різних
видів страху: «основні потреби організму можна роз-
ташувати в послідовності відповідно з об’ємом часу
протягом якого незадоволення їх призводить до смерті
людини. Для виникнення страху від нестачі кисню
були б потрібні хвилини, для страху від нестачі води –
години, для страху від нестачі їжі - дні. Чим коротше
період, який людина може прожити без цього, тим
швидше наростає страх»[9,130].

Я.Рейковський наголошує, що деякі емоції
пов’язані з достатньо певними тенденціями до ре-
акцій, які “...хоча спонтанно і не стають повністю
організованими, але під впливом навчання виника-
ють легше, ніж інші. Так, емоція страху сприяє, ма-
буть, навчанню реакції утікання, а емоція гніву - ре-
акції нападу.” Це можна проілюструвати даними
Кляйнберга, який провів аналіз китайської літерату-

ри на предмет опису виразу емоцій. Він встановив,
що для опису страху, наприклад, використовуються
наступні вирази: “Всі тремтіли, а їх обличчя були ко-
льору глини”; “Волосся стало дибки, і по тілу побігли
мурашки”; “Холодний піт покрив його тіло; він без-
перервно тремтів”; “Її ноги ніби приросли до землі;
вона була готова кричати, але вуста її були німі”. Всі
приведені тут описи цілком зрозумілі і європейцю,
що вказує на схожість виразу страху у людей різних
культур [8,215-227].

Т.Рібо в роботі “Аналіз уяви. Емоційний фак-
тор” підкреслює зв’язок страху з уявою. “Ніхто не
заперечуватиме, що страх є типовою формою при-
гноблюючих або астенічних виявів. Проте чи не по-
роджує він всякі примари, незліченні марновірства і
релігійні обряди, абсолютно безглузді химерні?»[8,61].

Висновки
Отже, основні тези. Епікур: основна причина

страху – невірні уявлення людини про взаємостосун-
ки з Богами; Лукрецій Кар: співвідношення страху з
тривогою, сумлінням, надією; Платон: існує тільки
два види страху: страх неприємних очікувань і страх
чужої думки; Т.Гобс: страх - будь-яке передбачення
майбутнього лиха; Р.Декарт: страх має чисто фізіо-
логічні причини і треба шукати їх сліди в мозку люди-
ни; Б. Спіноза, Д. Юм: відзначали взаємозв’язок стра-
ху з афектами задоволення і незадоволення, співвідно-
шення страху з надією; Я. Гольбах: страх вважав мо-
тивом, який примушує людину утримуватись від злих
дій; З.Фройд: страх менш за все залежить від консти-
туції тіла, звільнитись від страху можна тільки за ра-
хунок затримок і обмежень; К. Бютнер: прообраз
страху, пов’язаний з необхідністю задоволення основ-
них потреб в елементарній безпеці.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем детермінант
страху зарубіжними вченими.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ
КЕРІВНИЦТВА В ОСВІТІ: ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ

Ковпак С.В.
Навчально-виховний комплекс №16 м. Мелітополь

Анотація. Розглядається проблема формування ефективно-
го стилю керівництва в освіті та його ціннісних орієнтацій.
Особлива увага звертається на стиль керівництва, оскільки
тут іде мова про взаємовідносини керівника та підлеглого,
керівника та групи людей, керівника та колективу, керівника
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та зовнішнього оточення. Потрібно розкривати питання зво-
ротного зв’язку - дослідження прагнень студентів до май-
бутньої професійної діяльності в закладах освіти. Перед кож-
ним керівником має стояти питання свідомого вдосконалення
стилю керівництва закладом
Ключові слова: стиль керівництва, ціннісні орієнтації, де-
мократизація, гуманізація.
Аннотация. Ковпак С.В. Формирование эффективного стиля
руководства в образовании: ценностные ориентации. Рас-
сматривается проблема формирования эффективного стиля
руководства и его ценностных ориентаций. Особое внима-
ние обращено на стиль руководства, поскольку здесь идёт
речь о взаимоотношениях руководителя и подчиненного,
руководителя и группы людей, руководителя и коллектива,
руководителя и внешнего окружения. Нужно раскрывать
вопрос обратной связи - исследование стремлений студен-
тов к будущей профессиональной деятельности в учебных
заведениях. Перед каждым руководителем должен стоять воп-
рос сознательного совершенствования стиля руководства.
Ключевые слова: стиль руководства, ценностные ориента-
ции, демократизация, гуманизация.
Annotation. Kovpak S.V. Guiding values in choosing efficient
management in education. The problem of guiding values in
choosing efficient management in education is under study. The
target is leading guidance style for the relationships between the
manager and the team as well as relationships between the
manager and the outer surroundings are taken into consideration.
It is necessary to uncover a problem of a back coupling - research
of tendencies of students to the future professional work in
educational institutions. Before each principal there should be a
problem of conscious perfecting of style of an administration.
Keywords: style of an administration, valuable orientations,
democratization, humanization.

Вступ
В епоху реформування освіти на ефективність

управління навчальним загальноосвітнім закладом
вагомий вплив має стиль керівництва менеджера цьо-
го закладу.Від керівника значною мірою залежить
якісне розв’язання фінансово-економічних, госпо-
дарських справ, результат навчально-виховного про-
цесу, стосунки в колективі, результат роботи та імідж
закладу взагалі. А отже, саме директор-менеджер є
центром, навколо якого формуються, розвиваються
й успішно розв’язуються проблеми загальноосвітнь-
ого навчального закладу.

 На сьогодні більшість менеджерів не зацікав-
лені у питанні виявлення власного стилю керівницт-
ва. Спираючись, у першу чергу, на аргументи нега-
тивного характеру, вони вважають, що вивчення сти-
лю керівництва директора загальноосвітнього на-
вчального закладу (ЗНЗ) інспектором чи іншою упов-
новаженою особою здійснюється з метою визначен-
ня негативних рис керівництва цього директора, і
зовсім не беруть до уваги той аргумент, що виявлен-
ня стилю керівництва може здійснюватися ним са-
мим з метою вдосконалення власної управлінської
діяльності, покращення умов роботи працівників та
закладу загалом, налагодження стосунків у колективі
тощо, тобто з метою покращення менеджменту на-
вчального закладу. Термін «стиль» [ лат. stylus < гр.
stylos – стержень для письма] означає засіб здійснен-
ня чого-небудь, що вирізняється сукупністю своєрі-
дних прийомів [6, с.474]. Тобто, це сукупність індиві-
дуальних засобів і методів, що їх використовує керів-
ник у своїй діяльності.

Людина компетентна – це людина знаюча, вона
освідомлена в певній галузі, у даному випадку – уп-
равлінської кваліфікації керівника навчального закла-
ду. Управлінська компетентність – це коло питань уп-
равління, в яких має належним чином бути обізнаний
майбутній фахівець. Цінності ж виступають основною
для управління, оскільки та чи інша цінність в певний
період може стати загальною умовою даного виду
людської діяльності, життєвим орієнтиром, згідно з
яким структурується реальність. В основі цінностей
лежить оцінка – єдність емоційного і раціонального.
Тому у процесі ціннісного пізнання, дослідники умов-
но виділяють два рівні – чуттєвий і раціональний.

Звернемося до визначень стилю керівництва,
яких на сьогодні існує багато. Розглянемо деякі з них.
За Н.Л. Коломінським  [1, с.148], стиль керівництва
установою освіти – це система методів, прийомів,
засобів, які переважають в управлінській діяльності
керівника, а також особливості їх застосування, обу-
мовлені особистістю керівника. В.А. Співак [8, с.188]
дає своє розуміння стилю: стиль керівництва – це
сталі особливості реалізації керівником владо-розпо-
рядчих функцій, які відображають сприйняття ним
підлеглих та рівень його особистої культури. В.М. Ше-
пель [9, с.143] пояснює стиль роботи керівника як
своєрідний стереотип розумових проявів і реальних
вчинків, що притаманні даній особистості. Стиль ро-
боти керівника є наочним проявом тих принципів,
форм і методів реалізації управлінських завдань, зав-
дяки яким наочно демонструються його особистісно-
ділові якості та антропологічна підготовленість. Л.М.
Кравченко [2, с.24] розуміє стиль роботи менедже-
ра освіти як гнучку поведінку керівника щодо співро-
бітників та учнів, що базується на самоорганізації та
самоуправлінні і є орієнтовною на досягнення цілей
навчально-виховного закладу та організації загалом.
Отже, на основі сказаного вище, можемо зробити вис-
новок: стиль керівництва директора школи – це си-
стема особистих засобів і способів управлінської діяль-
ності менеджера освіти з метою досягнення поставле-
них цілей закладу та організації в цілому.

На сьогодні нам відомі різні класифікації стилів
керівництва. Звернемося до класичної класифікації
Курта Левіна, за якої існує три стилі керівництва: ав-
торитарний, демократичний і ліберальний. Визначи-
мо основні риси, притаманні цим стилям керівницт-
ва. Авторитарний (директивний) стиль характери-
зується централізацією влади лише в руках керівни-
ка. Він одноосібно приймає рішення, жорстко регла-
ментує діяльність підлеглих, обмежуючи їхню ініціа-
тиву. Справи в колективі плануються керівником зав-
часно. Підлеглим відомі лише найближчі цілі і при
цьому вони отримують мінімум необхідної інфор-
мації. Контроль за діяльністю підлеглих базується на
силі влади керівника, його голос завжди є вирішаль-
ним, будь-яка критика на його адресу не допускаєть-
ся. Демократичний (колегіальний) стиль заснова-
ний на децентралізації влади керівником. При прий-
нятті рішень він консультується з підлеглими, дає ко-
легам можливість брати участь у їх виробленні.
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Підлеглі отримують достатньо інформації, щоб мати
уявлення про перспективи своєї роботи. За такого
стилю практикується делегування функцій і повно-
важень від керівника до підлеглих. Ініціатива з боку
підлеглих стимулюється. Ліберальний (потуральний)
стиль характеризується мінімальним втручанням
керівника у діяльність підлеглих. Він виступає як по-
середник, який забезпечує підлеглих інформацією та
матеріалами, необхідними для роботи. Зазвичай спра-
ви пускаються на самоплив. Керівник реагує лише
тоді, коли на нього тиснуть зверху або знизу. Як пра-
вило, за такого стилю керівництва серед підлеглих ста-
ють лідерами одна-дві людини, які керують групами
[3, с.56-57].

На основі цього робимо висновок, що в за-
гальних рисах стиль керівництва визначається за та-
кими параметрами: мірою делегування керівником
своїх повноважень; мірою участі підлеглих у прий-
нятті рішень; рівнем інформованості підлеглих; типа-
ми влади, що їх використовує керівник.

Дослідження виконано згідно з тематикою,
передбаченої планом науково-дослідницької роботи
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мел-
ітопольського державного педагогічного універси-
тету «Формування гуманістичних цінностей молоді
в умовах сучасної української школи в світі націо-
нальної доктрини розвитку освіти України в ХХІ
столітті», згідно вимогам реформування освітньої
системи визначеними законом «Про освіту», Дер-
жавного національного програмою «Освіта (Украї-
на ХХІ століття)».

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є визначення ціннісних орієнтацій

у формуванні професійних управлінських якостей ке-
рівника школи та вибору стилю керівництва в освіті
періоду трансформації українського суспільства.

Результати дослідження
Сьогодні освіті потрібен новий керівник. Кла-

сик сучасного менеджменту Роберт Фалмер писав:
«Якщо історія управління нам і говорить про щось,
так це про те, що світ завжди буде відчувати потребу в
таких керівниках, які зможуть привести суспільство
звідти, де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути».
Це значною мірою стосується і керівника закладу ос-
віти. Сьогодні системі освіти потрібні такі директори,
завідувачі, методисти, які б змогли забезпечити розви-
ток очолюваного ними закладу освіти, незважаючи
на складні умови його існування. Не просто підтри-
мання закладу в існуючому стані, не просто збере-
ження напрацьованого, а рух вперед, орієнтація на
розвиток, творча робота в галузі інноватики. Виходя-
чи з умов роботи Мелітопольського державного пе-
дагогічного університету, його специфіки, прогнозо-
ваного образу професійної підготовки майбутнього
фахівця, його своєрідної моделі, що визначає бажа-
ний рівень освіченості, вихованості, розвинутості, соц-
іалізації, культури, ректорат, адміністрація, деканати і
кафедри вимагають замислитися над багатьма проце-
сами, узгодити дії всього колективу, підпорядкувати
роботу кожного викладача для формування творчих

професійних якостей майбутніх педагогів.
У плані формування якостей (ціннісних орієн-

тацій), передбачених прогнозованою моделлю випус-
кника , викладачі керуються досягненнями психоло-
го-педагогічної науки, використовують соціально-
державне замовлення з урахуванням розвитку осо-
бистості та національно-культурного середовища. В
моделі випускника Мелітопольського державного
педагогічного університету розкриваються досягнен-
ня його професійної підготовки, розвитку трудових,
моральних, духовних якостей, а також підготовки до
майбутньої професійної діяльності та життя в ринко-
вих умовах демократично-правової держави, грома-
дянського суспільства.

Весь педагогічний колектив, зокрема викладачі
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності до-
магаються того, щоб майбутній фахівець мав високі
моральні, культурні якості, достатній рівень філо-
софських, історико-соціальних, економічних, право-
вих, психолого-педагогічних знань, високу грома-
дянську відповідальність, володіння іноземними мо-
вами, комп’ютером, уміти знаходити, аналізувати, та
ефективно використовувати інформацію, працюва-
ти у системі Internet тощо. Майбутньому фахівцеві
потрібно також бути компетентним і в ціннісних орі-
єнтаціях особистості. Розбираючись в різних групах
цінностей на основі науково-теоретичних, методич-
них, інструктивних матеріалів менеджменту в освіті,
студенти набувають знань в ціннісних орієнтаціях ке-
рівника-професіонала. Так, наприклад вони засвою-
ють, що хороший («сильний») керівник: володіє ви-
сокою запобіжністю до фрустрації, тобто станам, які
виникають при зіткненні з перепонами, що здаються
недосяжними в їх подоланні; уміє спілкуватися з людь-
ми; здатний відмовитися від своєї точки зору, якщо
підлеглі доведуть, що вона не оптимальна; обгово-
рює свої якості, приймає критику, але при цьому збе-
рігає впевненість у собі; витримано приймає і пере-
моги і поразки; програє без почуттів програшу, не-
гайно приймається за рішення нових проблем; енер-
гійний, з високим рівнем зусиль; компетентний в
проблемах управління; любить управляти, організо-
вувати справу; здатний викликати привабливість до
себе; здатний бачити зміни і в середині організації і
поза нею; готовий до змін і нових починань; здатний
нести відповідальність за прийняті рішення; уміє про-
дуктивно використовувати свій час.

Аналізуючи ці ознаки, дослідники показують,
що деякі з них безпосередньо пов’язані з особистими
якостями менеджера, є довільними від них (за-
побіжність, товариськість, витримка, впевненість у
собі і т.п.). Інша частина наданих характеристик
(здатність бачити зміни, компетентність, уміння на-
даних характеристик (здатність бачити зміни, компе-
тентність, уміння використовувати час і т.п.) є суто
менеджерськими якостями, вироблення яких вима-
гає спеціальних зусиль; а компетентність в управлі-
нських проблемах загалом вимагає спеціального на-
вчання, доводять спеціалісти. Якщо казати про таку
основну якість керівника як уміння організувати ро-
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боту колектива для досягнення поставлених цілей, то
тут, за даними зарубіжних досліджень, потрібні вели-
чезні зусилля думки. І як тут не згадати про гені-
альність педагогічної думки А.С. Макаренко, щодо
його науково-практичного досвіду організації колек-
тиву. То ж вірно відмічають дослідники, що для успі-
шного управління слід мати на увазі те, що це –
діяльність, яка висуває до людини специфічні вимо-
ги. Тож майбутні фахівці мають глибоко вивчати ці
вимоги, орієнтуватися на такі якості як компе-
тентність, гідність і відповідальність, почуття нового і
уміння ризикувати, рухливість, висока працездатність
тощо. В дослідницькій літературі ці ціннісні якості, на
основі яких виявляється компетентність фахівця, його
творча активність, досить обґрунтовано  охарактери-
зовуються. Сучасний керівник не повинен бути бай-
дужим до долі дітей та педагогічного колективу, але
повинен уміти належним чином працювати з людь-
ми. Обов’язковою умовою у підготовці майбутньо-
го фахівця є ґрунтовна обізнаність зі станом справ та
цілісне уявлення про дійсний стан навчально- вихов-
ного процесу в сучасному освітньому закладі. По-
трібно мати бажання управляти освітнім закладом,
щоб були  задоволені діти і радів педагогічний колек-
тив. Сучасного фахівця мають відрізняти відпові-
дальність, ініціативність, цілеспрямованість. Він має
бути спрямований на стратегічну перспективу, що
сприятиме засвоєнню на належному рівні  моделі
функціональної компетентності сучасного керівни-
ка. З цією метою, на лекційних, семінарських і прак-
тичних заняттях, а також під час самостійної роботи
студенти мають змогу детально ознайомлюватись з
моделлю керівника школи, моделлю його узагальне-
ного професійного образу. Це дає можливість май-
бутнім фахівцям досить ґрунтовно вивчати діяльність
керівника освітнього закладу з його управлінськими
якостями.

Ми визначили три основні стилі керівництва,
що переважають у практиці управління загальноосв-
ітніми навчальними закладами. Потрібно врахувати,
що чистий стиль керівництва не зустрічається або
зустрічається дуже рідко. Не можна також однознач-
но сказати, що авторитарний стиль – це неефектив-
ний, негативний стиль керівництва, а демократичний
– ефективний, позбавлений недоліків, тому що ко-
жен стиль керівництва має свої переваги та недоліки.

Недоліків у авторитарного стилю керівництва
більше: придушення ініціативи, відсутність гласності
тощо, але є і перевага – економія часу. У керівника-
демократа більшість рис мають позитивний харак-
тер, спрямовані на гуманізацію і демократизацію
управління, але виникають проблеми з кількістю часу,
що витрачається на колегіальність. Невтручання у
справи підлеглих керівника-ліберала, з одного боку, є
недоліки, а з іншого – дає змогу працівникам спокій-
но працювати, посилює відповідальність за ефек-
тивність дорученої їм ланки роботи.

Дослідження стилю керівництва директора
ЗНЗ, що було проведене кафедрою педагогіки та пе-
дагогічної майстерності  МДПУ в жовтні 2007 року

серед досвідчених директорів, показує, що більшість
досвідчених директорів ЗНЗ (60% опитаних) викори-
стовують у своїй управлінській діяльності методи та
засоби як демократичного, так і авторитарного чи
ліберального керівництва, залежно від конкретної
ситуації і конкретних умов праці. Хоча 30% опитаних
директорів вказують, що надають перевагу (з певних
причин) одному з двох стилів керівництва: автори-
тарному чи демократичному. Отже, на основі цього
можна зробити висновок, що кожен керівник сам
вибирає методи керівництва, а значить, самостійно
формує свій стиль керівництва залежно від конкрет-
них умов.

Логічно постає питання: що саме впливає на
визначення стилю керівництва?

Чинники, що впливають на формування сти-
лю керівництва директора ЗНЗ залежно від особис-
тих знань та умінь та від зовнішніх причин, показано
на рис.1.

Як бачимо, на стиль керівництва директора ЗНЗ
впливають як внутрішні, так і зовнішні характеристи-
ки. Причому, для кожної конкретної людини і, до пев-
ної міри, для кожного закладу вони будуть різними, а
отже, і стиль керівництва під впливом цих чинників
буде формуватися індивідуальний, у деталях не схо-
жий на стиль керівництва директорів інших закладів.

Дослідження стилю керівництва новопризна-
чених директорів шкіл підтверджує, що кожен із кер-
івників починає свою діяльність з індивідуального
підбору управлінських засобів і способів впливу.

Одним із впливових параметрів при виборі
управлінських засобів є рівень сформованості колек-
тиву (або рівень групового розвитку).

Рівень групового розвитку – це характерис-
тика сформованості міжособистісних відносин, яка
виражається в групоутворенні. До вищого рівня гру-
пового розвитку можуть бути віднесені колективи та
групи, наближені до них за типом своєї структури і
соціально-психологічним характеристикам, до ниж-
чого – групи, засновані на асоціальних факторах і
групи дифузні, у яких немає загальних цілей і ціннос-
тей ( 5, с. 417).

Педагогічні колективи як соціальні групи мо-
жуть у повному розумінні відповідати поняттю «ко-
лектив», тобто бути об’єднаними спільною метою,
відповідати вимогам суспільства до педагогічної діяль-
ності, а можуть мати лише окремі ознаки колективу.

Стиль є передумовою та наслідком рівня гру-
пового розвитку.

Наприклад, починаючи працювати директором
школи в новому колективі, більшість керівників свідо-
мо обирає методи ліберального стилю керівництва,
тобто невтручання у справи підлеглих (до певного
часу), поступово, по мірі вивчення рівня сформова-
ності колективу, переходячи до демократичного або
авторитарного стилю керівництва, як це показано на
рис.2.

Це оптимальний варіант. Стає зрозумілим, що
керівники, які почнуть свою управлінську діяльність
з використання засобів авторитарного стилю у ко-



71

лективі з високим рівнем сформованості, матимуть
негативні результати: непорозуміння і перешкоди у
подальшій діяльності (неефективне керівництво); за-
стосування демократичного стилю в колективі з низь-
ким рівнем сформованості призведе до низьких по-
казників у результатах діяльності ЗНЗ. Тобто компе-
тентність керівника передбачає вибір методів і засобів
керівництва залежно від конкретних умов (сформо-
ваності колективу, рівня його розвитку, методів кері-
вництва і стереотипів, що залишилися від попереднь-
ого керівництва) з метою ефективного управління.
Отже кожен керівник у процесі управлінської діяль-
ності цілеспрямовано відбирає і накопичує засоби і
методи керівництва, що забезпечують оптимальні
результати. Поступово відбувається їх стабілізація,
складається певна система, тобто індивідуальний
стиль керівництва.

Наявність свого індивідуального стилю у кері-
вника говорить, з одного боку, про його пристосу-
вання до певної структури професійної діяльності, а
з іншого – про максимально можливе розкриття осо-
бистісних можливостей. За Н.Л. Коломінським
(1,с.152), індивідуальний стиль керівництва – це
оригінальний, новаторський стиль, що дає смогу його
власникові домагатися позитивних результатів у кер-
івництві установою освіти.

Необхідно зазначити: якщо вибір засобів кері-
вництва здійснюється стихійно або керівник відби-
рає лише ті засоби, що є зручними для нього, то після
їх стабілізації складається певний індивідуальний
стиль, суб’єктивно зручний, але не завжди оптималь-

ний, бо не враховуються інтереси колективу. Тому
чим раніше новопризначений директор усвідомить
важливість і необхідність формування власного сти-
лю керівництва, тим більше виявиться у нього мож-
ливостей для вироблення оптимального стилю керів-
ництва, необхідного в даних умовах, тим менше часу
і енергії витратить він (метод спроб і помилок) на
пошук ефективної діяльності. Отже, важливим є те,
що формування стилю мусить мати свідомий, а не
стихійний характер, бо під час стихійного становлен-
ня можуть бути сформовані як позитивні так і нега-
тивні риси індивідуального стилю керівництва.

За результатами дослідження цілеспрямовано-
го формування стилю керівництва новопризначених
директорів ЗНЗ можна розподілити за такими рівня-
ми (табл..1).

Як бачимо, свідоме формування стилю керів-
ництва можливе лише за умов мотивації, менедж-
мент-освіти, здатності до критичного аналізу власної
діяльності та гнучкості застосування різних методів і
засобів реалізації владних повноважень.

Визначимо алгоритм, який вказує на порядок
свідомого формування власного стилю керівництва
(рис.3).

Пояснимо: після діагностики результатів робо-
ти закладу та власної діяльності, визначення рівня сфор-
мованості колективу, директор доходить до тих чи
інших загальних висновків. Якщо керівник задоволе-
ний результатами діагностики, то його робота щодо
вдосконалення буде направлена на утримання та роз-
виток позитивних сторін і як кінцевий результат – на

Рис.2. Алгоритм вибору стилю керівництва новопризначеного директора школи залежно від рівня сфор-
мованості колективу

Рис.1.Чинники впливу на формування стилю керівництва директора ЗНЗ.
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Таблиця 1
Характеристика новопризначених директорів ЗНЗ за рівнем цілеспрямованого формування стилю керів-

ництва
Рівень 

формування 
стилю 

керівництва 

Попередня 
підготовка 

Усвідомлення 
свого стилю 
керівництва 

Застосування засобів і 
методів у розв’язанні 

проблем 

Показники в 
роботі 

% загальної 
кількості 
директорів 

Низький немає Не усвідомлене Шляхом спроб і 
помилок Низькі 30% 

Середній  деяка 
підготовка 

Усвідомлює деякі 
методи і прийоми 

Більш-менш вдало 
застосовує Середні 55% 

Достатній  достатня Самоаналіз 
власного стилю 

Свідоме використання 
досвіду колег, 
досягнень науки 

Високі, 
наближені до 
оптимальних 

10% 

Високий висока 
Усвідомленість 
вибору методів і 
засобів впливу 

Моделювання власної 
діяльності та 
гнучкість у 

застосуванні методів і 
засобів керівництва 

Оптимальні, 
інноваційний 
пошук 

5% 

 

Рис. 3 Алгоритм свідомого формування стилю керівництва
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формування стратегічного мислення. Якщо виснов-
ки діагностики виявилися негативними і керівник не
задоволений ними, то його робота має бути спрямо-
вана на пошук причин невдач, постановку мети щодо
усунення негативних причин і свідоме подолання не-
доліків. І знову лише після діагностики керівник визна-
чить задоволеність або незадоволеність результатами
роботи і спрямує свою діяльність згідно з алгоритмом
на подолання недоліків чи на формування стратегіч-
ного мислення, що вказує на свідоме формування
керівником ЗНЗ власного стилю керівництва.

У Національній доктрині розвитку освіти Ук-
раїни у ХХІ столітті зазначено, що «нагальним зав-
данням управління освітою є пошук нових, відкритих
і демократичних моделей управління». Отже, перед
директорами ЗНЗ постає питання виявлення власно-
го стилю керівництва, узгодження його з вимогами
суспільства та подальше удосконалення з метою де-
мократизації і гуманізації.

Демократизація – принцип управління, що
полягає в організації спільної діяльності керівника та
працівників на засадах партнерства, врахування керів-
ником індивідуально-психологічних особливостей пра-
цівників і створення умов для їхнього особистого та
професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Гуманізація – принцип управління, зорієнто-
ваний на залучення всіх організаторів і учасників
управлінського процесу до активної постановки й
розв’язання актуальних проблем управління, внесен-
ня пропозицій, формування новаторських ідей, інно-
ваційних підходів та засобів реалізації тощо (7,с.4).

 Отже, необхідно розв’язання питань вдоско-
налення професійної компетентності, підвищення
майстерності та загальної культури керівників осві-
ти. Для більш глибокого і точного вивчення стилю
керівництва директора ЗНЗ необхідно дослідити його
діяльність на робочому місці, а саме – у тому на-
вчальному закладі, де він працює. Тому ми, беручі за
основу програму вивчення стилю керівництва місько-
го відділу освіти Н.Л. Коломінського (1,с.168-169) адап-
тували її до вивчення індивідуального стилю керів-
ництва директора ЗНЗ в регіоні.

Програма вивчення стилю керівництва дирек-
тора ЗНЗ

1. Загальна характеристика умов роботи ЗНЗ:
статистичні дані про кількість учнів, персоналу, тип
навчального закладу. Загальні аспекти організації
роботи ЗНЗ.

2. Аналіз особливостей стилю керівництва
згідно з основними ознаками.

3. Визначення стильових рис директора ЗНЗ за
змістовними компонентами його праці:

а) проведення нарад з різними категоріями пра-
цівників (педагогічний та учнівський колективи, техні-
чний персонал): зміст та етапи проведення наради;
поведінка директора (за ознаками стилю); особливості
поведінки підлеглих як показник стилю (скутість або
розкутість, вільне висловлювання своїх думок або по-
боювання висловлювань, реакція на зауваження кері-
вника, особливості невербального спілкування);

б) проведення прийому відвідувачів: дані про
відвідувачів( ПІП, посада); суть питання, що розв’я-
зується; особливості спілкування (тон, особливості
поведінки); використання невербальних засобів для
позитивного спілкування (посмішка, увага, створен-
ня атмосфери довіри); умови підвищення ефектив-
ності ділового спілкування: зрозумілість та єдність
мови, врахування індивідуальних особливостей
співрозмовника; логічність викладу власних думок;
оптимальність за змістом та швидкість розв’язання
питання; спрямованість рішення (гуманістична чи
формально-бюрократична);ї

в) участь у масових заходах (семінарах, кон-
курсах, конференціях) працівників та учнів школи;

г) аналіз роботи з документами: глибина з’ясу-
вання суті документа; оперативність реагування на
його зміст; оптимальність розподілу завдань між ви-
конавцями; прояв компетенції; спрямованість рішень,
що приймаються на основі аналізу документів (гума-
ністична або формально-бюрократична).

У програму дослідження входить як обов’яз-
ковий компонент анкетування педагогів, учнів, техн-
ічного персоналу і самого директора, що сприяє
більш глибокому і досконалому виявленню та уза-
гальненню результатів вивчення стилю індивідуаль-
ного керівництва директора ЗНЗ з метою його удос-
коналення.

Дослідження індивідуального стилю у керів-
ників ЗНЗ показує, що кращих результатів досягає
той навчальний заклад, де для роботи директора ха-
рактерне переважання ознак демократичного керів-
ництва. Однак висококваліфіковані директори , залеж-
но від конкретної ситуації, рівня сформованості ко-
лективу, від індивідуальності кожного підлеглого гнуч-
ко використовують риси кожного стилю з метою ефек-
тивного управління. Адже за словами багатьох нау-
ковців, найкращим вважається гнучкий, адаптивний
стиль, орієнтований на реальність. Як же досягти та-
кого рівня керівництва? Ми пропонуємо розглядіти
такі шляхи оптимізації стилю керівництва: самоаналіз
власної діяльності з метою виявлення сильних та слаб-
ких сторін стилю керівництва; усвідомлення власно-
го стилю керівництва; збереження та зміцнення силь-
них сторін стилю; постійна робота над подоланням
своїх недоліків; оволодіння якомога  більшою
кількістю засобів та методів відомих стилів; здійснен-
ня індивідуального підходу до кожного підлеглого;
оптимальне позитивне спілкування; поважання
гідності людини; урахування рівня розвитку колекти-
ву; урахування індивідуальних особливостей кожно-
го працівника; розвиток критики, самокритики; за-
лучення підлеглих до управління; делегування повно-
важень; забезпечення гласності; відмова від команд-
но-адміністративних методів управління; врівнова-
жені стосунки з підлеглими; гнучке застосування та
співвідношення методів впливу; виявлення поваги та
довіри до підлеглих, учнів, батьків; розумне співвідно-
шення заохочень та покарань; урахування вимог сус-
пільства до керівництва сучасним ЗНЗ; вдосконален-
ня організаційних форм управління;забезпечення
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оптимістичного настрою у колективі; створення ат-
мосфери співпраці; вдосконалення прийомів прий-
няття рішень; підвищення рівня інформованості
підлеглих; координація використання влади; підтрим-
ка ініціативи підлеглих; створення сприятливих умов
для результативної праці кожного члену колективу;
підвищення умов відповідальності кожного за свою
працю; підвищення власного рівня  компетентності.

Досить великі завдання стоять перед керівни-
ками ЗНЗ, адже  вони мають працювати в різних
педагогічних колективах з різними учнями. А учнів
школи готують також бути конкурентноздатними з
такими притаманними властивостями, як розви-
нутість, самостійність, ініціативність, незалежність,
повага до закону, висока ринкова, правова, органі-
заційна, екологічна культура, культура повсякден-
ного життя. Вчорашній випускник школи – це наш
сьогоднішній студент. Він мусить мати сформовані
основні, міжпредметні, предметні компетентності.
Сучасну людину мають відрізняти відповідальність,
ініціативність, продуктивність і ефективність, адап-
тованість до умов, що динамічно змінюються,
здатність до багатоваріативного вибору, новий тип
функціональної грамотності. Формувати й моделю-
вати ці соціально значимі якості й покликані на-
вчальні заклади освіти. Керівник ЗНЗ повинен на-
бувати з оновленої системи психолого-педагогічних,
школознавчих, управлінських цінностей, адже, як
відзначають дослідники, нестійкі, розмиті особисті
й професійні цінності можуть стати не аби якою
перешкодою для набуття якісних навиків управлі-
нської діяльності.

Висновки
Отже, характеризуючи особливості ціннісних

орієнтацій управлінської компетентності фахівців,
досить важливо продовжити дослідження спромож-
ності керівників ЗНЗ щодо висококваліфікованості
рівнів управлінської діяльності в освітніх закладах.
Цікаво зробити також опитування тих працівників, які
закінчили наш заклад у минулі роки, щоб отримати
інформацію про їх конструктивні поради з  приводу
удосконалення якості підготовки майбутніх фахівців.
Потрібно також розкривати питання зворотного зв’яз-
ку, тобто дослідження прагнень студентів до майбут-
ньої професійної діяльності в закладах освіти. Перед
кожним керівником ЗНЗ має стояти питання свідо-
мого вдосконалення стилю керівництва закладом
згідно з вимогами суспільства, а саме – його демок-
ратизації та гуманізації, що передбачає увагу до кож-
ної особистості, врахування її індивідуальності, орган-
ізацію спільної діяльності керівника та підлеглих на
засадах партнерства, створення умов для професій-
ного зростання кожного члена колективу.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем формуван-
ня ефективного стилю керівництва в освіті.
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МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛОВЦОВ В ЛАСТАХ НА

ОСНОВЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ

Козина Ж.Л., Ляшенко А.Н., Делова И.А.,
Демченко М.М., Сенченко В.Г., Уфимцева А.Е.
Харьковский национальный педагогический

университет им. Г.С. Сковороды
Харьковская государственная академия физической

культуры

Аннотация. Определена факторная структура подготовлен-
ности пловцов в ластах высокого класса. Выявлены основ-
ные факторы в структуре подготовленности: экономичность
работы систем энергообеспечения, скоростно-силовые спо-
собности, скорость процессов восстановления.  Определены
типичные индивидуальные факторные модели пловцов в ла-
стах высокого класса. Показаны особенности реакции на
нагрузку со стороны ЧСС пловцов в ластах различных ти-
пов по структуре подготовленности.
Ключевые слова: плавание, подготовленность, восстановле-
ние, энергетические ресурсы, индивидуальные особеннос-
ти, двигательные способности, динамика ЧСС, факторный
анализ, модели, сердечный ритм, скорость реакции, чувство
времени.
Анотація. Козина Ж.Л., Ляшенко А.Н., Делова И.А., Демчен-
ко М.М., Сенченко В.Г., Уфимцева А.Е. Моделі індивідуаль-
них особливостей плавців у ластах на основі фізіологічного
й психофізіологічного тестування. Визначено факторну
структуру підготовленості плавців  у ластах високого класу.
Виявлено основні фактори у структурі підготовленості: еко-
номічність роботи систем енергозабезпечення, швидкісно-
силові здатності, швидкість процесів відновлення.  Визначе-
но типові індивідуальні факторні моделі плавців у ластах
високого класу. Показано особливості реакції на наванта-
ження з боку ЧСС плавців у ластах різних типів за структу-
рою підготовленості.
Ключові слова: плавання, підготовленість, відновлення, енер-
гетичні ресурси, індивідуальні особливості, рухові здатності,
динаміка ЧСС, факторний аналіз, моделі, серцевий ритм,
швидкість реакції, почуття часу.
Annotation. Kozina ZH.L., Lyashenko A.N., Delova I.А.,
Demchenko M.M., Senchenko V.G., Ufimceva A.E. Models of
individual features of swimmers in flippers on the basis of the
physiological and psychophysiological testing. The factor
structure of preparedness of swimmers is certain in the flippers
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of high class. Basic factors are exposed in the structure of
preparedness: economy of work of the systems of providing
energy, speed-power capabilities, speed of processes of renewal.
The typical individual factor models of swimmers are certain in
the flippers of high class. The features of reaction are shown on
loading outside HR of swimmers in the flippers of different
types on the structure of preparedness.
Keywords: mathematical design, individual preparation of
sportsmen, power resources, individual features of sportsmen,
formula of external work, motive capabilities, physical qualities.

Введение.
Главная проблема спорта высших достиже-

ний – невозможность бесконечного повышения
объема и интенсивности тренировочных нагрузок –
толкает на поиск новых путей совершенствования
процесса подготовки спортсменов [1,2,6,7]. Одним
из таких путей является индивидуализация процесса
подготовки в спорте [3,4,5].

Относительно новым и быстроразвиваю-
щимся видом спорта является плавание в ластах. Бе-
зусловно, этот вид спорта имеет свои специфичес-
кие особенности по сравнению с классическим пла-
ванием. Однако научных исследований в плавании в
ластах на данный момент крайне мало, и проблем,
требующих исследования, множество. Среди таких
проблем – возможности определения индивидуаль-
ных особенностей пловцов в ластах и создание на
этой основе моделей индивидуальной подготовлен-
ности спортсменов.

Как отмечают специалисты в исследованиях
проблем индивидуальных особенностей спортсме-
нов в циклических видах спорта [7], спортсмены вы-
сокого класса вне зависимости от спортивной спе-
циализации в циклических видах спорта, достигают
успеха за счет преимущественного развития скорос-
тно-силовых способностей, выносливости, техники
движений (координационных способностей) или рав-
номерного развития перечисленных качеств.

Точное выявление предрасположенности
спортсмена к развитию тех или иных двигательных
способностей позволит более точно определять ин-
дивидуальные тренировочные программы и прогно-
зировать спортивный результат.

Однако данная область практически не иссле-
дована в теории и практике спортивной тренировки.

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

Формулирование целей работы.
Цель работы – выявить наиболее общие мо-

дели индивидуальных особенностей пловцов в ластах.
Методы исследования: анализ литературных

данных, психофизиологические методы исследова-
ния, метод математического анализа сердечного рит-
ма, методы функциональной диагностики, методы

математического моделирования, методы математи-
ческой статистики.

Из психофизиологических показателей опре-
деляли скорость простой и реакции на свет и на звук,
скорость сложной реакции на наличие и на отсут-
ствие признака, воспроизведение и укорочение за-
данных промежутков времени по световым и звуко-
вым сигналам. Показатели сердечного ритма опре-
делялись в состоянии покоя с помощью фотоэлемен-
тной установки и специальной компьютерной про-
граммы «Пульс». При тестировании функциональ-
ных способностей спортсменами выполнялась стан-
дартная нагрузка на тредмиле со скоростью 8 км/ч в
течение 3-х мин с постоянной регистрацией ЧСС.
Фиксировались показатели ЧСС через каждые 10 с
работы и восстановления. Результаты исследования
обрабатывались с помощью программы SPSS. Тес-
тирование проводилось на базе проблемной науч-
но-исследовательской лаборатории ХГАФК в октяб-
ре 2007 года.

В исследование приняли участие 18 спорт-
сменов – пловцов в ластах, из них – 5 спортсменов 1
разряда, 8 кандидатов в мастера спорта, 4 мастера
спорта и 2 мастера спорта международного класса.

Результаты исследования.
В структуре подготовленности обследован-

ных пловцов, выявленной путем применения фак-
торного анализа методом главных компонент, оказа-
лось три выраженных фактора (табл. 1).

Для определения характеристики получен-
ных факторов вычислялись коэффициенты корреля-
ции между этими факторами и показателями тести-
рования. Полученная корреляционная матрица пред-
ставлена в таблице 1.

Из всех показателей, вошедших в первый
фактор, наибольшее значение, на наш взгляд, имеют
показатели сердечного ритма: средняя величина RR-
интервалов (r=0,86) и коэффициент вариаций (r=0,93).
Увеличение RR-интервалов свидетельствует о сниже-
нии ЧСС, что указывает на повышение экономично-
сти работы систем энергообеспечения. Увеличение
коэффициента вариаций в сердечном ритме свиде-
тельствует о повышении парасимпатических влия-
ний на процесс регуляции работы сердца. Это, в свою
очередь свидетельствует об активизации процессов,
направленных на восстановление энергоресурсов и
повышение экономичности работы организма. В
первый фактор вошли также показатели времени
простой реакции на свет (r=0,93), средняя ошибка
воспроизведения длинных интервалов времени (r= -
0,97) и средняя ошибка укорочения коротких интер-
валов времени наполовину по световому сигналу
(r=0,97).

Указанные показатели вошли в первый фак-
тор с противоположными значениями коэффициен-
тов корреляции, т.е. время воспроизведения длинных
временных интервалов стремится к уменьшению, а
время укорочения коротких интервалов времени – к
увеличению. На наш взгляд, это также отражает эко-
номичность работы систем энергообеспечения, по-
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скольку чувство времени является одним из универ-
сальных психофизиологических показателей, отража-
ющих общее состояние организма. Когда человек
субъективно «ускоряет» время, это свидетельствует
об активизации симпатического отдела вегетативной
нервной системы, а когда человек субъективно «за-
медляет» время, это свидетельствует о повышении
процессов торможения, об утомлении. В том слу-
чае, когда при субъективном восприятии временных
интервалов происходит приведение всех промежут-
ков к какой-то средней величине (укорочение длин-
ных и удлинение коротких интервалов),  то можно
судить об экономичности работы организма. Имен-
но этот вариант мы наблюдаем в нашем случае. По-
этому первый фактор был назван «экономичность
работы систем энергообеспечения».

Во второй фактор вошли показатели силы
мышц кисти (r=0,902), высота прыжка с места (r=0,819),
время реакции на наличие признака (r=-0,715),частота

движений,  по теппинг-тесту (r=0,756), средняя ошиб-
ка воспроизведения коротких интервалов времени по
световому сигналу (r=-0,861). Все указанные показа-
тели отражают скоростно-силовые (сила кисти, высо-
та прыжка) или скоростные  (время реакции, частота
движений, «ускоренное» чувство времени). Исклю-
чение составляет лишь показатель ЧСС в конце 3-1
минуты нагрузки (r=-0,951), что можно объяснить тем,
что в данном эксперименте испытуемыми являлись
пловцы в ластах, для которых развитие как скоростно-
силовых качеств, так и выносливости является акту-
альным. Однако по преобладающим показателям, ко-
торые вошли во второй фактор, он был назван «ско-
ростно-силовые способности» (табл. 1).

Для объяснения третьего фактора основны-
ми, на наш взгляд, можно назвать показатель ЧСС на
четвертой минуте восстановления (r=-0,933) и замед-
ление скорости реакции. На наш взгляд, замедление
реакции связано с повышенной активностью пара-

Факторы 
42,06 % 29,19 % 28,75 % 

Показатели экономичность работы 
систем 

энергообеспечения 

скоростно-
силовые 

способности 

уровень 
функциональны
х возможностей 

Укорочение коротких интервалов времени 
наполовину по световому сигналу 

(ср.ошибка, мс) 
0,997   

Возраст 0,986   
Воспроизведение длинных временных 
интервалов по световому сигналу 

(ср.ошибка, мс) 
-0,977   

Коэффициент вариаций в сердечном ритме 
(%) 0,935   

Время простой реакции на свет (мс) 0,925   
Средняя длительность RR-интервалов в 

сердечном ритме 0,864   

длина тела -0,79   
ЧСС в конце 3-мин нагрузки (уд/мин)  -0,951  

Сила мышц кисти (кг)  0,902  
Воспроизведение коротких интервалов 
времени по световому сигналу (ср.ошибка, 

мс) 
 -0,861  

Масса тела (кг)  0,848  
Высота прыжка с места (см)  0,819  
Теппинг-тест (наж/с)  0,756  

Время реакции на наличие признака 
(ср.ошибка, мс)  -0,715  

Укорочение длинных интервалов времени 
наполовину по световому сигналу 

(ср.ошибка, мс) 
  0,983 

Воспроизведение коротких интервалов 
времени по звуку (ср.ошибка, мс)   -0,958 

ЧСС на четвертой минуте восстановления   -0,933 
Время реакции на отсутствие признака 

(ср.ошибка, мс)   0,915 

Время простой реакции на звук (мс)   0,833 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции отдельных показателей с факторами (повернутая матрица компонентов,

выведены коэффициенты корреляции больше 0,7)



77

экономичность 
работы систем 
энергообеспече
ния; 42,06

скоростно-
силовые 

способности; 
29,188

уровень 
функциональны

х 
возможностей; 

28,751

Рис. 1. Факторная структура физической и психофизиологической подготовленности пловцов высокой
квалификации

Таблица 2
Примеры индивидуальной выраженности каждого фактора  у пловцов высокой квалификации

Индивидуальная выраженность фактора, % 

№ ФИО 
Фактор 1 

экономичность работы 
систем 

энергообеспечения 

Фактор 2 
скоростно-силовые 
способности 

Фактор 3 
уровень 

функциональных 
возможностей 

1 Ефимов Андрей, 
мс 75 75 100 

2 Делова Катя, 
мсмк 100 50 50 

3 Григорьева 
Оксана, мс 50 25 75 

4 Капанадзе Бачана, 
мс 25 100 25 

 

симпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы, что позволяет быстро восстанавливаться, одна-
ко способствует снижению скорости реакции. В це-
лом, эти показатели отражают уровень функциональ-
ных возможностей спортсмена как со стороны кар-
диореспираторной системы, так и со стороны цент-
ральной нервной системы. Согласно изложенным
положениям, третий фактор был назван «уровень
функциональных возможностей» (табл. 1).

В общей суммарной дисперсии вклад пер-
вого фактора составил 42,06%, вклад второго факто-
ра составил 29,19% и вклад третьего фактора соста-
вил 28,75% (табл. 1, рис. 1). Из этого следует, что наи-
большую значимость для пловцов в ластах высокого
класса имеют процессы, которые обеспечивают эко-
номичность работы систем энергообеспечения. Про-
цессы, обеспечивающие проявление скоростно-си-
ловых качеств и уровень функциональных возмож-
ностей, вносят примерно одинаковый вклад в сум-
марную дисперсию.

Таким образом, в структуре подготовленно-
сти пловцов высокого класса на первый план высту-
пают показатели экономичности работы систем энер-
гообеспечения, затем - скоростно-силовые качества
и уровень функциональных возможностей.

Для определения индивидуальной структу-
ры подготовленности пловцов были вычислены ин-
дивидуальные факторные значения. Некоторые из них
представлены в таблице 2.  Первый фактор («эконо-

мичность работы систем энергообеспечения») наи-
более выражен у спортсменки № 2, мастера спорта
международного класса (табл. 2, рис. 2). Второй фак-
тор («скоростно-силовые способности») наиболее
выражен у спортсмена № 4. Третий фактор («ско-
рость процессов восстановления») наиболее выра-
жен у спортсменов №№ 1 и 3.

Исходя из полученных данных относительно
индивидуальных особенностей пловцов, можно зак-
лючить, что у спортсменки Д-ой (№2) (табл. 2, рис.2)
ведущим фактором является экономичность работы
систем энергообеспечения, что позволяет ей дости-
гать высоких спортивных результатов.

Следовательно, определяя основную направ-
ленность учебно-тренировочного процесса с данной
спортсменкой, можно сделать вывод, что  основной
направленностью учебно-тренировочного процес-
са должна быть ориентация на гармоничное сочета-
ние всех сторон тренировочного процесса с доста-
точным временем на восстановление. При опреде-
лении уровня спортивной готовности можно пользо-
ваться такими психофизиологическими показателя-
ми, как чувство времени: если субъективное воспро-
изведение длинных интервалов времени (более 30 с)
стремится к уменьшению, а укорочение коротких ин-
тервалов времени стремится к увеличению – значит,
организм работает в экономном режиме. Если
субъективное воспроизведение всех временных ин-
тервалов стремится к уменьшению (ускорению), т.е.
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Рис. 3. Примеры индивидуальной динамики ЧСС при выполнении стандартной нагрузки и восстановле-
нии у пловцов высокого класса
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Рис. 2. Примеры индивидуальной факторной структуры подготовленности пловцов высокой квалификации

Для спортсменов Е-ва (№1) и Г-ой (№2) ве-
дущим фактором является уровень функциональных
возможностей, а, следовательно, и развитие общей и
специальной выносливости. Это также вытекает из
анализа динамики ЧСС при стандартной нагрузке и
восстановлении (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, наименьшие пока-
затели ЧСС и наиболее быстрое восстановление на-

спортсмен субъективно воспроизводит временные
отрезки «быстрее» заданных, то преобладает симпа-
тикотония, организм возбужден, находится в состоя-
нии стресса. Если воспроизведение временных ин-
тервалов замедленное, то можно говорить о пере-
утомлении или активизации восстановительных про-
цессов. Данное предложение, конечно, должно быть
проверено в последующих исследованиях.
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блюдается у спортсменов Е-ва и Г-вой, что свиде-
тельствует о высоком уровне развития у них общей
и специальной выносливости, т.е. о высоких функ-
циональных возможностях организма. В практичес-
кой работе с этими спортсменами следует опирать-
ся на их ведущий фактор, т.е. – развитие выносливо-
сти и на этом фоне развивать скоростно-силовые
способности.

У спортсмена К-зе (№4) (табл. 2, рис. 2), наи-
более развиты скоростно-силовые способности. При
этом слабым звеном является развитие выносливос-
ти. Это хорошо видно из рисунка 3: у этого спорт-
смена наиболее высокие показатели ЧСС при стан-
дартной нагрузке и, соответственно, самое медлен-
ное восстановление. При построении тренировоч-
ного процесса спортсмена К-зе следует опираться
на его ведущий фактор – скоростно-силовые способ-
ности, однако для обеспечения нормальной работы
кардио-респираторной системы следует уделять вни-
мание развитию выносливости.

Разбивка спортсменов на группы методом
иерархического кластерного анализа подтвердила
полученные результаты (рис. 4): наиболее «похожи-
ми» оказались спортсмены № 1 и №3 (Еф-ов и Гр-ва),
спортсмены № 4 и № 2 имеют совершенно иные ин-
дивидуальные особенности, что отражается на ден-
дограмме распределения спортсменов в кластеры.

Выводы.
1. У пловцов в ластах высокого класса в фак-

торной структуре подготовленности можно выделить
3 фактора: «экономичность работы систем энерго-
обеспечения», «скоростно-силовые способности»,
«уровень функциональных возможностей».

2. Были выделены модели индивидуальных
особенностей пловцов в ластах соответственно про-
явленности выявленных факторов в индивидуальной
структуре подготовленности:

- преобладание экономичности работы сис-
тем энергообеспечения,

- преобладание скоростно-силовых способ-
ностей,

- преобладание функциональных возможно-
стей.

3. В практической работе следует опираться
на ведущий фактор в индивидуальной структуре под-
готовленности и на его основе развивать «отстаю-
щие».

4. Для быстрого определения уровня
спортивной готовности можно пользоваться показа-
телями чувства времени: субъективное «ускорение»
временных интервалов свидетельствует о симпати-
котонии, «замедление» - о парасимпатикотонии, точ-
ное воспроизведение временных интервалов или «за-
медление» коротких и «ускорение» длинных интер-
валов свидетельствует о сбалансированной работе
системы энергообеспечения.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается практическая проверка в педагоги-
ческих экспериментах полученных данных относи-
тельно индивидуальных моделей подготовленности
пловцов высокого класса.
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НОВИЙ ПІДХІД В РОЗРАХУНКУ СИЛОВИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ТА ЇХ ОЦІНКА У ПЛАВЦІВ

Колісник В.О., Клапчук В.В., Єфимов В.Б.
Дніпропетровський державний інститут фізичної

культури та спорту

Анотація. Розроблено формулу для визначення сили плечо-
вого поясу (СПП). Перевагою застосування запропонова-
ного способу оцінки СПП у фізичній культурі та спорті  у
порівнянні з відомими способами оцінки СПП є спрощення
обчислення і більш наближений до реальних чисел сенс. При
використанні розробленої формули для обчислення резуль-
татів у юних плавців отримані коректні результати. Доведе-
на ефективність запропонованого тренувального комплексу
з коригуючих вправ, що застосовуються у східних оздоров-
чих системах.
Ключові слова: фізична культура, спорт, плавання, силові
якості, спосіб оцінки, математика, статистичні методи, екс-
перимент.
Аннотация. Колесник В.А., Клапчук В.В., Ефимов В.Б. Но-
вый подход в расчете силовых способностей и их оценка у
пловцов. Разработано формулу для определения силы пле-
чевого пояса (СПП). Преимуществом применения предло-
женного способа  оценки  СПП в  физической культуре и
спорте, в сравнении с известными способами оценки СПП,
является то, что результат больше приближен к реальным
числам. При использовании разработанной формулы для
расчета результатов у юных пловцов получены корректные
результаты. Доказана эффективность предложенного трени-
ровочного комплекса с корригирующих упражнений, кото-
рые применяются в восточных оздоровительных системах.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, плавание, си-
ловые качества, способ оценки, математика, статистические
методы, эксперимент.
Annotation. Kolesnik V.A., Klapchuk V.V., Efimov V.B. New
approach in calculation of the power abilities and their
estimation beside swimmer. A formula is developed for
determination of force of humeral belt . By advantage of
application of the method of estimation of force of humeral
belt offered in a physical culture and sport in comparison with
the known methods of estimation of force of humeral belt
there is simplification of calculation and sense is more close to
the real numbers. At the use of the developed formula for the
calculation of results at young swimmers the got correct results.
Efficiency of the offered training complex with modification
exercises which are applied in east improving systems is proved.
Key words: physical training, sports, navigation, power qualities,
a way of an estimation, mathematics, statistical methods,
experiment .

Вступ.
Сила, як здатність людини переборювати або

протидіяти опору за рахунок напруги м’язів, може
проявлятися при статичному режимі роботи м’язів,
коли вони не змінюють своєї довжини, та при динам-
ічному, пов’язаному або зі зменшенням довжини
м’язів (долаючий  режим), або зі збільшенням (усту-

паючий режим) [2,4].
Величина сили, яку виявляє спортсмен, зале-

жить від багатьох факторів, зокрема фізіологічного
поперечника м’язи; співвідношення м’язових воло-
кон, які скорочуються повільно або швидко; кількості
включених у роботу рухових одиниць; синхронізації
діяльності м’язів-синергістів; своєчасного включен-
ня м’язів-антагоністів. Силові здібності в конкретних
рухових діях зумовлені біомеханічною структурою
рухів – можливістю включення в роботу крупних
м’язових груп, довжиною плечей важелів та ін.

Усвідомлення форм вияву силових здібностей
у спортсмена важливо для забезпечення високих
спортивних результатів у різних видах спорту. Так,
значною мірою обумовлюється рівнем максималь-
ної та вибухової сили результативність в бігу на дис-
танціях 100, 200 та 400 м, у плаванні на дистанціях 100
та 200 м, в спринтерській велогонці та в гонці на 1000
м на треку, в бігу на ковзанах на дистанціях 500 та
1000 м, у веслуванні на дистанціях 500 та 1000 м. Ви-
бухова сила є вирішальним фактором успіху також у
метанні, стрибках, важкоатлетичному двобор’ї, стриб-
ках на лижах з трампліну та ін. [2,3]. Для досягнення
високих результатів у фігурному катанні на ковзанах
важлива силова витривалість, а в різних видах бороть-
би рівень спортивних досягнень визначається усіма
видами силових якостей [2,3].

Силова підготовка у юних спортсменів спря-
мована на укріплення м’язово-зв’язувального апа-
рату, виховання вмінь проявляти зусилля у широко-
му діапазоні рухів разом з іншими фізичними якос-
тями (спритністю, швидкістю, гнучкістю), на гармо-
нійний розвиток всієї мускулатури. Це основний вид
підготовки в роботі зі спортсменами груп початкової
підготовки в різних видах спорту. Звичайно, у дітей
відносно менше розвинені м’язи живота, спини, косі
м’язи тулуба, м’язи задньої поверхні стегна. Відста-
ють у розвитку, особливо у дівчат, м’язи плечового
пояса і рук у порівнянні з м’язами ніг [7].

Таким чином, добре розвинені силові якості
спортсмена суттєво впливають на можливість досяг-
нення високих спортивних результатів, але існуючі
способи, за допомогою яких можна визначати по-
казники сили конкретного спортсмена, зокрема –
степені силової розвиненості плечового пояса, по-
требують вдосконалення.

Аналізуючи методи тестування силових якос-
тей спортсменів, В.А. Романенко дає опис 9 тестів
для вимірювання «вибухової» сили м’язів плечового
пояса і тулуба [4, с.136-137], однак узагальнюючого
інтегрального показника щодо розвитку окремо пле-
чового пояса не пропонує. Натомість, він розглядає
інтегральну оцінку силової розвиненості у комплексі:
«вибухової» сили м’язів-розгиначів ніг, тулуба та пле-
чового пояса на підставі трьох тестів з метання
спортивних снарядів. Як підсумок аналізу відомих
світових систем та власних досліджень оцінювання
рухових здібностей спортсменів, В.А. Романенко про-
понує надалі застосовувати 8 тестів, які, на його дум-
ку, всебічно характеризують фізичний стан людини
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[4, с.52]. Однак серед них, на жаль, відсутній набір
спеціальних тестів для оцінювання сили м’язів плечо-
вого пояса.

Для обчислення сили плечового пояса (СПП)
Л.П. Сергієнко пропонує користуватися формулою
Роджера [5]:

СПП = 10 (Nп + Nв) x [0,1mт + (H - 60)],      (1)
де: Nп – кількість підтягувань на турніку; Nв – кількість
віджимань в упорі; mт - маса тіла, кг; H – зріст спорт-
смена, см. Однак у цій формулі звертає на себе увагу
«низька ціна» маси тіла. Розрахунки за цією форму-
лою призводять до результату в невизначених умов-
них одиницях, що не мають розмірності, яка б визна-
чала фізичний сенс поняття СПП.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури
та спорту.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було вдосконалення існу-

ючих методик визначення показників силових спро-
можностей спортсменів, зокрема сили плечового
пояса.

Методи дослідження. Базовими методами
дослідження були математичний аналіз і подальша
експериментальна перевірка еквівалентності відомої
(Роджера) та запропонованої формул, для чого вико-
ристані результати тестування 80 юних плавців 7-9
років. Основну групу склали плавці із сколіоскотич-
ною поставою, які додатково до тренувань з плавання
виконували комплекс коригуючих вправ зі східних оз-
доровчих систем і коригуюче плавання, тоді як спорт-
смени порівняльної групи цього не застосовували.

Результати досліджень та їх обговорення.
Взявши за основу базові поняття спортивної

метрології, описані в літературі [1,6], автори розро-
били свою формулу, яка виявилася більш зручнішою
в користуванні.

В якості основних понять були запропоновані
такі:
а) величини Nп та Nв не просто арифметично склада-
ють, як у формулі (1), а беруть їхнє середнє арифме-
тичне значення;
б) отриману величину середнього арифметичного
значення відносять до значення mт , тобто більш рац-
іональним є обчислення так званої відносної сили;
в) згідно із твердженнями В.М. Заціорського, [6, с.188],
показники силових якостей залежать від маси тіла
нелінійно, що визначається формулою:

F = a х mт 
2/3 ,                                  (2)

де a – константа, яка знаходиться експериментально

у кожному виді спорту для кожної конкретної вправи
(руху).

Аналогічну за сутністю функціональну за-
лежність F = ѓ(mт) наводить і М.О. Годік в літературі
[1, с.128]  для ривка і штовхання штанги, що визна-
чається відповідними формулами:

F = 12,57 х mт 
0,584;

F = 16,21 х mт 
0,577.

Такі залежності дозволяють розраховувати ек-
вівалентні силові якості, розподіляючи спортсменів у
різних видах спорту на так звані «вагові категорії».

За пропозицією В.Б. Єфимова, в якості коефі-
цієнта а в формулі (2) варто використовувати вище
наведені поняття а) та б), і при цьому можна позба-
витися змінної величини – зросту H, тоді остаточно
формула буде мати такий вигляд:

gх (Nп + Nв)
FΣ = ____2_____   .   mт

2/3

       mт
де g – константа, прискорення вільного падіння тіла,
(g = 9,8 м/с2).

Після математичних перетворень і спрощен-
ня, остаточна формула для визначення сили плечо-
вого пояса має бути записана так:

FΣ = 4,9 (Nп + Nв) / 3√ mт,                         (3)
Одиниця вимірювання F” у користуванні зручніша,
ніж СПП.

В якості прикладу в таблиці 1 показані резуль-
тати перевірки еквівалентності відомої формули (1)
та запропонованої формули (3) для дітей 7-9 років
(загальний об’єм вибірки складає 80 спортсменів).

Аналіз таблиці свідчить, що відносна величина
СПП/F” достатньо стабільна, похибка складає близько
23%. Варто очікувати, що при аналогічному оціню-
ванні загальної вибірки, де n=80, коефіцієнт варіації та
стандартна похибка середнього арифметичного зна-
чення суттєво зменшаться. Для остаточного підтверд-
ження стохастичної еквівалентності двох методик був
розрахований коефіцієнт еквівалентності за формулою
коефіцієнта парної кореляції Браве-Пірсона. Для вияв-
лення правомірності його застосування в якості міри
лінійного стохастичного зв’язку були побудовані ко-
реляційні поля, показані на рис. 1, 2, 3.

Отримана величина r = 0,9 була перевірена на
достовірність за формулою, запропонованою В.М.
Заціорським [6, с.51-53]:

tp = r x √  n - 2
                             1 – r 2 ,

Таблиця 1
Порівняння двох методик визначення показника сили плечового пояса

№ 
спортсменів 

Маса тіла,        
mт, кг 

Nп Nв СПП F∑ СПП 
F∑ 

1 28 3 9 8736 17,73 492,7 
2 23 3 5 5544 13,80 401,7 
3 29 5 13 13302 28,73 463,0 
4 25 5 7 8700 20,14 431,9 
5 32 9 18 21924 41,73 525,3 
6 29 9 11 15380 31,92 481,8 
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Рис.1 Залежність маси тіла від зросту у дітей 7 років

Рис.3 Залежність маси тіла від зросту у дітей 9 років

Рис.2 Залежність маси тіла від зросту у дітей 8 років
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де n – об’єм вибірки.
Порівняння розрахованого значення критерія

Стьюдента tp=18,27 із критичним табличним значен-
ням tкр= 3,12 [6, с.240], при числі степенів свободи х=
n - 2 = 78 свідчить, що tp  > tкр, тобто розраховане зна-
чення  r =0,9 достовірне.

З метою порівняльного аналізу ефективності
застосування показника СПП та інших силових по-
казників був проведений констатуючий експеримент,
в процесі якого визначалися: кистьова динамомет-
рія, станова динамометрія, кількісні показники підтя-
гування на перекладині та «сгинання-розгинання» рук
в упорі лежачи, а також індекс сили (ІС). Результати
констатуючого експерименту (об’єми вибірок основ-
ної та порівняльної груп однакові, дорівнюють 40)
показані в табл. 2.

Аналіз результатів дослідження кистьової ди-
намометрії засвідчив, що в основній групі кистьова
сила правої руки достовірно збільшилася на 47,8%,
(t=4,6; р1<0,001). В групі порівняння кистьова сила
правої руки також збільшилася, але лише на 23,5%,
притім це збільшення виявилося статистично недо-
стовірним (t =1,63; р2>0,05). Різниця в силі кисті між
основною групою та групою порівняння склала
24,3%, що статистично достовірно (t=2,66; р3<0,01).

Сила кисті лівої руки в основній групі достові-
рно збільшилася на 50,02%, (t=4,26; р1<0,001). У по-
рівняльній групі вона збільшилась на 26,3%, але це
було статистично недостовірним (t =1,69; р2>0,05).
Різниця в силі кисті лівої руки між групами склала
23,99%, яка в основній групі була достовірно більшою
(t=2,49; р3<0,05).

Показник станової динамометрії після експе-
рименту у дітей основної групи достовірно збільшив-
ся на 23,2%, (t=2,24; р1<0,05). У групі порівняння цей
показник також збільшився на 14,3%. Але це покра-
щення не є статистично достовірним (t=1,32; р2>0,05).
Різниця в показниках станової динамометрії між гру-
пами склала 8,9%, що також статистично не достовір-
но (t=0,65; р3>0,05).

Таблиця 2 також свідчить, що результати у тесті
підтягування на перекладині в основній групі та групі
порівняння після експерименту достовірно збільши-
лися: в основній групі - на 55%, (t=6,01; р1<0,001); а в
групі порівняння – на 41,3%, (t=2,14; р2<0,05). Різни-
ця 13,7% в показниках між  групами не має статис-
тично достовірної різниці (t=1,35; р3>0,05).

Показник тесту «сгинання-розгинання» рук в
упорі лежачи в основній групі достовірно збільшив-
ся на 48,4%, (t=2,82; р1<0,01); в групі порівняння він
також збільшився на 29,9%, але це збільшення стати-
стично не достовірно (t=1,50; р2>0,05). Різниця в по-
казниках між групами не має статистично достовір-
ної різниці (t=0,78; р3>0,05), вона складає 18,5%.

Показник сили м’язів плечового пояса (СПП)
в основній групі достовірно збільшився на 55%, (t
=3,23; р1<0,01), а в групі порівняння - на 41,3%, що
також не є статистично достовірним (t=1,90; р2>0,05).
Різниця в показниках між основною та порівняльною
групами - 13,7%, і це статистично недостовірно
(t=1,07; р3>0,05).

Індекс сили (ІС) також збільшився у обох гру-
пах: в основній – на 43,5% (статистично достовірно: t
=3,74; р1<0,001); в групі порівняння – на 23,8% (стати-

Основна група (n=40) Група порівняння (n=40) Показники 
до 

експерименту 
після 

експерименту 
 
р1 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

 
р2 

 
 
р3 

Кистьова 
динамометрія, 
кг (права) 

 
13,06+1,81 

 
25,01+1,87 

 
<0,001 

 
14,01+1,79 

 
18,32+1,94 

 
>0,05 

 
<0,01 

Кистьова 
динамометрія, 
кг (ліва) 

 
11,8+1,92 

 
23,61+2,01 

< 
0,001 

 
12,5+1,88 

 
16,9+1,79 

> 
0,05 

< 
0,05 

Станова 
динамометрія, 

кг 

 
39,4+3,85 

 
51,3+3,65 

 
<0,05 

 
41,2+4,11 

 
48,1+3,24 

> 
0,05 

> 
0,05 

Підтягування 
на поперечині, 
кількість разів 

 
5,54+0,67 

 
12,3+1,1 

< 
0,001 

 
5,93+0,71 

 
10,1+1,2 

< 
0,05 

> 
0,05 

Сгинання-
розгинання 
рук, число 
разів 

 
7,89+1,34 

 

 
15,3+2,7 

 

 
<0,01 

 
9,04+1,62 

 
12,9+2,01 

 
> 

0,05 

 
> 

0,05 

СПП 13,95+3,67 31,34+3,95 <0,01 14,85+3,75 25,34+4,02 > 
0,05 

> 
0,05 

ІС 75,11+12,5 132,95+11,3 < 
0,001 

83,99+12,04 110,26+10,31 1> 
0,05 

> 
0,05 

 

Таблиця 2
Динаміка показників силових здібностей юних плавців із сколіотичною поставою (M+m)

Примітка: р1 – достовірність відмінностей до и після експерименту в основній групі; р2 - достовірність відмінно-
стей до и після експерименту  в групі порівняння; р3 – достовірність відмінностей  після експерименту між
групами.
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стично недостовірно: t=1,64; р2>0,05). Порівняння ІС
між групами свідчить, що цей показник більше в ос-
новній групі на 19,7%, втім ця різниця статистично
недостовірна (t=1,48; р3>0,05). Більш позитивна дина-
міка ІС у дітей основної групи зумовлена збільшен-
ням сили м’язів, які беруть участь у формуванні по-
стави, а також із тим, що у традиційну методику щодо
навчання дітей плаванню були включені комплекси
нетрадиційної коригуючої гімнастики, які містять
чимало вправ, спрямованих на зміцнення м’язів спи-
ни та черевного пресу, котрі сприяють збільшенню
сили в цих м’язових групах.

Висновки
1. Для визначення сили плечового пояса доцільно
використовувати наступну формулу:

СПП  = 4,9 (Nп + Nв)
                                                 3√  mт ,

де: Nп – кількість підтягувань на турніку; Nв – кількість
віджимань в упорі; mт - маса тіла, кг; H – зріст спорт-
смена, см.
2. Перевагою застосування запропонованого нами
способу оцінки СПП за формулою FΣ   у фізичній
культурі та спорті  у порівнянні з відомими спо-
собами оцінки СПП є спрощення обчислення і
більш наближений до реальних чисел сенс. Мож-
ливе подальше вдосконалення показника шляхом
запровадження вимірювання додаткових до Nп і
Nв рухів для інших м’язів плечового пояса.
3. Результати констатуючого експерименту
щодо дослідження динаміки показників силових
спроможностей юних плавців із сколіоскотич-
ною поставою переконливо довели ефективність
запропонованого тренувального комплексу,
який склали коригуючі вправи, що застосову-
ються у східних оздоровчих системах, та кори-
гуюче плавання.
Подальші дослідження планується провести у

напрямку вивчення інших проблем розрахунку си-
лових здібностей та їх оцінка у плавців
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БИОРИТМЫ: ИСТОКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Краузе Т.М.
Межрегиональная академия управления

персоналом (г. Харьков)

Аннотация. «Мир, в котором мы живем, удивительно скло-
нен к колебаниям», – сказал английский ученый Р. Бишоп.
Свет, звук, океанские приливы и отливы, смена дня и ночи,
чередование времен года, ритмы солнечной активности –
все это различные формы колебательных движений. Любая
функция, любое жизненное отправление ритмичны, и это
справедливо не только по отношению к человеку, но и к
любому живому существу, на какой бы ступени эволюции
оно не находилось [3,5]. Галактика, родившая живую приро-
ду, навсегда обязала ее к совместной жизни в единых с Галак-
тикой ритмах [12]. Не смотря на большую заинтересован-
ность научных кругов, до сих пор природа ритмообразования
остаётся теоретически неразработанной. Жизнь человека
планеты Земля с момента его зарождения и до самой смерти
происходит под воздействием особых ритмов – биоинфор-
мационных. Автор стоит на позиции энергоинформацион-
ной природы биоритмов, и их архитектоника подчиняется
волновой концепции мира [14].
Ключевые слова: биоритмы, формы колебательных движе-
ний.
Анотація. Краузе Т.М. Біоритми: нові підходи в розумінні
просторово-тимчасової природи людини. “Мир, у якому ми
живемо, дивно схильний до коливань”, - сказав англійський
учений Р. Бишоп. Світло, звук, океанські припливи й відли-
ви, зміна дня й ночі, чергування пір року, ритми сонячної
активності - все це різні форми коливальних рухів. Будь-яка
функція, будь-яке життєве відправлення ритмічні, і це спра-
ведливо не тільки стосовно людини, але й до будь-якої живої
істоти, на якому би щаблі еволюції воно не перебувало [3,5].
Галактика, що народила живу природу, назавжди зобов’язала
її до спільного життя в єдині з Галактикою ритмах [12]. Не
дивлячись на більшу зацікавленість наукових кіл, дотепер
природа ритмоутворення залишається теоретично неопра-
цьованою. Життя людини планети Земля з моменту його за-
родження й до самої смерті відбувається під впливом особ-
ливих ритмів - біоінформаційних. Автор стоїть на позиції
энергоінформаційної природи біоритмів, і їхня архітектон-
іка підкоряється хвильової концепції миру [14].
Ключові слова: біоритми, форми коливальних рухів.
Annotation. Krause T.M. Biorhythms: new approaches in the
understanding of human nature space. “The world in which we
live is remarkably prone to fluctuations,” said the English scholar
R. Bishop. The light, sound, tides and ocean tides, day and night
shifts, alternating seasons, the rhythms of solar activity are all
different forms of waves movements. Any feature that any life-
ritmichny administration, and this is true not only with regard
to human beings, but also to any substance of a living, at whatever
stage of evolution, it was not [3,5]. Messier, the birth of their
of their  wildlife, forever committed her to live together in
common with the rhythm of the Galaxy. Despite the keen
interest the scientific community still remains theoretically
nature ritmoobrazovaniya nerazrabotannoy. Living Planet Earth
Rights since its inception until death occurs under the influence
of special-rhythms bioinformatics. The author is at a position
energoinformatsionnoy natural biorhythms, and their
architecture is subject to wave the concept of peace [12].
Key words: вiorhythms, forms of waves movements.

Введение
Биологические ритмы - фундаментальное свой-

ство органического мира, обеспечивает его способ-
ность адаптации и выживания в циклически меняю-
щихся условиях внешней среды и совокупного ре-
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зультата эволюции Вселенной, Солнца и ноосферы.
Ритмам подчинены процессы рождения, жизни и
смерти. Сама жизнь – это реальность, обусловлен-
ная ритмичными, волновыми процессами энерго-
информационной природы [12]. Интерес к познанию
особенностей пространственно-временной органи-
зации человека возрастает и в связи с необходимос-
тью решения вопроса о том, что же является опреде-
ляющим в онтогенезе - изменение физиологическо-
го состояния с возрастом, которое приводит к изме-
нению временной организации, или, напротив, из-
менение иерархической структуры временной орга-
низации, которое изменяет функциональное состоя-
ние организма [7].

Интерес к проблемам хронобиологии обуслов-
лен тем, что ритмы господствуют в природе и охваты-
вают все проявления живого - от деятельности суб-
клеточных структур и отдельных клеток до сложных
форм поведения организма и даже популяций и эко-
логических систем. Периодичность - неотъемлемое
свойство материи. Феномен ритмичности является
универсальным. Но процесс ритмообразования ос-
таётся теоретически неразработанным [5].

Факты о значении биологических ритмов для
жизнедеятельности живого организма накапливались
давно, но только в последние годы начато их систе-
матическое изучение [5]. Хронобиологические ис-
следования человека приобретают особую актуаль-
ность, так как в процессе развития организм чувстви-
телен к воздействиям окружающей среды и реагиру-
ет, в первую очередь, изменениями ритмостаза. С
учетом этого особый интерес представляет пробле-
ма индивидуальной организации биологических рит-
мов у человека.

Работа выполнена в соответствии с тематикой
диссертационных работ академии.

Формулирование целей работы.
В данной статье рассмотрен новый подход в

понимании процесса ритмообразования в простран-
ственно-временной организации живого организма
и человека на основе энергоинформационной со-
ставляющей электромагнитной природы вселенной.
Наложение внешних и внутренних факторов (косми-
ческих, природных, физиологических, психических),
имеющих свои собственные ритмы на ритм челове-
ка создаёт, в каждый конкретный момент, резонанс-
ный отклик открытой энергоинформационной сис-
темы человеческого организма, обусловливая его
состояние на всех уровнях его организации [5, 14].

Результаты исследования
БИОРИТМЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОНИМА-

НИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА.

Свет, звук, океанские приливы и отливы, сме-
на дня и ночи, чередование времен года, ритмы сол-
нечной активности – все это различные формы коле-
бательных движений. Физической наукой установле-
но, что в галактическом вакууме нашей вселенной
происходят непрерывные колебания электромагнит-
ного поля, появляются и исчезают полярные элемен-

тарные частицы – электроны и позитроны, протоны
и антипротоны. Зафиксированы колебания и поля
тяготения, порождающие колебания геометрических
свойств пространства. Любая функция, любое жиз-
ненное отправление ритмичны, и это справедливо
не только по отношению к человеку, но и к любому
живому существу, на какой бы ступени эволюции
оно не находилось. Поэтому, отправной точкой в
понимании природы биоритмов человека правиль-
ным будет начать их определение с позиции изуче-
ния временных интервалов структурного развития
первичного живого организма, каковым является
клетка. Из всех живых организмов нашей планеты
именно клетка вызывает наибольший интерес у уче-
ных - ритмобиологов. Именно клетки, объединяясь в
колоссальные, по количеству, сообщества, создают
на нашей планете все многообразие живого мира, от
простейших микроорганизмов до предельно слож-
ных, каким является, например, человек. Высокий
интерес к клетке связан с тем, что это живое суще-
ство, созданное раньше остального живого мира, при
своих малых размерах – 0,01 мм в диаметре, обладает
уникальными способностями, в числе которых са-
мостоятельное существование и развитие, самовос-
произведение и передача наследственной информа-
ции. Для уяснения сложности процессов, происхо-
дящих, например, в клетке человека (диаметр кото-
рой 0,01 мм), воспользуемся сведениями ученых-
биологов [5,8,14]. В клетке человеческого организма
умещается 180 см нитей молекул ДНК, а кроме них в
клетке имеются еще и молекулы белка, рибосомы,
хромосомы, центриоли, энергетические станции –
митохондрии. Все эти отдельные части клетки связа-
ны между собой химическими, электрическими и
магнитными связями, образуя отдельные системы,
функционирующие по строгому расписанию. Этим
расписанием является биоинформационный ритм,
(природа его формирования будет рассмотрена в
отдельной статье), заданный клетке ее главными ар-
хитекторами – молекулами ДНК, которые передают
имеющуюся у них информацию по сборке и функ-
ционированию клеток от одной клетки к другой, и
так продолжается все время, пока существуют со-
зданные клетками живые организмы.

Как мы уже знаем, построение клетки, точнее
ее структур, начинается с молекулы белка. Молекула
белка это первичный строительный материал клет-
ки, с помощью которого и молекул РНК, ДНК осу-
ществляет весь начальный процесс построения жиз-
ни [8,9]. То, что молекулы ДНК, и их предшественни-
цы РНК, являются источниками биоритмов живых
существ, ученым-биологам известно давно. Наряду
с хромосомной ДНК ядра живой клетки в передаче
наследственных факторов осуществляется и молеку-
лой ДНК митохондрии - второго носителя наслед-
ственности. В митохондриях молекулы ДНК свёрну-
ты в виде колечек, в которых помещается около 20
генов. ДНК в виде колечек присутствует только в
митохондриях, в клеточном ядре располагаются ДНК
только линейного типа. Если в ядерных хромосомах
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заключено почти 99 % клеточной ДНК, то все мито-
хондриальные ДНК ответственны за синтез всего
лишь нескольких митохондриальных белков [8,10]. Тем
не менее, гены митохондриальной ДНК являются
очень важными. Учеными замечено, что некоторые
тяжелые наследственные болезни человека опреде-
ляются мутациями именно в митохондриальных
ДНК. Другой более важный факт в том, что митохон-
дриальная ДНК наследуется, т. е. передается из поко-
ления в поколение принципиально иначе, чем хро-
мосомная ДНК. Женская митохондриальная ДНК
передается только по женской линии, а мужская ми-
тохондриальная ДНК только по мужской. Смешива-
ния митохондриальных ДНК обоих полов никогда не
происходит. В результате этого получается одно важ-
ное качество: митохондриальная ДНК женских осо-
бей передается только по женской линии и в поло-
вом процессе не участвует. Фактически получается,
что женские особи маркированы своей митохонд-
риальной ДНК. Что касается мужчин, то у них имеет-
ся свой маркер – у-хромосома. Поэтому у-хромосо-
ма, точнее у-ДНК, передается только по мужской
линии. Получение образовавшихся таким образом
клонов (наследственных линий) – современная био-
логическая наука объяснить не может [5,8,10,11]. Не
может объяснить и аномалию в том, почему в эво-
люции клетки получилось так, что очень небольшая
часть ДНК содержится не в хромосомах ядра, а внут-
ри митохондрий, в чем необходимость или преиму-
щество такого распределения - науке пока неизвест-
но. По-видимому, передаваемые по женской линии
митохондриальная ДНК есть не что иное, как свое-
образный первичный генетический код. Значит, ми-
тохондрия не только энергетический источник пита-
ния клетки живого организма, она и хронометр, точ-
нее калибратор биофизических процессов, происхо-
дящих в клетках живых организмов [8]. Следователь-
но, имеющаяся в митохондрии ДНК, выполняет роль
хронометра.

Итак, имеющиеся в митохондриях ДНК явля-
ются первичным камертоном биоинформационно-
го ритма клетки, синхронизирующим все процессы
на уровне клетки. Сегодня биологической науке уже
известно, что продолжительность жизни человека
напрямую связана с митохондриями [8,10]. Их энер-
гетическая емкость и долговечность определяют дол-
говечность человеческого организма. Известный
американский ритмолог Клоудзи Томпсон считал
РНК и ДНК хозяйками биоритмов [5,8,10,14].

Проведенные американским ученым Чарль-
зом Эре опыты с простейшим биологическим суще-
ством – парамецией (туфелькой), позволили ему
предложить гипотезу о наличии у живых существ так
называемого хронона – модели биологического цир-
кадного механизма для отсчета времени .

Гипотеза сводилась к следующему. Основой
процесса отсчета времени в клетках являются длин-
ные молекулы ДНК. На разошедшихся нитях спира-
ли строится информационная РНК, и при этом про-
цессе одновременно протекают взаимосвязанные

химические реакции, соотношение скоростей кото-
рых можно рассматривать как регулирующий меха-
низм часов. В целом вся последовательность этих
реакций и определяет время одного ритма. Исходя
из этого предположения, можно утверждать, что па-
раметры ритмов клеточного организма могут зада-
ваться определенной генетической программой, за-
ложенной в ДНК. Однако она реализуется только че-
рез систему биохимических и биофизических реак-
ций, свойственных сложным биологическим струк-
турам [2,3,12,14].

Периодические процессы в так называемых
гетерогенных системах, состоящих из нескольких фаз,
известны давно. Математическое описание таких яв-
лений сделано советским физиком Я. Б. Зельдови-
чем в 1948 году. Позднее польский ученый Лотка
предложил модель незатухающих колебаний и в го-
могенных (однородных) средах.

Если кинетика реакций, катализируемых фер-
ментами, ритмична, то ритмичными являются и все
жизненные процессы в клетке. Такое предположе-
ние дало советскому ученому-кибернетику Е. Е. Сель-
кову сделать вывод о том, что именно с автоколеба-
ниями, и связан механизм работы клеточных часов.
Периодическая последовательность реакций в поли-
ферментных системах и служит основой временной
организации клетки. По мнению Е. Е. Селькова, кле-
точные часы определяют продолжительность клеточ-
ного цикла, а потому клеточные часы – столь же древ-
ний механизм, как само клеточное деление. Более
того, на основе знания общих свойств автоколеба-
тельных биохимических систем можно предсказать
ряд важных свойств, которыми могут обладать кле-
точные часы [12]. В таких системах незатухающие
колебания возможны только в условиях постоянного
притока веществ, или энергии, причем, чем выше
концентрация исходных субстратов в среде, тем боль-
ше скорость реакций. В клетке, как правило, проис-
ходит накопление веществ, участвующих в реакциях,
за счет депонирования их в неактивной форме. При
этом создаются особые буферные системы, приво-
дящие к стабильности часов, что обеспечивает их
надежность даже в неблагоприятных для клетки ус-
ловиях, например, при повышении температуры ок-
ружающей среды. Параметры автоколебаний зави-
сят от кинетических характеристик биохимической
системы, работающей в режиме напряжения и рас-
слабления, иначе – релаксационных колебаний. При
этом совершается взаимное регулирование внутри-
клеточных систем отсчета времени [4,5,7,12]. Одна из
них, например, начинает вырабатывать вещество
лишь тогда, когда его содержание падает ниже опре-
деленного критического уровня. Другая же система
разрушает это вещество также только в том случае,
когда его содержание превышает определенный пре-
дел. В результате возникают самоподдерживающие-
ся превращения вещества, как правило, с достаточно
четкими временными параметрами. При инерцион-
ности таких процессов и наличии регуляторных ме-
ханизмов в клетке, содержание этого вещества, не-
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обходимого для реакций, будет всегда оставаться при-
мерно на одинаковом уровне, что и обеспечивает
стабильность хода биологических часов.

Основное предназначение молекул ДНК в
клетке – это создание наследственных генов (хро-
мосом), передающих наследственную информацию
от одной клетки к другой при делении клеток – ми-
тоза. В бесчисленном поколении клеток организм,
развивающийся от одной клетки, сохраняет опреде-
ленное число хромосом с определенным количе-
ством и качеством ДНК, необходимых для их вос-
производства, и это изначально установленное ко-
личество сохраняется в ряде поколений многих ви-
дов растительного и животного миров. Перед каж-
дым митозом, в процессе ауторепродукции моле-
кул ДНК - деления клеток, количество хромосом в
ее ядре удваивается (см. выше). Процесс удвоения
молекулы ДНК в ядре клетки происходит строго
циклично в стадии так называемой «интерфазы» или
условного покоя клетки [3,12,17]. Установлено, что
клетки любого живого организма могут иметь все-
гда два состояния: первое – состояние «покоя» ядра
(этот период называется интерфазой) и второе, при
котором в ядре происходят сложные изменения,
связанные с его делением (период митотического
деления клетки – митоз) [8,10,12,]. Во время интер-
фазы молекулы ДНК разделяются на две отдельные
цепи, и далее, из имеющегося в ядре строительного
материала, формируют каждая «под себя» новые
цепи, комплементарные по расположению основа-
ний (нуклеотидов), каковыми являются аденин, ти-
мин, гуанин и цитозин. В результате этого процесса
формируются две новые дочерние молекулы ДНК,
каждая из которых состоит из двух цепей. Одна из
цепей является «старой», другая «новой». Аутореп-
родукция выполняет главную задачу – обеспечива-
ет сохранение молекулярной структуры хромосом,
в результате чего и сохраняется наследственная ин-
формация, обеспечивающая последовательное раз-
витие живого организма в его эволюционном пути
от одного к другому. Молекулы ДНК помимо ауто-
репродукции выполняют еще одну важную задачу
– обеспечивают синтез молекул РНК, которые стро-
ят белки, с которыми связаны все жизненные про-
цессы в организмах растений, животных – от про-
стейших микроорганизмов до человека. Они состав-
ляют 45 % сухого веса любого организма, входят в
состав ядра и цитоплазмы клеток, хромосом, обра-
зуя с молекулами ДНК нуклеопротеиды (длинные
цепи сложных молекулярных соединений). Из бел-
ков состоят важнейшие органоиды клетки, они яв-
ляются основным компонентом ферментов и гор-
монов. Главной особенностью белков является их
видовая специфичность, сохраняемая даже для род-
ственных отдельных особей одного вида. Молекулы
сложных белков состоят из сотен и тысяч амино-
кислотных остатков, и поэтому количество комби-
наций в порядке расположения аминокислот бес-
предельно велико.

Построение таких сложных молекул без синх-

ронизатора всех процессов практически невозмож-
но. Из этого следует, что живая природа, от момента
ее зарождения и до наших дней, постоянно развива-
лась и совершенствовалась в условиях, исключаю-
щих, какой бы то ни было, хаос. В соответствии с та-
кими условиями эволюционное развитие, направлен-
ное на усложнение живых организмов, могло быть
только при наличии определенных временных интер-
валов – ритмов, в течение которых могли осуществ-
ляться отдельные этапы упорядоченного развития и
совершенствования живых организмов [7,12]. Что
такое ритм применительно, например, к клетке или,
состоящему из множества клеток, живому организ-
му. Из определения Ю.Г. Казачкова – «…это времен-
ной интервал, в течение которого осуществляется
отдельный этап развития клетки, или состоящего из
них живого организма. Это также и временной ин-
тервал, включающий в себя всю жизнь клеток и со-
зданных ими живых организмов» [7,12].

Для подтверждения электромагнитной при-
роды происхождения жизни приведу еще один при-
мер. В свое время советский ученый М. Блюмен-
фельд открыл необычные магнитные свойства
нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов, являющих-
ся основой важнейших клеточных структур [4]. Ни в
каких, известных органической химии, молекулах
ничего подобного не наблюдалось. Явление состо-
ит в следующем: процессу деления клетки предше-
ствует резкое усиление магнитных эффектов. Цик-
лы изменения магнитных свойств как бы повторяют
циклы деления клеток. Естественно, увеличение
магнитных эффектов связано с усилением электри-
ческих свойств клетки. Таким образом, создание и
усложнение уровня организации живого находит
свое отражение в усложнении энергетических (элек-
трических и магнитных) связей. Все это работа «ум-
ной» энергии. Энергетический обмен идет в орга-
низмах на всех уровнях. Такие чисто энергетические
параметры, как волны разной длины, служат у нас
средством общения через зрение и слух. Электри-
ческое напряжение, приложенное к нервной ткани
(нерву, нервному волокну, нервной клетке), при
превышении определенного энергетического уров-
ня вызывает возбуждение, так называемые токи дей-
ствия. Аналогичное действие оказывают на нервную
ткань и такие факторы, как пучок света и местный
нагрев, что свидетельствует о способности нервной
ткани животного организма воспринимать энергию
[7,9,12,13,14].

Если принять электромагнитную основу экс-
пликативного мира, то общая структура биологичес-
ких ритмов обусловлена набором электромагнитных
колебаний с определенными размерами волн рас-
пространяющегося суммарного светового потока
гелиокосмического (Солнечного и космического)
поля. С помощью этих волновых потоков создавались
первичные ячейки живого мира (РНК, ДНК и белки),
и в качестве периода ритма для них можно принять
пространственные отрезки – длины волн космичес-
кого энергоинформационного поля. Такой подход
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справедлив для простых составляющих живой мир,
но для живой природы, в дальнейшем её совершен-
ствовании необходим переход из одного измерения
в другое, иначе говоря, заменить меру длины мерой
времени. С появление функциональной организации
биологические ритмы приобрели временную ком-
поненту и с этого периода развития эволюции нача-
лось формирование пространственно-временного
континуума живого мира. Видимо, в процессе по-
ступательного функционально-структурного совер-
шенствования, наращивая кинетический потенциал
и постепенно переключаясь на электромагнитные
колебания все большей длины волны, живая приро-
да дошла до такого уровня развития, при котором
главным фактором воздействия биоинформацион-
ной энергии на живое вещество стала не длина вол-
ны воздействующих колебаний, а определенный про-
межуток времени, в течение которого отдельное
колебание осуществляло воздействие, включая струк-
турное усложнение организма и его адаптацию. При
таком условии дальнейшее развитие живых существ
стало определяться интервалами времени, в течение
которых стало возможным построение больших мо-
лекул ДНК и белка, а затем и клеток.

Каждая клетка, как и весь целостный живой
организм, – это саморегулирующаяся система с оп-
ределенным клеточными часами ритмом. В живой
клетке, где в цитоплазме (жидкости окружающей ядро
клетки) и в самом ядре имеются все химические со-
единения, которые необходимы для процесса ауто-
репродукции (самовоспроизведения) молекул ДНК,
непрерывно происходят сложные процессы обмена
веществ. Для их перемещения, разрушения, и созда-
ния на их основе новых соединений требуется энер-
гия, а для обеспечения жизнеспособности организ-
ма  на  достигнутом  структурном
усовершенствовании необходима информационная
прописка в пространственно-временном континуу-
ме (адаптация) [12,13,14,16].

Таким образом, основой ритма является энер-
гетическая перезарядка, чередующаяся информаци-
онным корректированием (механизмы формирова-
ния энергоинформационного уровня ритмов
рассматривается в отдельной статье). Энергетичес-
кая перезарядка – это не что иное, как процесс на-
копления и потребления энергии с одновременным
преобразованием ее в различные виды (электричес-
кую, магнитную, тепловую и химическую). Процесс
синхронизации (адаптация) можно рассматривать как
информационную прописку живого организма в
пространственно-временном континууме на времен-
ном этапе достигнутой морфологии организма.

Переход от длины волны колебаний к времен-
ным интервалам, связанный с возрастающей слож-
ностью ДНК и белков и увеличением времени их со-
вершенствования,  ознаменовал начало
функциональной (системной) жизни.

Исходя из двоичного процесса формирования
молекулы ДНК, каждая из которых состоит из двух
цепей, справедливо предположить, что временные

интервалы могли появиться только одним путем –
постоянной системной адаптацией (информацион-
ной самонастройкой) усложняющихся соединений
под двукратное увеличение длины воздействующе-
го гелиокосмического излучения. Удлинение комби-
нированного соединения, ставшего родителем ДНК
и белков изначально происходило путем «настрой-
ки» его на увеличивающиеся по длине волны коле-
бания. Временные интервалы могли появиться толь-
ко одним путем – постоянной синхронизирующей
настройкой пространственно-временного контину-
ума эволюционируемых соединений под двукратное
увеличение длины воздействующего гелиокосмичес-
кого излучения. Удлинение комбинированного соеди-
нения, ставшего родителем ДНК и белков изначаль-
но происходило путем  «настройки» его на
увеличивающиеся по длине волны колебания. Посто-
янное двукратное увеличение длины волны колеба-
ний, воздействующих на соединение, позволяло по-
стоянно сохранять энергетический баланс между
строящимися половинами этого соединения, кото-
рые позднее преобразовались в молекулы ДНК и
белков. Энергетический баланс в процессе дальней-
шего развития образовавшихся из этих половин мо-
лекул ДНК и белков, сохранялся между ними за счет
того, что в новых колебаниях, в каждом из его полу-
периодов синусоиды, всегда присутствовало одина-
ковое четное (кратное) число колебаний с длиной
волн, которые первично строили комбинированное
соединение. Т.е. выполнялся закон кратности Гюй-
генса. Колебания с длинами волн, при помощи кото-
рых были созданы молекулы ДНК и белков, постро-
ившие в процессе эволюционного развития клетки
современных живых организмов, можно считать ко-
нечными. Но для клеток и живых организмов, пост-
роенных молекулами ДНК и белков, эти колебания
являются начальными в формировании биоинфор-
мационных ритмов клеток и живых организмов.

Если посмотреть на таблицу прозрачности
земной атмосферы для электромагнитных, внешних
излучений, несущих кто благо, кто смерть для нас,
составленную астрофизической наукой по итогам
последних исследований, то мы имеем несколько
небольших окон прохода для этих излучений. Это
диапазон видимого излучения – света, небольшая
щель для инфракрасного длиной волны 8ё13 мкм, и
тончайшая щель, даже и непохожая на щель, для мяг-
кого рентгеновского излучения с длиной волны 50ё100
А (ангстрем), т. е. 5ё10 нм (нанометров). Для справ-
ки: 1 А = 10-10 м; 1нм = 10-9 м; 1 мкм (микрометр) = 10-

6 м. Это мягкое рентгеновское излучение с диапазо-
ном волн 50ё100 А, который претерпевает ослабление
по мере формирования атмосферы. Длина волны
эффективно воздействующего излучения равна 2720
А [15]. Это конечный участок диапазона ультрафио-
летового излучения. Двоичная кратность увеличения
длины волны в два раза, даёт интересный результат –
5440 А. Это диапазон зеленого света, находящийся в
середине спектра видимого излучения (света). Этот
участок спектра является, самым подходящим и оп-
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тимальным по уровню поступающей мощности.
Четный ряд двукратно возрастающих по длине коле-
баний позволил клеткам живых организмов, и в це-
лом живым организмам, выбрать для своего разви-
тия необходимое количество колебаний,
содержащихся в видимом широком спектре прибы-
вающего к планете Земля биоинформационного
поля. Периоды этих колебаний – это интервалы вре-
мени, определенное количество которых формиру-
ют биоинформационный ритм клетки или отдельно-
го живого организма. Диапазон этих интервалов
времени очень большой: от долей наносекунд до де-
сятков и сотен лет. Биоинформационный ритм от-
дельной клетки или живого организма – это сумма
интервалов времени (периодов колебаний), которые
определяют, формируют и контролируют все жиз-
ненные процессы клеток и живых организмов от их
рождения до их смерти. Интервалы времени (перио-
ды колебаний), входящие в биоинформационный
ритм, – это биоинформационные ритмы, определя-
ющие и контролирующие отдельные конкретные эта-
пы жизни клетки и организма. Первоначально зарож-
дающийся от одной клетки живой организм имеет
четыре биоинформационных ритма – начальный,
выбранный отдельной клеткой из указанных выше
диапазонов волн и еще три, увеличивающиеся по
времени, по отношению к предыдущему в два раза,
при каждом новом делении одной клетки до восьми
клеток. Это деление имеет начало четного ряда – 1, 2,
4, 8 (одна, две, четыре, восемь клеток). Эти четыре
ритма, отражающие архитектонику клеточного рит-
ма, являющимся конечным ритмом клетки и одно-
временно исходным для формирования биоинфор-
мационных ритмов живого существа ,
непосредственный процесс создания которого начи-
нается с восьми клеток.

Образовавшиеся восемь клеток после шести-
кратного деления образуют 512 клеток, которые груп-
пируются в новую объемную фигуру. После этой
фигуры развитие всех живых существ происходит в
соответствии с их конечной целью, которая опреде-
ляется генетическим кодом и составленной на его
основе генетической программой. Генетический код
составляет программу развития живого существа
при шестикратном делении клеток от 8 до 512 клеток.
Клетки после каждого деления получают «информа-
ционную прописку» в пространственно-временном
континууме, адаптируясь и получая новые возмож-
ности к усвоению новых колебаний, периоды кото-
рых больше предыдущих, как и ранее, в 2 раза. Удво-
енные периоды колебаний составляют четный ряд.
При шестикратном увеличении периодов колебаний,
во время шестикратного деления клеток, содержа-
щаяся в колебаниях информация определяет про-
грамму развития каждой из 512 клеток. Периоды
шести колебаний четного ряда, на которые «настро-
ились» делящиеся клетки (от 8 до 512 клеток) являют-
ся шестью биоинформационными ритмами. Если к
этим шести ритмам прибавить исходный, который
принадлежит – этот ритм четвертый по счету в деле-

нии клеток от одной до 8, то мы получаем четный
ряд семи биоинформационных ритмов, каждый из
которых определяет, формирует и контролирует оп-
ределенный этап жизни живого существа. В исход-
ный биоинформационный ритм входят биоинфор-
мационные ритмы отдельной клетки, количество
которых равно 4, – это опорный ритм, принадлежа-
щий молекуле ДНК и молекуле белка; два промежу-
точных ритма, принадлежащих двум и четырем де-
лящимся клеткам; и конечный клеточный ритм,
сформировавший из 512 клеток - исходный «комо-
чек» эмбриона будущего живого существа. В даль-
нейшем развитии живого существа, каждая клетка
приобретает персональное, функциональное назна-
чение в создании всех жизненно важных и вспомога-
тельных систем живого организма.

Конечный клеточный биоинформационный
ритм является исходным биоинформационным рит-
мом живых существ – от простейших до человека.
Этот ритм является для живых существ эталоном,
на него «настроены» 8 клеток, которые строят звез-
дный тетраэдр и биологический центр живого су-
щества. Эти 8 клеток не умирают, как многие дру-
гие, строящие живое существо, они, по окончании
своей деятельности, живут столько же, сколько жи-
вет рожденное ими живое существо, и умирают
вместе с ним. Отметим еще одну важную особен-
ность этих клеток. Они задают программу 512-ти
клеткам, в соответствии с которой те строят все орга-
ны живого существа. Из этих 512 клеток в процессе
последующего развития выращиваются так назы-
ваемые стволовые клетки, из которых в организме в
процессе его дальнейшей жизни могут ремонтиро-
ваться и даже воссоздаваться вновь любые органы
живого организма.

Первая семерка биоинформационных ритмов
составляет своими периодами отдельный жизненный
цикл живого существа. Каждое живое существо про-
ходит через большое количество жизненных циклов,
образованных семерками биоинформационных цик-
лов, которые, увеличиваясь во времени, образуют
эволюционную спираль. Эта спираль в своем воз-
вратно-поступательном движении постепенно раз-
вивает и совершенствует живое существо, удаляя его
от первичного состояния. Выбирая из этой спирали
любой четный ряд, состоящий из семи биоинфор-
мационных ритмов, можно узнать много интерес-
ного из всей жизни отдельного живого существа.

В идеальном случае биоинформационные
ритмы представляют собой, как и при построении
комбинированного соединения, синусоидальные
кривые колебаний, первый полупериод которых жиз-
ненный (материально-энергетический), второй по-
лупериод – информационный, что было предопре-
делено необходимостью адаптации к солнечному
свету (потоку фотонов) с целью его использования в
поступательном эволюционном процессе земных
веществ [7,12,14].

Один земной год составляет 365,24 суток, зна-
чит, к примеру, семилетний биоинформационный
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ритм составляет 2556,68 суток. Ритм 3,5 года составля-
ет 1278,34 суток; ритм 1,75 года составляет 639,17 су-
ток, а ритм 0,875 года составляет 319,85 суток. Округ-
ляем для упрощения расчетов 319,85 суток до 320
суток. Согласно кратности волнового вложения, да-
лее биоинформационные ритмы будут иметь следу-
ющие периоды в сутках – 160; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5.
Далее сутки можно перевести в часы, минуты, секун-
ды, миллисекунды и микросекунды, и когда мы дой-
дем до периодов в микросекундах, то в этом случае
мы можем перевести время ритмов в меры длины и
определить биоинформационные ритмы (периоды)
как волновые колебания определенной длины. Напри-
мер, за одну микросекунду волновое колебание при
скорости движения волн биоинформационного поля
300000 км/сек, проходит линейный отрезок в 300 мет-
ров. Продолжая двигаться в сторону уменьшения дли-
ны волновых колебаний, мы выходим на волновые ко-
лебания с длинами волн, равными 862,5 нм и 431,25
нм. Эти значения – это длины волн колебаний, входя-
щих в уже известные нам диапазоны волн – 200-760
нм и 400-880 нм. Колебания с длиной волны 862,5 нм –
это так называемое тепловое излучение, а колебания
с длиной волны 431,25 нм – это световое, видимое нами,
излучение зеленого цвета. Итак, мы вышли на началь-
ный биоинформационный ритм клетки человека, вре-
менной интервал которого равен времени колебания
(периоду) с длиной волны равной 862,5 нм. Этот вре-
менной интервал (период) очень мал по величине, и
мы им пользоваться не будем, но примем во внима-
ние, что из этих, временных интервалов (периодов),
слагаются все остальные временные интервалы, а точ-
нее биоинформационные ритмы с определенными
периодами. Определенное число (которое может быть
вычислено) этих ритмов входит во временной отрезок
в 320 суток. Такое числовое значение равно биоин-
формационному ритму 0,875 года. Временной отре-
зок в 320 суток представляет наибольший интерес, так
как этот отрезок времени является самым значимым
в жизни человека с момента его зачатия. В этот отре-
зок времени входит время нахождения человека в спе-
циальном органе женщины – матке, где собственно
человек и зарождается, (это время составляет 280 су-
ток) и время нахождения вне матки, во внешней среде
обитания (это время составляет 40 суток). Что мы по-
лучаем, анализируя эти данные. Во временном отрез-
ке в 320 суток могут разместиться: два ритма с перио-
дом в 160 суток, четыре ритма с периодом 80 суток,
восемь ритмов с периодом 40 суток и т. д. Какие рит-
мы в этом временном отрезке оказывают наиболь-
шее влияние на зарождающего человека? Наиболь-
шее влияние оказывают два ритма – один с периодом
160 суток и другой с периодом 80 суток. Эти ритмы
расположены во второй половине временного отрез-
ка 320 суток, и на временном отрезке от 240 до 320
суток воздействуют на маленького человека инфор-
мационными полупериодами – первый, 160-ти суточ-
ный на временном отрезке 240-320 суток, второй 80-
ти суточный – на временном отрезке 280-320 суток.
Таким образом, время рождения человека опережает

биоинформационные ритмы с периодами 160 и 80
суток на 40 суток, что равно ј 160-ти суточного и Ѕ 80-
ти суточного ритмов. Чем это вызвано? Видимо тем,
чтобы акклиматизировать родившегося человека в
космическом биоинформационном поле и осуще-
ствить так называемую синхронизацию его головно-
го мозга на поступающее из космоса биоинформаци-
онное поле, т.е. синхронизацию космических ритмов
с ритмами, заданными родившемуся человеку его ма-
терью. Как мы уже знаем, в процессе эволюционного
развития клетки и живые существа нашей планеты при-
способились к использованию только одной компо-
ненты из энергии поступающего из космоса биоин-
формационного поля,  – информационной,
содержащей информацию. Для этого клеткам и жи-
вым существам потребовался приемник этой инфор-
мации. В клетках таким приемником стали молекулы
ДНК, а у появившихся живых существ роль приемни-
ка стал выполнять особый орган живых существ – их
мозг, как спинной, так и головной. С появлением это-
го органа, и его быстрым совершенствованием у от-
дельных земных существ, все жизненные системы этих
существ стали «настраиваться» на космические био-
информационные ритмы только после «настройки»
на них головного мозга. Мозг человека наиболее сло-
жен, развит и усовершенствован по отношению к
мозгу любого другого существа нашей планеты, а это
значит, что чем сложнее система, тем тщательнее ее
надо настраивать. Поскольку не родившееся существо,
такое как человек, находится в чреве матери и закрыто
ее биополем, то «точную настройку» на внешнее био-
поле можно осуществить только тогда, когда объект
настройки будет освобожден от материнского биопо-
ля, т. е. изъят из чрева матери. Из этого следует, что
родившийся человек первые 40 суток своей жизни
обязательно должен подвергнуться, и подвергается,
воздействию на его мозг космической информации,
содержащейся в космическом биоинформационном
поле, и только после окончания ее воздействия и пере-
ключения на свой биоинформационный ритм он на-
чинает развиваться. Первая половина его первого био-
информационного ритма  неизменная, т.  е.
приоритетное развитие в клетках получают белковые
молекулы. Такое условие заложено биоинформаци-
онными ритмами изначально. Если далее рассматри-
вать жизненный цикл рожденного человека, состоя-
щий из биоинформационных ритмов, то за 7-ми
летним будет 14-ти летний, за ним 28-ми летний, за
ним 56-ти летний и т. д. Мы остановимся на жизнен-
ном цикле, состоящем из семи биоинформационных
ритмов, начальный из которых равен 319,85 суток, ко-
торый для упрощения можно принять равным 320
суткам. Этот ритм, в течение, которого живое суще-
ство (человек) находилось в чреве матери – 280 суток
и настраивалось на биоинформационные ритмы – 40
суток. В этот временной интервал – 320 суток – входят
все биоинформационные ритмы – от момента зача-
тия до появления человека во внешней среде и его
акклиматизации. В жизненный цикл развивающегося,
живущего и стареющего человека, входят следующие
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биоинформационные ритмы: 319,85 суток; 639,17 су-
ток;1278,34 суток или 3,5 года; 2556,18 суток или 7 лет;
далее, известные нам 14 лет; 28 лет и 56 лет. Сложив эти
семь биоинформационных ритмов, и добавив к ним
все остальные, имеющиеся во временном интервале
319,85 суток, в течение которого человек развивается
в утробе матери и акклиматизируется во внешней сре-
де первые 40 суток после рождения, мы получим жиз-
ненный цикл человека равный 112 годам. Эти семь
биоинформационных ритмов можно обозначить как
индивидуальный жизненный цикл человека, и он яв-
ляется начальным, так как утверждать, что человек не
может жить больше 112 лет, нет оснований [14].

Каждый период жизни человека в этом цикле
определяется периодом соответствующего биоин-
формационного ритма, который можно представить
в виде синусоидального колебания, представляющих
собой набор синусоидальных колебаний, располо-
женных на одной линии один за другим в порядке
возрастания их периодов. Синусоидальные кривые,
ограничивающие амплитудные значения колебаний,
являются огибающими. Каждое колебание, т. е. от-
дельный биоинформационный ритм, состоит из двух
половин колебания: верхней и нижней (относитель-
но нулевой линии). Верхняя половина колебания по-
казывает силовое (физическое) развитие человека.
Нижняя половина колебания показывает информа-
ционное (умственное) развитие человека. У каждой
половины колебания есть сектор возрастания – от
нулевой линии до максимума и сектор убывания –
от максимума до нулевой линии. Время действия
половины колебания с жизненными составляющи-
ми соответствует половине биоинформационного
ритма. Это будет жизненный полупериод ритма. Вто-
рая половина биоинформационного ритма состоит
из половины колебания, расположенного ниже ну-
левой линии. Во время этого половины колебания
строятся молекулы ДНК – информационная состав-
ляющая организма. Это будет информационный по-
лупериод ритма. Поскольку ритмы – это волновые
колебания, и воздействуют они на органические со-
единения, (из которых строятся белки, РНК и ДНК)
постоянно, то и процесс построения органических
соединений (белков, РНК и ДНК) тоже идет постоян-
но. Такой порядок имеет место во всех биоинформа-
ционных ритмах, которые участвуют в зарождении
человека и его жизни после физического отделения
от матери, т. е. рождения.

Итак, всего на линии располагается семь сину-
соидальных колебаний, имеющих в своем составе си-
ловые и информационные половины этих колебаний,
и каждое колебание, названное мною биоинформа-
ционным ритмом, осуществляет работу по развитию
и функционированию всех систем человеческого орга-
низма в определенный период его жизни.

Началом действия первого биоинформацион-
ного ритма, который формирует индивидуальный
жизненный цикл человека, является окончание со-
роковых суток с момента физического рождения че-
ловека. Сорок суток после рождения головной мозг

родившегося человека синхронизируется с внешним
миром, воздействующее на мозг родившегося чело-
века в момент его отделения от матери. Начало дей-
ствия первого биоинформационного ритма, для того
чтобы более точно установить начало действия пос-
ледующих ритмов, необходимо фиксировать в часах,
минутах и секундах. Это значит, что время рождения
человека и действие информационного полуперио-
да в 40 суток тоже необходимо фиксировать в часах,
минутах и секундах. Таким образом, значение имеет
время рождения человека, фиксированное не только
годах, месяцах и числах, но и в часах, минутах и се-
кундах. Время начала действия биоинформационных
ритмов, составляющих индивидуальный жизненный
цикл человека, начинается позднее времени рожде-
ния на 40 суток. Рассматривая графическое изобра-
жение биоинформационных ритмов в виде синусо-
идальных колебаний, мы можем рассмотреть жизнь
человека не только в целом, но и изучить ее отдель-
ные моменты. Как нам известно, вся жизнь человека
проходит несколько этапов: внутриутробное разви-
тие, младенчество, детство, юность, зрелость и ста-
рость. Если совместить время этих этапов с времен-
ными периодами биоинформационных ритмов, на
которые зарождающийся и развивающийся челове-
ческий организм последовательно настраивается, то
получаются достаточно интересные результаты. Рас-
смотрим пять биоинформационных ритмов из ин-
дивидуального жизненного цикла человека. Так, био-
информационные ритмы во временном отрезке 0-7
лет соответствуют младенчеству. Ритм, равный 7 го-
дам на временном отрезке 7-14 лет, соответствует
детству. Ритм, равный 14 годам на временном отрез-
ке 14-28 лет, соответствует юности. Ритм, равный 28
годам на временном отрезке 28-56 лет, соответствует
зрелости. Ритм, равный 56 годам на временном от-
резке 56-112 лет, соответствует старости.

Как видим, периоды биоинформационных рит-
мов совпадают, если не совсем точно, то близко с ре-
альной жизнью человека. Наиболее интересным яв-
ляется семилетний биоинформационный ритм.
Известно, что семилетний ритм на временном отрез-
ке 7-14 лет определяет физиологию человека и осуще-
ствляет половое созревание. Биологам известно, на-
пример,  что у многих земных организмов
растительного и животного миров, также и человека,
каждые семь лет происходит полная смена клеток
живых организмов. Четырнадцатилетний ритм на от-
резке 14-28 лет осуществляет физическое и умствен-
ное созревание человека. Как известно, у человека фи-
зическое развитие заканчивается при его возрасте в
25-28 лет. Происходит «затвердевание» костей скелета
и окончательное его формирование. Двадцативось-
милетний ритм на временном отрезке 28-56 лет явля-
ется тоже важным – он поддерживает работоспособ-
ность человеческого организма на нужном человеку
уровне. 56-летний ритм на отрезке 56-112 лет осуще-
ствляет плавное и постепенное угасание жизни чело-
века. Время его действия равно по времени всем пре-
дыдущим, что соответствует закону гармонии – время
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развития равно времени угасания.
Прежде всего, следует отметить, что биоин-

формационные ритмы не ограничивают жизнь че-
ловека во времени. Человек умирает или погибает
по многим причинам, но большей частью эти ле-
тальные исходы связаны с тем, что человек не живет
в соответствии с имеющимися у него биоинформа-
ционными ритмами. Синусоидальный форма био-
информационных ритмов показывают, что опасны-
ми годами жизни человека являются нулевые
(критические) точки перехода полупериодов, когда
происходит переключение полупериодов биоинфор-
мационных колебаний – жизненный полупериод пе-
реключается на информационный полупериод и на-
оборот. Физическая гибель человека, или резкое
ослабление его физического состояния, происходит,
как видно на графике, при переключении жизненно-
го полупериода на биоинформационный, что соот-
ветствует следующим годам в жизни человека: 9-11
лет; 20-22 года; 41-43 года; 83-85 лет. Эти временные
периоды могут иметь, и часто такое случается, смер-
тельный исход. Связано это с тем, что мозг человека
в это время работает хаотично и неустойчиво, а это
ведет часто к неосознанным действиям и поступкам
человека, и как следствие этого, попадание человека
в тяжелые ситуации. В это же время мозг человека
ослабляет свое влияние на организм, в результате
этого происходит резкое снижение деятельности за-
щитных систем организма и возможны различные
заболевания организма [3,12,14]. Не менее опасны и
временные интервалы жизни человека, когда проис-
ходит переключение информационного полуперио-
да на жизненный. Эти отрезки на графике соответ-
ствуют следующим годам жизни человека: 6,5-7,5
года; 13,5-14,5 года; 27,5-28,5 года; 55-57 лет; 110-114
лет. В эти периоды возможно возникновение заболе-
ваний психического свойства, проявление или рез-
кое обострение наследственных болезней, т. е. болез-
ней полученных генетическим путем от родителей
или прародителей человека.

Соответствуют ли действительности указан-
ные биоинформационные ритмы в жизни человека?
Ответ на этот вопрос может получить любой, кто
проанализирует свою жизнь или жизни своих род-
ственников и знакомых. Я думаю, что подтверждаю-
щих фактов будет достаточно. Максимальная ампли-
туда жизненных полупериодов в 17,5 года; 35 лет; 70
лет соответствует в жизни человека годам максималь-
ного физического здоровья. Максимальная ампли-
туда информационных полупериодов в 12,25 года;
24,5 года; 49 лет; 98 лет соответствует годам макси-
мальной умственной деятельности в жизни челове-
ка. Действия полупериодов биоинформационных
ритмов на организм человека различно – жизнен-
ный полупериод определяет и развивает физические
способности организма, а информационный опре-
деляет и развивает умственные способности орга-
низма. Но их общая деятельность направлена на ре-
шение единой задачи – укреплять и совершенствовать
живой организм, который передает все усовершен-

ствованное в себе следующим, родившимся от него
поколениям. В этой передаче биоинформационные
ритмы принимают непосредственное участие [5,12].

В большинстве случаев наибольшее влияние
на родившегося человека оказывают биоинформа-
ционные ритмы, на которые настроен мозг матери в
определенные годы жизни. Практика показывает, что
дети, родившиеся от женщины в возрасте 23-26 лет
всегда внешне похожи на свою мать, имеют ее харак-
тер и отличаются повышенными умственными спо-
собностями. Первого здорового ребенка женщина
может родить в возрасте 16,9-17 лет, второго – в воз-
расте 33-35 лет.

С повышенными умственными способностя-
ми, но со средним здоровьем – в возрасте 23-26 лет, а
с уникальными умственными способностями – в воз-
расте 47-49 лет. Самое неблагоприятное время для
рождения детей - это периоды жизни, во время кото-
рых амплитуда полупериода силовой и информаци-
онной составляющих приближается к нулевому уров-
ню,  т.  е.  близко к моменту или в  момент
переключения составляющих в одном колебании
(ритме). Это годы наследственных и психических бо-
лезней: 20-22 года; 41-43 года. Рожденные в эти годы
дети имеют, как правило, неустойчивый характер, они
капризны, часто болеют, а умственные способности
у них слабые.

Каждый, отдельно взятый, биоинформацион-
ный ритм условно представляет собой «матрешку»,
внутри которой имеются аналогичные «матрешки»,
т. е. биоинформационное колебание определенного
периода заполнено колебаниями с периодами крат-
ными по отношению к периоду с большим интерва-
лом (периодом) как 2:1. Так, например, в биоинфор-
мационном ритме с периодом в 7 лет – 2 колебания
3,5 года; 4 колебания 1,75 года и т. д. Это тоже извес-
тный нам четный ряд колебаний. Организм человека
состоит из сотен триллионов клеток, и все они живут
и работают по своему расписанию, которое для каж-
дой клетки составляется на основе информации со-
ответствующего биоинформационного ритма. Для
выполнения общей задачи в организме, связанной с
жизнедеятельностью организма, все клетки ориен-
тируются на силу и информацию самого большого
по временному интервалу колебания (ритма), точ-
нее на амплитуду его силовых и информационных
составляющих, которые присутствуют в биоинфор-
мационном колебании (ритме). Из множества коле-
баний (ритмов), входящих в большее, по периоду,
биоинформационное колебание (ритм), клетки само-
стоятельно выбирают колебания (ритмы) с нужным
им кратным периодом. Биоинформационные коле-
бания с меньшими периодами четного ряда, входя-
щие в большее по периоду биоинформационное ко-
лебание (ритм), имеют общие с большим ритмом,
нулевые точки. В этих точках происходит одновре-
менная корректировка всех колебаний (ритмов) по
периодам и их синхронизация (согласованность), что
в свою очередь синхронизирует (согласовывает) ра-
боту всех клеток человеческого организма.
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Выводы
Корректировка периодов всех биоинформаци-

онных колебаний (ритмов) и их синхронизация осу-
ществляется в жизненном цикле человека в 3,5 года;
7 лет; 14 лет; 28 лет; 56 лет и 112 лет. Эти годы являют-
ся нулевыми точками всех биоинформационных ко-
лебаний (ритмов), так как в этих точках совпадают
периоды и фазы всех биоинформационных колеба-
ний (ритмов).

В жизненном полупериоде каждого ритма
основное внимание уделяется физическому разви-
тию и укреплению здоровья. В информационном
полупериоде каждого ритма основное внимание уде-
ляется умственному развитию путем насыщения
мозга информацией и решения логических задач.
Однако краткое изложение этой темы не дает ответов
на все вопросы по применению биоинформацион-
ных ритмов на практике, а потому все отдельные воп-
росы, связанные с применением биоинформацион-
ных ритмов в жизни человека требуют отдельного
рассмотрения.

Биоинформационные ритмы в виде идеальных
синусоидальных колебаний, которые должны воздей-
ствовать на человека, не соответствуют реальным
колебаниям. В действительности архитектоника био-
ритмов человека корригируется экзо - и эндогенны-
ми факторами окружающей среды, каковой являет-
ся реальная Вселенная. Каким образом и под влия-
нием, каких факторов формируются реальные рит-
мы – это тема отдельной статьи, но основные вехи
расставлены, взят новый информационный уровень,
ибо дорогу одолеет идущий.
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП

СРЕДСТВ

Кугаевский С.А.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. В статье автор выясняет влияние различных
средств тренировки на результаты соревновательных дис-
танций. Приведены коэффициенты влияния отдельных групп
средств на соревновательные дистанции. Описаны наиболее
эффективные сочетания групп тренировочных средств для
соревновательных дистанций. Установлено неодинаковое
влияние групп упражнений на результаты соревнователь-
ных дистанций. На результаты дистанции 500 метров наи-
большее влияние оказывают средства из группы бег на конь-
ках с интенсивностью до 80%.
Ключевые слова: группы средств, сочетания групп средств,
шорт – трек.
Анотація. Кугаєвській С.О. Залежність результатів дистанцій
змагань від використання різних груп засобів. У статті автор
з’ясовує вплив різних засобів тренування на результати дис-
танцій змагань. Приведені коефіцієнти впливу окремих груп
засобів на дистанції змагань. Описані найбільш ефективні
поєднання груп тренувальних засобів для дистанцій змагань.
Установлено неоднаковий вплив груп вправ на результати
змагальних дистанцій. На результати дистанції 500 метрів
найбільший вплив роблять засобу із групи біг на ковзанах з
інтенсивністю до 80%.
Ключові слова: групи засобів, поєднання груп засобів, шорт
– трек.
Annotation. Kygayevskiy S.A. Dependence of results of
distances of competitions on the use of different groups of
facilities. In the article an author finds out influencing of
different facilit ies of tra ining on the results of distances of
competitions. The coefficients of influencing of separate groups
of facilities are resulted on distances of competitions. The most
effective combinations of groups of tra inings facilities are
described for distances of competitions. Unequal influence of
groups of exercises on results of competitive distances is
established. On results of a distance of 500 meters the greatest
influence means from group render run on skates with intensity
up to 80 %.
Keywords: groups of facilit ies, combinations of groups of
facilities, short track.

Введение.
Способность организма, как саморегулирую-

щейся системы, развиваться в нужном направлении
под влиянием внешних факторов, позволяет допус-
тить, что, невзирая на индивидуальные особенности
спортсменов, целиком возможен общий подход в
построении тренировочного процесса. Единство
общего, дифференцированного и индивидуального
в спортивной тренировке отображает взаимосвязь
общего, особого и единичного [1, 5]. Однако такой
подход не может в полной мере гарантировать соот-
ветствие содержания и методики тренировки возра-
стным, квалификационным и индивидуальным осо-
бенностям спортсменов.

Многие специалисты сходятся во мнениях, что
планомерное увеличение объемов без изменения
интенсивности тренировочного воздействия не все-
гда приводят к улучшению спортивного результата.
Однако конкретных рекомендаций об эффективнос-
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ти применения различных групп средств в практике
тренировки шорт-трековиков нами обнаружено не
было [2, 3, 4.]

Таким образом, очевидна необходимость рас-
смотрения вопросов связанных с выявлением наи-
более эффективных средств подготовки к соревно-
вательным дистанциям.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: Выявить влияние отдель-

ных групп средств на результаты соревновательных
дистанций и наиболее эффективные сочетания
средств подготовки.

Результаты исследований.
Как было сказано выше, в результатах исполь-

зования различных групп средств наблюдается не
одинаковый прирост спортивных результатов. Из-
менения объемов без изменения интенсивности вы-
полнения тренировочного средства не всегда при-
водят к повышению спортивных результатов. Кро-
ме того, влияние одних и тех же групп средств на
разных спортсменов приносит различные сдвиги в
уровне тренированности либо не приносит ни ка-
кого эффекта.

Проанализировав содержание тренировочных
сезонов национальной сборной команды Украины по
шорт – треку, мы выявили изменения в тренировоч-
ных объемах различных групп средств, а также изме-
нения в результатах соревновательных дистанций.

С целью выявления связи влияния средств
на результаты соревновательной деятельности, мы
проанализировали данные по объемам трениро-
вочных средств шорт – тековиков и их связь с ре-
зультатами, показанными в соревнованиях. В ре-
зультате мы пришли к выводу, что каждое трени-
ровочное средство имеет определенный коэффи-
циент влияния (табл. 1.).

Как видно из полученных данных, наибольшее
влияние на результат, показанный на дистанции 1500
метров оказали средства из группы бег на коньках
выполненные с интенсивностью 90-100% на втором
и третьем месте по значимости влияния на результат
на дистанции 1500 метров следуют средства из груп-
пы упражнений бег на коньках выполненные с ин-
тенсивностью 95-100% и до 80%.

На дистанции 500 метров основное влияние
на результат оказало выполнение упражнений в груп-
пе бег на коньках с интенсивностью до 80%, взнос
остальных групп средств в результат на данной дис-
танции был одинаков.

Наиболее  широкий диапазон  влияния
средств на результат был зафиксирован на дистан-
ции 1000 метров. Наибольшее влияние оказало
выполнение средств из группы бег на коньках с
интенсивностью до 80%, на втором месте по зна-
чимости оказались средства ОФП выполняемые с
продвижением и на третьем – бег на коньках с ин-
тенсивностью 95-100%.

Однако в связи с тем, что использование толь-

ко одной группы средств мало эффективно нами
был проведен анализ, целью которого являлось вы-
явить наиболее эффективные сочетания средств
подготовки.

Таблица 1.
Влияние частных объемов тренировочных

средств на результаты различных соревнова-
тельных дистанций.

Группы  упражнений Коэффициент  
эффективности (R2) 

1500 метров 
н_к_95_100% (А) 16,85 
н_к_90_100% (В) 25,79* 
н_к_80_90% (C) 9,09 
н_к до 80% (D) 12,29 
Спец (E) 9,09 
ОФП  (F) 10,92 

л_а_95_100% (G) 9,09 
л_а_90_100% (H) 9,09 
л_а_80_90% (I) 9,09 
л_а до 80% (J) 9,09 

500 метров 
н_к_95_100% (А) 9,09 

н_к_90_100% (В) 9,09 

н_к_80_90% (C) 9,09 

н_к до 80% (D) 22,18* 

Спец (E) 9,09 

ОФП  (F) 9,09 

л_а_95_100% (G) 9,09 

л_а_90_100% (H) 9,09 

л_а_80_90% (I) 9,09 

л_а до 80% (J) 9,09 

1000 метров 

н_к_95_100% (А) 16,69 

н_к_90_100% (В) 14,51 

н_к_80_90% (C) 9,09 

н_к до 80% (D) 21,98* 

Спец (E) 9,09 

ОФП  (F) 17,33 

л_а_95_100% (G) 13,16 

л_а_90_100% (H) 9,09 

л_а_80_90% (I) 9,09 

л_а до 80% (J) 15,36 

 Примечания: A-н_к_95_100%, B-н_к_90_100%, C-
н_к_80_90%, D-н_к до 80%, E-спец, F-офп, G-
л_а_95_100%, H-л_а_90_100%, I-л_а_80_90%, J-л_а до
80%,  «*» - максимальный показатель R2.

Проведя анализ, мы получили следующие ре-
зультаты (табл. 2.)
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Таблица 2.
Эффективность сочетания различных групп тре-
нировочных средств при подготовке к соревнова-

тельным дистанциям.

Группы   упражнений Коэффициент  
Эффективности   (R2) 

1500 метров 
АВEFI 62,42* 
ABEFJ 58,75 
ABCFI 56,93 
ABDFJ 56,23 
ABEHI 55,79 

500 метров 

AEFGI 79,91* 

AEFGJ 73,85 

AEFGH 72,93 

ADEFJ 72,17 

ABEFG 70,51 

1000 метров 

ACEFG 76,35* 

ADEFG 74,28 

AEFGJ 73,68 

ABEFG 73,38 

AEFGI 73,09 

 Примечания: A-н_к_95_100%, B-н_к_90_100%, C-
н_к_80_90%, D-н_к до 80%, E-спец, F-офп, G-
л_а_95_100%, H-л_а_90_100%, I-л_а_80_90%, J-л_а до
80%, «*» - максимальный показатель R2.

Выводы.
В результате проведенного исследования

установлено:
1) Неодинаковое влияние групп упражнений

на результаты соревновательных дистанций. На ре-
зультаты дистанции 500 метров наибольшее влияние
оказывают средства из группы бег на коньках с ин-
тенсивностью до 80% R2=22,18. Наибольшее влияние
на результат дистанции 1500 метров оказывают не-
сколько групп средств:

а) бег на коньках с интенсивностью 95-100%
R2= 16,85;

б) бег на коньках с интенсивностью 90-100%
R2= 25,79;

в) бег на коньках с интенсивностью до 80% R2=
12,29.

Влияние на результат 1000 метров также ока-
зывали три группы средств:

а) бег на коньках с интенсивностью до 80% R2=
21,98;

б) средства ОФП R2=17,33;
в) бег легкоатлетический с интенсивностью до

80% R2=15,36;
2) Установлена эффективность влияния комп-

лексов групп средств на результаты соревнователь-
ных дистанций.

Для 1500 метров, бег на коньках с интенсивно-
стью 95-100%, 90-100%, специальные упражнения с
продвижением, средства ОФП и бег легкоатлетичес-
кий с интенсивностью 95-100%.

Для дистанции 500 метров наиболее эффектив-
ное сочетание средств является сочетание бега на конь-
ках с интенсивностью 95-100%специальных упражне-
ний с продвижением, средств ОФП, легкоатлетичес-
кого бега с интенсивностью 95-100% и 80-90%.

При подготовке к дистанции 1000 метров наи-
более эффективной является совокупность трениро-
вочных средств из групп бег на коньках с интенсив-
ностью 95-100%, 80-90%, а также специальных упраж-
нений с продвижением средств ОФП и легкоатлети-
ческого бега с интенсивностью 95-100%.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения распределения данных
средств в тренировочном сезоне шорт - трековиков.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК КАТЕГОРІЯ
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

Кузнецова Г.П.
Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. У  статті здійснено спробу простежити  генезу
дефініцій “практика”, “педагогічна практика”, доведено,
навчальна педагогічна практика є самостійної категорією
філософії освіти, ефективним засобом професійного станов-
лення майбутнього вчителя. Для педагогічної методології
“практика” –  узагальнений термін, що “працює” із низкою
синонімів – “практична педагогічна діяльність”, “практич-
не педагогічне освоєння”, “практичне пізнання”, “практич-
не усвідомлення”, “практична методична вправність”, “прак-
тична готовність”, “практична рефлексія”.
Ключові слова: практика, педагогічна практика, категорія
практики, філософія освіти.
Аннотация. Кузнецова Г.П. Педагогическая практика как ка-
тегория философии образования. В статье сделано попытку
проанализировать генезу дефиниций «практика», «педаго-
гическая практика», доведено, что учебная педагогическая
практика является самостоятельной категорией философии
образования, эффективным средством профессионального
становления будущего учителя. Для педагогической мето-
дологии “практика” -  обобщенный срок, который “работа-
ет” с рядом синонимов - “практическая педагогическая дея-
тельность”, “практическое педагогическое освоение”,
“практическое познание”, “практическое осознание”, “прак-
тическая  методическая сноровка”, “практическая готов-
ность”, “практическая рефлексия”.
Ключевые слова: практика, педагогическая практика, кате-
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гория практики, философия образования.
Annotation. Kuznetsova G.P. Student teaching as a class of
philosophy of education. In the paper it is made trying to analyse
to a genesis of definitions “practice”, “student teaching”, it is
finished, that educational student teaching is a self-maintained
class of philosophy of education, an effective means of a
professional becoming of the future teacher. For pedagogical
methodology “practice” - the generalized term which “works”
with series of synonyms - “practical pedagogical activity”,
“practical pedagogical development”, “practical knowledge”,
“practical comprehension”, “practical methodical skill ”,
“practical readiness”, “practical reflexion”.
Keywords: practice, student teaching, a class of practice,
philosophy of education.

Вступ.
У системі професійної підготовки вчителя одне

з чільних місць займає педагогічна практика. Як фор-
ма професійного навчання у вищій педагогічній школі
вона спрямована на практичне засвоєння майбутні-
ми фахівцями закономірностей і принципів педагог-
ічної діяльності, на формування основних професій-
них умінь і переконань. У практичній підготовці вчи-
телів неабияку роль відіграє методологія освіти, зок-
рема її наукові методи, взяті в цілісній системі й усв-
ідомлені в світлі наукових принципів філософського
пізнання.  Як зазначає О.Будка, сутність методології
визначено у філософії як сукупність загальних пере-
думов пізнавальної та педагогічної діяльності [12].

Починаючи з 90-х років ХХ століття, у вітчиз-
няній методичній літературі (зокрема навчання сло-
весності) пропонуються різні методологічні концеп-
ти викладання: екзистенціально-діалогічний (Г.Ток-
мань), компаративний (А.Градовський, Г.Давиденко,
А.Яковлева), сугестивний, антропоцентрична “філо-
софія серця” Г.Сковороди, П.Куліша (А.Гризун, В.Зар-
ва), особистісно орієнтований (А.Фасоля, С.Подма-
зин, О.Ісаєва та ін.), технологічний (І.Богданова,
Ю.Васьков, О.Забарний, А.Ситченко, З.Шевченко та
ін.). Проте не висвітлюється питання формування
методологічної готовності студентів до педагогічної
діяльності у процесі їхньої навчальної практичної
підготовки. Окрім того, в методичній літературі не
розглядається сутність педагогічної практики як філо-
софської категорії.

Методологічні проблеми, важливі з огляду на
порушену тему, дещо висвітлювалися в досліджен-
нях відомих учених-філософів, педагогів В.Кременя,
В.Андрущенка, І.Зязюна, С.Сисоєвої, М.Горлача,
В.Кохановського, А.Табачковського та інших.

 Заслуговує на увагу досвід пропедевтично-
практичної підготовки майбутніх вчителів в зарубіж-
них країнах: Великій Британії (Н.Яцишина), Канаді
(Т.Грищенко), Франції (Л.Лабазіна), США (Р.Роман,
Т.Кошманова), Польщі (Й.Шемпрух), Білорусії (В.Та-
рантей), Росії (Ю.Ветров, О.Кисельова).

У відомих нам працях здебільшого розглянуто
загальнопедагогічні принципи, функції, завдання пе-
дагогічної практики, але не достатньо визначено її ме-
тодологічне підґрунтя, не аналізується педагогічна
практика як самостійна категорія філософії освіти.

Робота виконана за планом НДР Глухівського
державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета і завдання статті. У межах публікації

простежимо генезу і динаміку практики як універ-
салії людського буття; здійснимо аналіз дефініції
“практика”, “педагогічна  практика” в межах філо-
софії освіти; обґрунтуємо роль і місце педагогічної
практики як наскрізної системи в теорії пізнання та
формуванні готовності майбутніх фахівців до ефек-
тивної педагогічної діяльності.

Результати досліджень.
Практика – центральне поняття і категорія усієї

філософської системи, “онтологічно центральний
пункт” (за Д.Лукачем), “фундаментальний і всевиз-
начальний атрибут людської буттєвості” (за В.Табач-
ковським). Але до числа дискутивних і недостатньо
опрацьованих проблем відноситься проблема сут-
ності самої практики в колі “людина-природа”, “лю-
дина-людина”. Філософські джерела по-різному підхо-
дять до того, що об’єднується під грифом “практи-
ка”: всі діяльності “укомплектовують” у дві форми –
матеріально-виробничу діяльність людей або пред-
метно-перетворювальну (людина-природа) – найваж-
ливішу, оскільки вона найбільше впливає на суспільні
відносини й формування особистості, та соціально-
історичну або соціально-комунікативну (людина-
людина) [6; 10; 11; 13; 14; 17], розкриваючи цим са-
мим метаморфозну експлікаційність різноманітних
діяльностей, які безпосередньо ґрунтуються на все-
людському принципі практики як “стійкому і не-
змінному” в колі “людина-людина-природа”.

До найпоширенішої форми соціально-істо-
ричної (соціально-комунікативної) практики нале-
жить педагогічна практика. Проте як діяльність, спря-
мована на духовний світ, на сферу людської свідо-
мості, в суто філософському розумінні вона не розг-
лядається, оскільки, на думку науковців-філософів,
“педагогічна практика не здатна сама собою зміню-
вати реальність буття” [11, с.466]. Ми дозволимо собі
уточнити цю думку, посилаючись на те, що складова
педагогічної практики – навчальна педагогічна прак-
тика як форма підготовки майбутнього вчителя у
вищій школі  безпосередньо впливає на його
свідомість, пізнавально-пошуковий інтерес, творчі
здібності в роботі з фаховим матеріалом, учнівським
колективом, формує особистісну професійну траєк-
торію впливу на майбутнє покоління, яке згодом бра-
тиме активну участь як у сфері матеріально-вироб-
ничої практики (предметотворенні і предметотвор-
чості), так і соціально-історичної (“людинотворенні і
людинотворчості”). Зазначене дозволяє  погодитися
з думкою В.Загороднюка, що “…у відношенні “лю-
дина-природа” і “людина-людина” домінантою є ос-
таннє. Перш ніж вступити у відношення “людина-
природа”, людина безпосередньо вступає в об-
’єктивні стосунки “людина-людина” [9, с.10] та, дода-
мо, внутрішні стосунки “Я” як особистість – “Я” як
особистість-фахівець. Окрім цього, якщо виходити з
генези навчальної педагогічної практики, і з того, що
останнім часом в Україні набувають визнань ідеї прак-
тичного філософського осмислення різних проблем
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педагогічної освіти, то за умови професійного “са-
мовираження” навчальної педагогічної практики,
зростання її ролі в підготовці висококваліфікованого
вчителя, виникає наскрізна можливість і необхідність
творчого практичного діалогу в колі “студент – сту-
дент-практикант – учитель-практикант –  учень”.

Таким чином, навчальна педагогічна практи-
ка має бути предметом науково-прикладного й нау-
ково-філософського розгляду  та усвідомлення. З ог-
ляду на це твердження про безвідносність педагогіч-
ної практики до реального світу (об’єкту пізнання), а
відповідно і до нефілософської категорії, є, на нашу
думку, не зовсім правомірним.  Педагогічна практи-
ка як неперервна динамічна система, кожний етап
якої має свої незмінні детермінанти, що згодом набу-
вають нових професійних ознак, має перебувати на
перетині множин двох рівноправних, взаємоперет-
ворювальних і водночас самостійних  практичних
діяльностей: матеріально-виробничої і соціально-ко-
мунікативної (див.рис.1.).

1. МВП – множина характеристики матеріаль-
но-виробничої практики;

2. СКП –  множина характеристики соціально-
комунікативної практики;

3. НПП – множина навчально-педагогічної
практики з певного предмета як форма підготовки
майбутнього вчителя до педагогічної діяльності.

 Множина НПП утворюється перетином
спільних характеристик МВП  і СКП, що зумовлює
нас до введення навчальної педагогічної практики до
категорії філософії і філософії освіти зокрема, до з’я-
сування її визначення як поняття і категорії філософії
освіти на основі аналізу динаміки і генези практики
як універсалії людського буття.

У більшості наукових праць доведено, що
термін практика грецького походження (praksis,
prakseos) і означає діяльність, активність, діяння.

 

1. МВП 3. НПП 2.СКП 

Рис.1.. Взаємозв’язок форм практики

Ретроспективний аналіз наукових праць дає
підстави стверджувати, що першоосновою пояснен-
ня слова “практика” було поняття “чинність” у зна-
ченні статечність, порядність, гордість, моральний
вчинок, добро, воля, а згодом –  умова, рушійна сила,
причина будь-якого процесу.

Так, давні греки, зосібна Сократ, Платон, Ари-
стотель, розуміли практику як людську активність,
діяльність, спрямовану на відповідну мету, на відшу-
кування істини заради неї самої. На думку Аристоте-

ля, саме в ході практичної роботи мають засвоювати-
ся знання [21].

 Два  цілком протилежні підходи середньовіч-
ної філософії до практичної діяльності – теологічний
і логіко-гностичний породили різні погляди на прак-
тичну пізнавальну діяльність людини. .

У часи Відродження вперше  “людина підно-
ситься на такий рівень, коли вона спроможна сама
творити себе й перетворювати природу стосовно до
своїх уявлень про ідеал” [11, с.453]. Проте сенс людсь-
кої діяльності представники ренесансу вбачали не в
практичній діяльності, а в перетворенні світу через
феномен творчості. Саме на цій основі, на нашу дум-
ку, і виникає проблема творчого пізнавального анал-
ізу практики як філософської універсальної категорії.
Цій проблемі і сьогодні мало приділяється уваги й
особливо в педагогічній галузі, незважаючи на те, що
“педагогіка – це творча прикладна філософія” (за
С.Гессеном).

Епоха Просвітництва по-своєму інтерпретува-
ла розуміння практики періодів Античності й Відрод-
ження, пояснювала її як свідому моральну діяльність,
відірвану від об’єктивної дійсності й побудовану на
відчуттях (зовнішньому) та рефлексії (внутрішньо-
му). Роль практики в ті часи зводилася до досвіду та
експерименту. Високо оцінював значення експери-
ментальних досліджень як процесу формування знань
через досвід  англійський матеріаліст ХVІІ ст. Ф.Бе-
кон: “…два людських стремління – до Знання і Мо-
гутності – воістину збігаються в одному й тому ж, а
недоліки в практиці більшою мірою залежать від не-
знання причин” [4, с.26]. Послуговуючись диверген-
тним типом мислення, насмілимося зробити висно-
вок, що саме в педагогічному вченні Ф.Бекона про
методи та їх розрізнення вперше як метод навчання
педагогічних дій простежується педагогічна практи-
ка, який реалізується у магістральному (метод наста-
нов, що вимагає віри в слова) й ініціативному (розк-
риває і “оголює” корені і таємниці науки та спонукає
піддати слова практичному застосуванню) [19].

 До більш правильного розуміння сутності
практики взагалі та деяких аспектів взаємовідношень
практики і пізнання зокрема дійшов Г. Гегель, який
вважав практику незмінною, постійною категорією,
а відтак – джерелом пізнання, засобом, за допомо-
гою якого можна довести правильність думок, по-
нять, знань, науки. За вченням Гегеля, основною
формою практики є діяльність (не зважаючи на те,
що діють у нього дух, мислення, думка). Філософ заз-
начав, що людина має “користуватися предметами
практично, щоб задовільнити свої потреби і мету” [7,
с.265]. У філософському вченні Г.Гегеля про практи-
ку виділяємо суттєві її елементи або структурні скла-
дові: мету, цілеспрямовану діяльність, результат цілес-
прямованої діяльності, які утворюють поняття прак-
тичної системності і послідовності.

Наприкінці ХІХ - початку ХХ століття розумі-
ння проблеми практики як необхідної реалії існуван-
ня пояснював прагматизм. Філософи-прагматики
(В.Джемс, Ч.Пірс, Дж. Дьюї) керувалися такими по-
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няттями як практика, успіх, практичні інтереси суб-
’єкта, плани, мета, бажання, воля.

Засновником української класичної філософії
вважається Г.Сковорода. Його розуміння сутності
процесу становлення особистості дає підстави вва-
жати навчальну педагогічну практику процесом про-
будження професійної самосвідомості майбутнього
вчителя, початком доведення “сродності” до завер-
шення,  “внутрішнім покликом до самопізнання”.

Зроблений нами в межах обсягу статті ретрос-
пективний аналіз динаміки й генези поняття “практи-
ка” в різні історичні часи дає змогу стверджувати, що
філософи-мислителі по-різному, але визнавали факт
практичного існування людства, того, що саме в “прак-
тиці” закодовано якщо не людську дійсність повністю,
то речі суттєві і важливі для людського життя. Дж.Ф.Ро-
зенберг дав цікаве визначення філософії, яке безпе-
речно переконує в тому, що філософський аспект ста-
новлення людини, і вчителя зокрема, є чи не найос-
новнішим: “Чим власне є філософія? Філософія є тим,
що роблять люди. Вона є практикою” [16, с.12].

Зазначимо, що нині практика в основному
зводиться до виробничої діяльності, до технологіч-
ності, інструменталізму, що фігурує в науково-філо-
софській свідомості під різними синонімами (прак-
тична діяльність, практика, перетворення, теоретич-
на діяльність, виробництво, освоєння). В усій своїй
конотативності “практика” перетворилася на пред-
метотворчість і втратила інший важливий компонент
–людинотворчість, а відповідно і творчий характер:
предметизованість домінує над праксисом (діянням
творчим).

Такий підхід до розуміння практики та основ-
них її форм мав великий вплив на подальше, майже
незмінне її трактування в сучасних навчально-філо-
софських джерелах: “практика - це чуттєво-предмет-
на, свідомо цілеспрямована, матеріально перетворю-
вальна, суспільно-історична діяльність людей”[11,
с.462; 21, с. 286; 5; 8; 15; 18; 20].

Ми не заперечуємо матеріально-перетворю-
вального аспекту і не намагаємося звести практику,
педагогічну зокрема, до постійної творчої соціаль-
ної комунікативності (в розумінні соціального освоє-
ння), ми робимо спробу синтезувати ці два аспекти,
але не за принципом “інструменталізму і виробни-
чості”, а за принципом практики як творчої висхідної
основи людського життєрозуміння і становлення осо-
бистості та на підґрунті денотативно-десигнативної
багатозначності лексеми “практика”.

Отже, практика має бути вільною, усвідомле-
ною творчою основою “прикладання” знань, засо-
бом розвитку пізнання і першоосновою його отри-
мання. Це і є, на нашу думку, категоріальне розумін-
ня практики як найбільш загального й фундаменталь-
ного філософського поняття. У своєму функціону-
ванні категорія “практика” має “працювати” із сон-
мом понять: виробнича практика, навчальна практи-
ка, педагогічна практика.  Нині педагогічна практика
студентів визначається як “виробнича”. Проте вироб-
нича практика є лише специфічним, “людиноцент-

ричним” її етапом, що не характеризується творчим
освоєнням [1].

Таким чином, поняття “виробнича практика”
сутності саме педагогічної практики не розкриває,
оскільки не вказує на причини та умови, що спону-
кають особистість до формування її власного “Я”, не
охоплює коло питань, пов’язаних із визначенням рівня
готовності майбутнього педагога до творчої педаго-
гічної діяльності.

У процесі педагогічної практики як методич-
ної неперервно-динамічної системи має відбуватися
творча самореалізація студента на рівні професійно-
го освоєння і засвоєння за триєдиною метою: 1) усв-
ідомлення, оволодіння і створення студентом влас-
ної “освітньої продукції”, що вивчається і застосо-
вується; 2) освоєння і перетворення ним базового
змісту цієї продукції шляхом системно-аналітичного
зіставлення з особистісним професійним результа-
том; 3) вибудова студентом-практикантом “індивіду-
альної освітньої траєкторії” для подальшої успішної
педагогічної діяльності. Концепція “вселення” осо-
бистості майбутнього фахівця в реальний педагогіч-
ний процес через практичну діяльність, яка створює
методологічну освітню модель, спрямовану на докт-
рину “освіта як творчість”, та принцип висхідної про-
фесійної градації – основа триєдиної мети педагогіч-
ної практики.

Зазначене утворює методологію педагогічної
практики: систему методів, принципів, форм і за-
собів вивчення й ефективного викладання українсь-
кої літератури.

Висновки.
Здійснений аналіз літератури з проблеми дос-

лідження дозволив дійти наступного висновку: пере-
конливо можемо говорити, що будь-яка шкільна дис-
ципліна, а відтак і методика її викладання, є складови-
ми філософії освіти і, відповідно, ґрунтуються на
власній методології. А методологія і методика част-
кової науки, як зазначав А.Бушмін, повинні розроб-
лятися насамперед у дії, в безпосередній практиці
конкретних спостережень і досліджень, а не просто
шляхом теоретичного виведення методів [3]. Цей вис-
новок дає підстави вважати педагогічну практику інте-
рактивним органоном визначення методологічних
основ викладання і навчання, професійного станов-
лення майбутнього вчителя, з’ясування методологі-
чних засад загальнопедагогічної думки, оскільки прак-
тика забезпечує “зв’язок часів” педагогічного буття.

Отже, філософія по-різному трактує категорі-
ально-понятійний зміст терміна “практика”. Це -
діяльність, освоєння, перетворення, упровадження.
Тому для філософії освіти практика – засіб пізнання,
перетворення, освоєння дійсності у процесі освітньої
діяльності. Для педагогічної методології “практика”
–  узагальнений термін, що “працює” із низкою си-
нонімів – “практична педагогічна діяльність”, “прак-
тичне педагогічне освоєння”, “практичне пізнання”,
“практичне усвідомлення”, “практична методична
вправність”, “практична готовність”, “практична
рефлексія”.
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Саме в такій інтегративній системі потребує
подальшого дослідження проблема  педагогічної
практики студентів у трансферентному функціону-
ванні вищих навчальних педагогічних закладів.
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САМОДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ У НАВЧАННІ
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Анотація. У статті мова йде про визначення сутності і шляхів
реалізації принципу самодіяльності дитини у навчанні у твор-
чо-педагогічній спадщині А.В.Дістервега. Показано, що цей
принцип став ґрунтом для розробки ученим цілепокладання
та змісту теорії розвивального навчання, визначення вікової
періодизації та конкретизації дидактичних правил.  У вихо-
ванні і навчанні найважливішим є суб’єктивний початок.
Увесь педагогічний процес, за А.В.Дістервегом, має підпо-
рядковуватися освіті учня, його розвитку і самореалізації.
Ключові слова: принцип, самодіяльність, правила дидактики,
розвивальне навчання.

Аннотация. Курашова В.О. А.Ф.В.Дистервег о принципе
самодеятельности ребенка в обучении. В статье речь идет
об определении А.В. Дистервегом сущности и путей реали-
зации принципа самодеятельности ребенка в процессе обу-
чения. Аргументировано, что этот принцип послужил ос-
нованием для разработки ученым системы целей, задач,
содержания теории развивающего обучения, определения
возрастной периодизации и конкретизации дидактических
правил А.В. Дистервегом. В воспитании и обучении важ-
нейшим есть субъективное начало. Весь педагогический
процесс, за А.В.Дистервегом, должны подчиняться образо-
ванию ученика, его развитию и самореализации.
Ключевые слова: принцип, самодеятельность, правила ди-
дактики, развивающее обучение.
Annotation. Kurashova V.O. A.F.V.Disterveg about a principle
of amateur performance of the child in learning. In the paper
the question is about A.V.Disterveg’s definition of nature and
pathes of realization of a principle of amateur performance of
the child during learning. It is argued, that this principle has
formed the establishment for development by the scientist of
system of the purposes, problems, the contents of the theory
of educing learning, definition age периодизации and concrete
definitions of didactic rules of A.V.Disterveg. In education and
learning by the major there is a  subjective beginning. All
pedagogical process, for A.V.Disterveg, should submit to
education of the pupil, his development and self-realization.
Keywords: principle, amateur performance, rules of the didactics,
educing learning.

Вступ.
На сучасному етапі реформування освіти в

Україні актуального звучання набули питання інтег-
рування досягнень світової та вітчизняної педагогіч-
ної думки. За таких умов визначено пріоритет глибо-
кого і системного вивчення та творче використання
культурно-історичної спадщини кращих просвітян,
науковців світу, фундаторів педагогіки як науки. При-
єднання системи освіти України до Болонського про-
цесу вимагає орієнтації навчально-виховного проце-
су на формування в кожної особистості досвіду са-
мостійної ініціативної навчальної діяльності.

Вивчення стану наукової розробки означеної
наукової проблеми показало, що не зважаючи на знач-
ну кількість наукових праць з історії світової педагог-
ічної, серед досліджень нема окремого ґрунтовного
дослідження, присвяченого вивченню питань станов-
лення і розвитку ідеї самодіяльності в педагогічній
теорії та шкільній практиці. Виконані теоретичні й
методологічні дослідження висвітлюють окремі ас-
пекти розвитку загальної освіти у контексті глобалі-
зацій них процесів (О.В.Глузман, В.І.Луговий, Л.П.Пу-
ховська, І.Ф.Прокопенко, О.В.Сухомлинська, Л.О.Хо-
мич та ін.); хронологічні дослідження розкривають
досягнення відомих вітчизняних і зарубіжних про-
світників (Н.П.Дічек, Л.С.Бондар, Н.С.Побірченко,
Н.Б.Антонець та ін.), науковці А.В.Троцко, Н.М.Якуш-
ко, О.М.Микитюк О.В.Попова та ін. окремі аспекти
організації навчання згідно з принципом самодіяль-
ності розглядали через призму розвитку учнівських і
студентських органів самоврядування, здійснення
науково-дослідної роботи на різних рівнях загальної і
професійної освіти.

Вищевикладене аргументує доцільність аналі-
зу й узагальнення питань сутності і шляхів реалізації
принципу самодіяльності у навчанні у творчо-педа-
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гогічній спадщині фундатора педагогіки як науки, ав-
тора теорії розвивального навчання А.В.Дістервега.

Тема даного дослідження є складовою комп-
лексної програми науково-дослідної роботи кафед-
ри загальної педагогіки “Підвищення ефективності
навчально-виховного процесу в середніх загально-
освітніх і вищих навчальних закладах” (РК №1-
200199004104) Харківського національного педагогі-
чного університету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті полягає у визначенні сут-

ності та шляхів реалізації принципу самодіяльності у
навчанні за А.В.Дістервегом.

Результати досліджень.
Як відомо, А.В. Дістервег – видатний німець-

кий педагог, представник прогресивної німецької бур-
жуазно-демократичної педагогіки середини ХІХ ст., в
історії світової педагогічної думки справедливо вва-
жається науковцем, що першим теоретично обґрун-
тував принцип самодіяльності дитини у навчанні.

Високий рівень освіти (А.В. Дістервег  в Гер-
бонському,  Тюбінгенському університетах вивчав
математику, філософію, історію, здобув ступінь док-
тора філософії), захоплення у студентські роки педа-
гогічними ідеями Ж.-Ж. Руссо та Й.Г.Песталоцці,
широка педагогічна практика стали ґрунтом для фор-
мування педагогічної системи ученого, спонукало
його розробляти напрями реформування народної
школи як середовище розвитку в дітей самостійного
мислення і активності, віднайти способи підготовки
вчительських кадрів для такої школи.

Плідну педагогічну діяльність (довгий час очо-
лював учительські семінарії Німеччини, де викладав
педагогіку, математику, німецьку мову, водночас був
учителем початкових класів у школах при цих семіна-
ріях)  А.В. Дістервег поєднував з літературною та
методичною діяльністю. Керуючи вчительськими
семінаріями у Мерсі, в Рейні (1820 – 1847), Берліні
(1832 – 1847) А.В. Дістервег підготував понад 20
підручників і методичних керівництв з математики,
астрономії, природознавства, географії, рідної мови,
поширені по всій Німеччині (у тому числі – „Елемен-
тарну геометрію”, яка 1862 р. була видана російсь-
кою мовою). У 1827 р. А.В. Дістервег заснував і до
останніх днів життя редагував педагогічний журнал
„Рейнські листки для виховання з особливою увагою
до народної школи”. З 1851 р. він видавав „Педагогічні
щорічники”.

Педагог 1835 р. видав „Керівництво до освіти
німецьких учителів”, в якому виклав свої прогресивні
погляди на загальні завдання та принципи навчання.
Перша частина керівництва була присвячена загаль-
ним питанням педагогіки і дидактики, друга (написа-
на у співавторстві з іншими вчителями) – викладан-
ню окремих дисциплін. Ця книга залишається попу-
лярною і нині в усіх європейських країнах. Всього
А.В. Дістервегом було написано понад двохсот робіт,
які користувалися великою популярністю в Німеччині
та в усьому світі.

А.В. Дістервега правомірно вважати осново-

положником педагогічної освіти в Німеччині. Уче-
ний був прихильником корінного поліпшення спра-
ви підготовки вчителів початкових класів. Ще за жит-
тя учений отримав почесне звання „Вчителя німець-
ких учителів”.

У своїх педагогічних працях учений визначив
сутність виховання особистості дитини, обґрунтував
цілі, завдання та основні принципи. Так, основною
метою виховання визнавав виховання гуманних лю-
дей і свідомих громадян, виховання в них любові до
всього людства і свого народу, здатних до самореалі-
зації і творчості. Основними принципами виховання
А.В. Дістервег вважав природовідповідність, культу-
ровідповідність, самодіяльність. Головною метою
навчання педагог визначав розвиток розумових сил і
здібностей особистості. Він підкреслював, що цінність
мають тільки ті знання і навички, які були набуті уч-
нем самостійно в процесі творчої навчальної праці.

Як і Я.А. Коменський, А.В. Дістервег надавав
великого значення принципу природовідповідності,
тобто слідування природному розвиткові людини,
врахування вікових та індивідуальних особливостей.
Педагог наголошував на необхідності досконалого
вивчення дитячої уваги, пам’яті,  мислення; він вба-
чав у психології „основу науки про виховання”. Под-
ібно до Й.Г. Песталоцці, А.В. Дістервег запевняв, що
від природи людині властиві індивідуальні задатки, які
потребують збудження і спонукання до саморозвит-
ку: „...Природа – це сила. Вона одна непереможна на
Землі. Без віри в природу неможливе природо відпо-
відне успішне виховання” [1] .

Педагог у визначенні ступенів природного
розвитку дитини виходив з міри її самостійності і са-
модіяльності у процесі пізнання та формування дос-
віду навчання. Перший ступінь – від народження до 9
років – ступінь панування відчуттів, інтенсивного
фізичного розвитку. Мета цього періоду – розвивати
фантазію і любов до казок. У цей віковий період, за
А.В.Дістервегом, першочергово слід звертати увагу
на збереження і розвиток природної допитливості
дитини, стимулювання до прояву нею самостійності
як чинника поступового дорослішання. Другий
ступінь – від 9 до 14 років – панування пам’яті. Мета
цього періоду – сформувати необхідні навчальні на-
вички. Головним чином самодіяльність на цьому
етапі виявляється в ініціативному навчанні, само-
стійному опануванні навичками і прийомами на-
вчальної діяльності. Третій ступінь – від 14 до 16 років
– панування розуму. У цьому віці в підлітків уявлен-
ня виникають в логічній послідовності, сила мислен-
ня розвивається, формуються тверді моральні прин-
ципи, що стають ґрунтом для моральних переконань.
Це – період вільного самовизначення особистості,
коли педагог впливати може лише опосередковано,
створюючи необхідні умови для прояву само-
стійності суджень, стимулюючи особистісні прагнен-
ня підлітків тощо.

Вимагаючи від педагогів природовідповідних
дій, А.В. Дістервег усвідомлював, що виховні впливи
мають передусім відповідати вимогам, духу часу,
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рівневі розвитку культури народу, до якого належить
індивід. Таким чином педагог проголошував принцип
культуровідповідності. Його сутність, на думку педа-
гога, полягає в тому, що виховання відбувається в умо-
вах певного часу і місця. При цьому слід враховувати
як розвиток сучасної культури, так і культурні надбан-
ня попередніх поколінь в різні історичні епохи. Уче-
ний вважав, що історично зумовленими є поняття істи-
ни, краси і добра. „Істина, - за А.В. Дістервегом, - зна-
ходится у вічному русі разом із людським родом”.
Тому найвищу мету освіти як історично і соціально
зумовленого явища він визначав „...самодіяльність на
служінні істині, красі і добру” [2]. У контексті сучасних
інтеграційних процесів в галузі освіти, приєднання до
Болонського процесу на перший план виступають
питання формування внутрішніх і зовнішніх стимулів
до самодіяльності учнівської і студентської молоді у
різних галузях життєдіяльності суспільства.

Спираючись на надбання німецької класичної
філософії, зокрема на міркування і висновки Фіхте,
А.В. Дістервег увів поняття самодіяльності в педа-
гогіці. Позиція педагога така: природний розвиток
здібностей дитини у процесі виховання і навчання
пов’язане передусім з розвитком розумової само-
стійності, вмінням самостійно міркувати. „Бути лю-
диною – означає бути самостійною у прагненні до
розумних цілей,” – писав німецький педагог [3]. Са-
модіяльність в розумінні А.В. Дістервега – це вільне
самостійне пізнання, що дає змогу побачити особис-
тості шляхи і засоби самоосвіти.

Учений розробив ступені розвитку самодіяль-
ності відповідно до ступенів природного розвитку
дитини. Перший ступінь – від народження до року –
самодіяльність проявляється як прагнення до фізич-
них рухів. Тому основний засіб розвитку самодіяль-
ності – фізична активність дитини у грі. Другий
ступінь – приблизно до десяти років – самодіяльність
як духовне сприйняття виявляється у виявленні
відчуттів, у прагненні до самостійного, вільного чут-
тєвого пізнання. Третій ступінь – до чотирнадцяти
років – самодіяльність виявляється у прагненні до
навчання, активної пізнавальної діяльності. Сприй-
няття і самодіяльність на цьому ступені розвивають-
ся у єдності. Четвертий ступінь – після чотирнадцяти
років – самодіяльність як формування ідеалів, вміння
робити висновки, усвідомлювати і нести відпові-
дальність за свої вчинки.

Таке розуміння самодіяльності дитини у на-
вчанні дозволило німецькому педагогові обґрунту-
вати основні положення дидактики розвивального
навчання. Зокрема, хід такого навчання педагог ба-
чив поетапно: 1) – чуттєве пізнання через зовнішнє
збудження сенсорних аналізаторів; 2) – раціональне
пізнання через мислення; 3) – прояв самодіяльності
у вільній творчості. Найсуттєвіші вимоги до органі-
зації розвивального навчання А.В. Дістервег висло-
вив у 33 законах і правилах навчання. Зокрема педа-
гог класифікував ці закони і правила у чотири групи
дидактичних правил, які залишаються значущими і в
наш час [4; 5].

Перша група – правила щодо суб’єкта шкільної
освіти, зорієнтовані на врахування психологічних
особливостей дитячого розвитку. Вони містили ви-
моги навчати природовідповідно, враховувати інди-
відуальні особливості; навчати наочно, послідовно,
неперервно: „Вчи якомога менше!”; „Не вчи того,
що для учня, доки він це вчитиме, ще не потрібне, і не
вчи того, що для учня згодом тим паче не буде по-
трібним „Веди навчання не науковим, а елементар-
ним способом”, „Поганий вчитель підносить істину,
хороший вчить її знаходити” та ін.

Друга група – правила щодо предмета, що
вивчається. Вони передбачали розподіл навчального
матеріалу відповідно до рівня розвитку учня; розк-
риття основ науки; логічний розподіл навчального
матеріалу на відносно завершені частини; встанов-
лення міжпредметних зв’язків та ін.: „Розподіляй ма-
теріал... відповідно до рівня і законів розвитку дити-
ни”; „Затримуйся головним чином на вивченні ос-
нов”; „Повертайся часто до першооснов них вивче-
них понять”;  „Враховуй під час вибору методів на-
вчання природу предмета”; „Зміст навчання має
відповідати рівневі сучасної науки” та ін. Щодо ме-
тодів навчання педагог пріоритет надавав тим, що
збуджують роботу думки учнів, їх розумову само-
діяльність: евристичний метод, жива бесіда, діалог,
дослідницький метод (для учнів середніх і старших
класів).

Третя група – правила  про врахування
зовнішніх умов навчання, місця, часу і т.д. Вони вклю-
чали послідовність розподілу навчальних предметів,
їх зв’язок із життєвою перспективою вихованців, опо-
ру на особливості соціокультурного середовища.

Четверта група – правила, що стосувалися про-
фесійних якостей вчителя. На думку науковця, успіх
навчання, розвиток дитячої самодіяльності можливі
лише за умови керівної (часто – опосередкованої)
ролі вчителя. А.В.Дістервег виступав за піднесення
морального рівня, загальної, спеціальної наукової,
педагогічної культури вчителів, вважаючи, що свя-
щенний обов’язок кожного вчителя – постійно пра-
цювати над собою, займатися самоосвітою. Як і
Я.А.Коменський, він надавав значення чітко розроб-
леному навчальному плану, яким керується вчитель,
підручнику, але на відміну від свого чеського колеги,
А.В.Дістервег був упевнений, що кінцевий результат
визначається вчителем, який досконало володіє пред-
метом, любить дітей і свою професію. Учитель має
прагнути, щоб викладання було цікавим, захоплюю-
чим для дітей; навчання має бути енергійним, відоб-
ражувати силу характеру вчителя; учитель має слідку-
вати за правильністю мовлення учнів, правильним
викладом думки під час відповіді на запитання; учи-
тель не має права ніколи зупинятися у своєму роз-
витку; він повинен постійно збагачувати свої знання
і розвивати професійні здібності. Тільки так він може
здобути авторитет серед учнів, своїм прикладом са-
модіяльності у навчанні і виконанні професійних зо-
бов’язань може сформувати самодіяльну, творчу,
активну особистість [5].
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Сформульовані А.В. Дістервегом розуміння
сутності та шляхів реалізації принципу самодіяльності
дитини у навчанні засобом дотримання дидактичних
правил несуть в собі невичерпний гуманістичний
потенціал. Насичені духом людяності, вони актуалі-
зують імператив І. Канта: кожна людина є самоціль.
У вихованні і навчанні найважливішим є суб’єктив-
ний початок. Увесь педагогічний процес, за А.В.Ді-
стервегом, має підпорядковуватися освіті учня, його
розвитку і самореалізації.

Подальшої ґрунтовної розробки потребують
питання критичного аналізу змістовно-методичного
забезпечення навчально-виховного процесу відпові-
дно до принципу самодіяльності в сучасній загаль-
ноосвітній школі.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ПОБУДОВІ
ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Курок О.І.
Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. У статті розкрито ієрархічну структуру компе-
тенцій майбутніх вихователів фізичного виховання дошк-
ільників. Зроблено акцент на необхідність та умови форму-
вання дослідницьких компетенцій у студентів, як передумови
набуття наукової компетентності. Підготовка спеціаліста -
дослідника можлива за умови органічного поєднання науко-
во-дослідної роботи студентів у навчальному процесі та на-
уково-дослідної роботи студентів у позанавчальний період.
Ці напрямки включаються в загальні плани навчально–ви-
ховної, наукової роботи університету, факультету, кафедри.
Ключові слова: структура компетенцій, вихователь фізично-
го виховання, дослідницькі компетенції.
Аннотация: Курок А.И. Роль и место научно-исследователь-
ской деятельности студентов в построении общей структу-
ры компетенций будущих воспитателей физического воспи-
тания  дошкольников. В статье раскрыта  иерархическая
структура компетенций будущих воспитателей физического
воспитания дошкольников. Сделан акцент на необходимость
и условия формирования исследовательских компетенций у
студентов, как предпосылки приобретения научной компе-
тентности. Подготовка специалиста - исследователя возможна
при условии органического объединения научно-исследо-
вательской работы студентов в учебном процессе и научно-

исследовательской работы студентов во внеурочный пери-
од. Эти направления включаются в общие планы учебно-
воспитательной, научной работы университета, факультета,
кафедры.
Ключевые слова: структура компетенций, воспитатель физи-
ческого воспитания, исследовательские компетенции.
Annotation. Kurok А.I. Role and place of research jurisdictions
in the general structure of jurisdictions of future physical training
teachers of under-fives. The hierarchical structure of jurisdictions
of future physical training teachers of under-fives is exposed in
the article. The attention is accented on the necessity and
conditions of forming of student’s research jurisdictions as
preconditions of receipt of scientific competence. Preparation
of the specialist - the explorer is possible under condition of
organic affiliation of research work of students in educational
process and research work of students in the after-hour term.
These directions are powered up in long shots of teaching and
educational, scientific work of university, faculty, faculty.
Keywords: structure of jurisdictions, educator of physical
education, research jurisdictions.

Вступ.
Глибокі соціальні, духовні й економічні зру-

шення, які відбуваються в Україні, вимагають ради-
кальної трансформації вищої освіти, орієнтованої на
входження у світовий освітній простір.

У багатьох країнах світу відбувається інтенсив-
ний пошук шляхів удосконалення змісту, форм, ме-
тодів забезпечення фундаментальної освіти, спрямо-
ваної на задоволення інтересів особистості. Вища
школа покликана давати молоді цілісне уявлення про
сучасну наукову картину світу, закладати фундамент
майбутньої професійної діяльності, сприяти творчо-
му розвитку особистості та вірному вибору індиві-
дуальної програми життя на базі пізнання особливо-
стей, потреб і можливостей людини.

У зв’язку з цим набуває першорядного зна-
чення проведення у вищих закладах освіти фундамен-
тальних наукових досліджень, залучення до них як
викладачів, так і студентів. Наразі важливим є вихо-
вання у майбутніх фахівців методологічної культури,
підвищення вимог до результатів дослідницької праці,
забезпечення високої ефективності і конкурентноз-
датності наукової продукції та ін. Здійснення цього
посилить роль науки як “органічної частини освіти,
базового елемента і рушійної сили її розвитку” [3] і
зумовить суттєві зміни в організації науково-дослід-
ної діяльності сучасних вищих навчальних закладів
України.

Фізичну культуру, що є складовою частиною
загальнолюдської культури, також не оминули пере-
творення, які відбуваються в системі підготовки пе-
дагогів-фахівців. Відбувається корекція навчально-
програмного, науково-методичного і технологічно-
го забезпечення підготовки фахівців цієї галузі і, зок-
рема, вихователів фізичного виховання дошкільників.

У процесі підготовки майбутніх вихователів
особливого значення набувають дослідницькі підхо-
ди завдяки усталенню нової, компетентнісної, пара-
дигми освіти, головним завданням якої виступає не
тільки й не стільки засвоєння визначеного навчаль-
ною програмою обсягу знань, але й опанування ме-
тодами здобуття нових знань, методами застосуван-
ня набутих знань для розв’язання індивідуально та
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соціально значущих завдань.
Професія вихователя вимагає від молодого

фахівця виважених педагогічних дій, сформованих
спеціальних компетенцій. Особливо це стосується
вихователів фізичного виховання, адже фізичне ви-
ховання дошкільників – це складний процес. Засвоє-
ння техніки виконання фізичних вправ спершу вико-
нується на спеціально організованих заняттях, а вже
далі дитина виконує ці рухи у своєму повсякденному
житті, у самостійній діяльності. Тож вихователь, фор-
муючи звичку діяти певним чином, тим самим фор-
мує оптимальні рухові стереотипи у дітей.

Набуття дітьми фізичних кондицій є однією з
найважливіших складових життєвих компетнцій. Зро-
зуміло, що забезпечити набуття дітьми таких знань
може тільки компетентний вихователь у галузі педа-
гогіки і психології, та у своїй предметній галузі –
фізичному вихованні.

Робота виконана за планом НДР Глухівського
державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення

особливостей та місця дослідницьких компетенцій
майбутніх вихователів фізичного виховання дошкіль-
ників у загальній структурі компетенцій.

Результати досліджень.
Спеціальних дослідницьких компетенцій вихо-

ватель фізичного виховання може набути в процесі
самостійно проведених досліджень, основи яких зак-
ладаються впродовж навчання у вищому педагогіч-
ному закладі передусім у процесі студіювання фахо-
вих і спеціальних дисциплін, під час самостійних за-
нять, виробничих і педагогічних практик, виконання
курсових і дипломних проектів, завдяки участі у твор-
чих конкурсах, змаганнях, олімпіадах, – дослідниць-
ким підходом мусять бути просякнуті всі форми на-
вчального процесу.

Активізація роботи по набуттю студентами
дослідницьких компетенцій може відбуватися за та-
ких умов:
-   забезпечення офіційно-правовими документами
проведення фундаментальних теоретичних, експе-
риментальних досліджень у відповідності до зав-
дань та планів кафедр;

-   урахування високого кадрового потенціалу світо-
вого рівня, який має Україна, особливо її регіо-
нальні наукові центри;

-   звернення до накопиченого досвіду організації на-
уково-дослідної роботи у вищих навчальних зак-
ладах і творче його використання в сучасних умо-
вах діяльності вищих навчальних закладів.
Неупереджений аналіз досвіду надасть змогу:
- виявляти можливості об’єктивного висвітлен-

ня змісту, форм, методів, умов організації науково-
дослідної роботи у вищих навчальних закладах Украї-
ни, обґрунтовувати теоретико-методичні засади вдос-
коналення науково-дослідної роботи у вищих на-
вчальних закладах та оптимального управління цими
процесами в сучасних умовах;

- розкривати необхідність урахування особли-
востей організації науково-дослідної роботи у вищих
навчальних закладах на різних етапах її розвитку. У
сучасній науці складається новий об’єктивний підхід
до осмислення соціально-економічних, соціокультур-
них, педагогічних факторів її розвитку. Аксіологіч-
ний, системний, культурологічний та інші підходи в
їхньому взаємозв’язку і взаємообумовленості дають
змогу визначати конкретні умови, провідні тенденції
розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах;

- незаангажовано висвітлювати історичні
реалії, виявляти чинники функціонування науково-
дослідної роботи, творче врахування яких сприятиме
зростанню освітнього потенціалу суспільства;

- актуалізувати здобутки вищих навчальних зак-
ладів як можливості оптимального використання про-
гностичної функції педагогічної науки.

Останнім часом педагогічна наука збагатила-
ся результатами досліджень з проблеми організації
науково-дослідної роботи у вищих навчальних закла-
дах освіти. Так, визначення мети і завдань, розкриття
функції і специфіки науково-дослідної роботи, об-
ґрунтування її ролі і місця в процесі реформування
вищої освіти здійснено в публікаціях В. Андрущенка,
В. Кременя, В. Курила, С. Шейка.

Зміст, форми і методи науково-дослідної ро-
боти у вищих навчальних закладах були предметом
наукових досліджень М. Добрускіна, Г. Лахтіна,
О. Мурашко, Н. Недодатко (80-90 рр.).

Розкриттю можливостей організації науково-
дослідної роботи у вищих навчальних закладах для
формування і розвитку професійних якостей май-
бутніх фахівців, науковців присвячено праці Л. Авдє-
євої, О. Семеног, Н. Амеліної, І. Іваненко, Ф. Орєхо-
вої та ін.(90 рр.).

Проблема організації науково-дослідної робо-
ти у вищих навчальних закладах в історико-педагогіч-
ному аспекті знайшла певне відображення в працях
А. Алексюка, В. Вихрущ, Л. Вовк, Н. Дем’яненко,
М. Євтуха, С. Золотухіної, О. Любара, Б. Ступарика,
О. Сухомлинської, М. Ярмаченка та ін.

У середині 1990-х років питання компетентн-
існих підходів в освіті почали активно досліджува-
ти в Європі на основі широкого міжнародного
співробітництва.

Компетентнісний підхід в педагогічній освіті
значно ширший, ніж підхід із позицій формування
предметних знань, умінь, навичок, і включає в себе
широкі гуманістичні, морально-етичні, культурні,
естетичні, мотиваційні та інші компоненти, націлені
на творчість, дію, виконання, результат.

Компетентність – це здатність діяти на основі
здобутих знань. На відміну від ЗУНів (що передбача-
ють дію за зразком, за аналогією), компетентність
передбачає досвід самостійної діяльності на основі
універсальних знань. Компетентність є загальною здат-
ністю, що базується на знаннях, досвіді, цінностях,
здібностях набутих у навчанні.

Категорією „компетенція” окреслюється коло
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повноважень, а також знань, умінь, навичок (освіти,
підготовки), необхідних для реалізації мети і завдань
діяльності [3].

Система компетенцій в освіті має ієрархічну
структуру, рівні якої складають:

Ключові компетентності - мають бути прита-
манні всім членам суспільства незалежно від статі,
класу, раси, культури, сімейного стану, мови та уз-
годжуватись не тільки з етнічними, економічними та
культурними цінностями суспільства, а й відповідати
пріоритетам та цілям освіти і мати особистісно оріє-
нтований характер. Крім того, контекст вживання тер-
міну „ключові компетентності” передбачає акцент на
здатності діяти, узагальнюючи і застосовуючи осо-
бистісно-професійні риси для забезпечення такого
кола повноважень, де характерним є постійний вплив
швидких змін [2]. Ключові компетентності є надбудо-
вою над базисними – загальними і професійними
компетентностями.

Кожна з ключових компетентностей формуєть-
ся через навчання в певній освітній галузі, набуваю-
чи в цьому процесі характеру засвоєння освітніх ком-
понентів, які пов’язані з освітніми завданнями та
змістом цієї галузі.

На наш погляд, ключовими компетентностя-
ми вихователя фізичного виховання дошкільників є
здатність до саморозвитку і самоосвіти, адаптивності
і мобільності, творчої діяльності, дослідництва, інтег-
рації різноманітних педагогічних компетенцій, спро-
можність будувати комплекс індивідуальних ціннос-
тей на основі соціальних і державних пріоритетів та
орієнтувати на них свою поведінку й професійну
діяльність.

Загальні компетенції соціальні, полікультурні,
інформаційні, комунікативні компетенції є необхід-
ними тому, що вища освіта висуває вимоги до вихо-
вателя фізичного виховання дошкільників як сучас-
ної, освіченої людини, представника соціального про-
шарку – інтелігенції. Тому вище перераховані компе-
тенції забезпечують виконання функцій членів сусп-
ільства, співробітників, батьків тощо – соціальних
ролей, що не мають фахового забарвлення.

Освітні компетенції – це складні узагальнені
способи діяльності, що їх опановує студент під час
навчання. Освітня компетенція припускає засвоєння
студентом не відокремлених один від одного знань і
вмінь, а оволодіння комплексною процедурою, в якій
для кожного виділеного напряму наявна відповідна
сукупність освітніх компонентів, що мають особис-
тісно-діяльнісний характер. Поняття компетентності
охоплює не тільки когнітивний і операціонально-тех-
нологічний складники, а й мотиваційний, етичний,
соціальний та поведінковий. Компетентність є резуль-
татом набуття компетенцій [2, 3].

Група спеціальних (професійних) компетент-
ностей визначається особливостями професійної
діяльності фахівця у галузі фізичного виховання. З
причини широкого кола повноважень вихователя
фізичного виховання, який не обмежується роллю
„урокодавця”, а й виконує функції вихователя, орган-

ізатора, господарника, методиста, проектувальника,
науковця-дослідника, валеолога, інструктора і навіть
певною мірою реабілітолога (використовуючи еле-
менти фізичної реабілітації у СМГ).

Група професійних компетентностей об’єдну-
ються в підгрупи:

Інваріантні компетентності- визначають об-
ізнаність вихователя фізичного виховання у питаннях
загальнопедагогічного характеру;

Варіативні компетентності – це спеціальні
вимоги до обізнаності фахівця, що визначаються особ-
ливостями професійної діяльності вихователя.

Інваріантні та варіативні компетентності об-
’єднують у собі загальнопредметні компетентності,
притаманні для кожного предмета, які формуються
протягом всього терміну його вивчення. Вони
відрізняються високим ступенем узагальненості та
комплексності.

Наприклад, загальнопредметні компетенції з
методики фізичного виховання дітей дошкільного віку
можуть бути визначені як:
- володіння технікою виконання рухів, які викорис-
товуються в процесі роботи з дітьми;

- ефективно використовувати технології для покра-
щення фізичного стану дітей;

- інтегрувати знання з теорії та методики фізичного
виховання, фізіології та інших навчальних предметів
зі змістом дисципліни „Методика фізичного вихо-
вання дітей дошкільного віку”.
Спеціально-предметні компетенції це ті, що

їх набуває студент при вивченні певного предмета
протягом декількох навчальних семестрів. Для вихо-
вателя фізичного виховання такий вид компетенцій є
актуальним, наприклад, для таких навчальних дис-
циплін, як спортивні ігри (баскетбол, волейбол, фут-
бол), гімнастика (основні рухи, стройові вправи, рит-
мічна гімнастика).

Знання, вміння та навички, отримані при на-
вчанні у ВНЗ, безперечно є важливими. Поряд із цим
саме компетенції є тими індикаторами, що дозволя-
ють визначити готовність студента-випускника до
професійної діяльності, його подальшого особисто-
го розвитку й до активної участі в житті суспільства,
бути готовим змінюватись та пристосовуватись до
нових потреб ринку праці, оперувати й управляти
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішен-
ня, навчатись упродовж життя.

Оскільки набуті компетенції дозволяють виз-
начити рівень готовності студента до професійної
діяльності доцільно було б виділяти різні рівні ос-
воєння компетенцій: мінімальний, достатній, ви-
сокий. У цьому контексті можна вживати такі сло-
восполучення, як „розширення компетенції” та “зву-
ження компетенції”, що свідчать про динамічність
процесу її набуття чи втрати. Розширення компе-
тенції в широкому сенсі є явищем розвитку: збага-
чення функцій, кола обов’язків, об’єктів діяльності
тощо. Розширення компетенцій вихователя фізич-
ного виховання дошкільників визначається освітньо-
кваліфікаційним рівнем (молодший спеціаліст, ба-
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калавр, магістр). Ще одним вагомим фактором роз-
ширення компетенцій майбутнього вихователя
фізичного виховання дошкільників є успішність на-
вчання студента.

Серед широкого кола компетенцій, якими по-
винен володіти вихователь фізичного виховання дош-
кільників, хотілося б виділити окремим пунктом дос-
лідницькі компетенції. Дослідницька компетентність
– володіння методами дослідження соціально та інди-
відуально значущих питань з галузі фізичної культу-
ри, в тому числі і за допомогою інформаційно-кому-
нікативних технологій.

Наразі дослідницька діяльність студентів-май-
бутніх вихователів фізичного виховання не має ши-
рокого розповсюдження.

Маємо погодитись, що досить часто універ-
ситетське викладання, розраховане на середній рівень
студентів, обмежений доступ до науково-методичної
інформації, зовнішня мотивація науково-пізнаваль-
ної діяльності “сприяє” зниженню наукового потен-
ціалу студентської молоді [6].

Прикро констатувати також, що наукова ро-
бота в університеті продовжує залишатись своєрід-
ним додатком, а не основним інтегративним компо-
нентом навчального процесу, а, отже, майбутній фа-
хівець-дослідник не спрямований на творчість, на
новаторство.

Формуючи систему компетенцій різних рівнів,
сучасна система навчально-наукової діяльності ви-
щого педагогічного закладу повинна бути особисті-
сно-зорієнтованою, тобто виховання наукової куль-
тури особистості з максимально можливою індиві-
дуалізацією, створенням умов для саморозвитку, ут-
вердженням педагогічної етики. В університеті має
бути створена наукова атмосфера, яка б сприяла
формуванню і розвитку у студентів науково-дослід-
ницьких умінь, залучення їх до активної самостійної
наукової діяльності.

Така система має містити як елементи комп-
лексу компетенцій, що пов’язані за змістом і струк-
турою та можуть розвиватись в студентів поступово
залежно від предмета, освітньої галузі, року навчан-
ня, так і тих компетенцій, які стержнем проходять че-
рез весь процес підготовки фахівця і не прив’язані
лише до одного предмета. Тільки такий системний
підхід до визначення результатів навчання на кожно-
му з його етапів дозволить здійснити відповідні зміни
в змісті освіти, що мають відбитися в стандартах осв-
іти й навчальних програмах з окремих предметів.

Cистема навчально-наукової діяльності вищо-
го педагогічного закладу повинна реалізовуватись і в
науково-дослідній роботі студентів, яка коордиується
Радою з науково-дослідної роботи студентів.

Підготовка спеціаліста - дослідника можлива
за умови органічного поєднання науково-дослідної
роботи студентів у навчальному процесі та науково-
дослідної роботи студентів у позанавчальний період.
Ці напрямки включаються в загальні плани навчаль-
но–виховної, наукової роботи університету, факуль-
тету, кафедри.

Висновки.
Визначивши місце та значення науково-дослі-

дницької діяльності студентів в процесі формування
професійних компетенцій, яких повинен набути май-
бутній вихователь фізичного виховання дошкільників
в процесі навчання, ми визначили теоретичне
підґрунтя для подальшого розвитку методології та
методичного інструментарію підготовки майбутнь-
ого фахівця дошкільної освіти.

Отже, орієнтація змісту освіти на розвиток ком-
петенцій передбачає ґрунтовне розроблення систе-
ми науково-дослідної роботи студентів в університеті
з метою формування дослідницьких компетенцій.
Ґрунтовне вивчення методів формування компе-
тенцій майбутнього вихователя фізичного вихован-
ня дошкільників матиме відображення у наступних
публікаціях.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У

ТХЭКВОНДИСТОК 12 – 15 ЛЕТ В РАЗЛИЧНЫХ
ФАЗАХ ОМЦ

Марина Михайловская, Александр Кощеев,
Наталия Бачинская

Днепропетровский государственный институт фи-
зической культуры и спорта

Аннотация. В статье авторами представлены основы мето-
дики развития скоростно-силовых качеств тхеквондисток с
учетом менструального цикла. Анализ литературы позволя-
ет заключить, что в тхеквондо тренировочный процесс про-
водится без учета особенностей женского организма спорт-
сменок. При  построении тренировочного  процесса  в
тхэквондо не учитываются физиологические особенности
женского организма. Тренировочное занятие для мужчин и
для женщин строится по одним и тем же принципам.
Ключевые слова: менструальных цикл; предсоревнователь-
ный мезоцикл; тренировочные нагрузки, тхэквондо.
Анотація. Михайловська Марина, Кощеєв Олександр, Ба-
чинська Наталія. Особливості методики розвитку швидкіс-
но-силових якостей у тхеквондисток 12 - 15 років у різних
фазах ОМЦ. У статті автори представляють основи методи-
ки розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменок, які
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займаються тхеквондо з урахуванням менструального цик-
лу. Аналіз літератури показав, що у тхеквондо тренувальний
процес проводиться без урахування особливостей жіночого
організму спортсменок. При побудові тренувального про-
цесу в тхеквондо не враховуються фізіологічні особливості
жіночого організму. Тренувальне заняття для чоловіків і для
жінок будується по тим самим принципах.
Ключові слова: менструальний цикл; перед змагальний мезо-
цикл; тренувальні навантаження, тхеквондо.
Annotation. Mihailovs’ka Marina, Koscheev Oleksandr,
Bachins’ka Natalіya. Singularities of procedure of development
of velocity power qualities at sportswomen 12 - 15 years in
different phases of a menstrual cycle. In the article authors are
present bases of method of development of speed-power qualities
of sportswomen taking into account a menstrual cycle. The
analysis of literature allows to conclude that in taekwondo a
training process is conducted without the account of features of
womanish organism of sportswomen. At build-up of training
process in taekwondo physiological singularities of a female
organism are not taken into account. Training occupation for
men and for women is under construction by the same principles.
Keywords: menstrual cycle; precontest mezocycle; trainings
loadings, taekwondo.

Введение.
В настоящее время боевое искусство – тхэк-

вондо – приобрело большую популярность не толь-
ко среди мужчин, но и среди женщин, о чем свиде-
тельствует постоянно растущее число спортсменок,
принимающих участие в соревнованиях по тхэквон-
до различных уровней.

Тхэхквондо относится к ациклическим видам
спорта, где решающим фактором для достижения
высоких результатов является уровень развития ско-
ростно-силовых качеств [1,3].

Скоростно-силовые качества – это своего рода
соединение силовых и скоростных способностей,
при которых значительная сила проявляется в воз-
можно меньшее время. В их основе лежат функци-
ональные свойства мышечной и других систем, по-
зволяющие совершать действия, в которых, наряду
со значительной механической силой, требуется и
значительная быстрота движений. В этом качестве
рационально соотносятся скоростные и силовые
характеристики движения, при котором значитель-
ная сила проявляется в возможно меньшее время.
В качестве основных средств воспитания скорост-
но-силовых способностей применяют упражнения,
характеризующиеся высокой мощностью мышеч-
ных сокращений. Следует учитывать, что в тхэквон-
до существует большое количество весовых катего-
рий и проявление скоростно-силовых качеств в них
будет различно: чем выше все спортсменки, тем
больше проявление силовых способностей и, соот-
ветственно, чем ниже вес спортсменки, тем больше
проявление скоростных способностей.

При развитии скоростно-силовых качеств необ-
ходимо учитывать физиологические особенности
женского организма [2,5,6]: характер и степень влия-
ния ОМЦ на физическую активность и работоспособ-
ность. ОМЦ состоит из пяти фаз: две с повышенной
активностью (постовуляторная и постменструальная)
и три фазы с пониженной работоспособностью (мен-
струальная, овуляторная и предменструальная).

Построение тренировочного процесса по не-
дельным микроциклам, согласно менструальному
циклу, необходимо для обеспечения правильного
чередования нагрузки и отдыха. Воздействия основ-
ных нагрузок на спортсменку приходятся при этом
на более благоприятную фазу ОМЦ, что, в свою оче-
редь, способствует рациональному использованию
внутренних возможностей спортсменки для дости-
жения оптимального эффекта в перенесении нагру-
зок и обеспечивает необходимое соответствие меж-
ду процессами утомления и восстановления [2, 5, 6].

Работа выполнена по плану НИР Днепропет-
ровского государственного института физической
культуры и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – обосновать методику

развития скоростно-силовых качеств у тхэквондисток
12 – 15 лет в различных фазах ОМЦ для оптимизации
тренировочного процесса.

Задачи исследования: 1. Оценить уровень фи-
зического развития и скоростно-силовых качеств у
спортсменок 12 – 15 лет, занимающихся тхэквондо. 2.
Раскрыть закономерности планирования трениро-
вочного процесса в различных фазах ОМЦ у тхэк-
вондисток. 3. Разработать и экспериментально обо-
сновать методику развития скоростно-силовых ка-
честв в тхэквондо в различных фазах ОМЦ и опреде-
лить её эффективность.

Методы исследования: анализ литературных
источников; анкетирование; педагогическое наблю-
дение; антропометрия; физиологические методы;
педагогическое тестирование; педагогический экс-
перимент; методы математической статистики.

Результаты исследований и их обсуждение.
Для обобщения практического опыта работы

были проанализированы различные примеры пост-
роения тренировочного процесса спортсменок-тхэк-
вондисток. С этой целью осуществлялось анкетиро-
вание. Анкеты были распространены среди 22 тре-
неров. Анкета состояла из 12 вопросов. Анализируя
результаты анкетирования тренеров было установ-
лено, что при построении  тренировочного процес-
са в тхэквондо не учитываются физиологические осо-
бенности женского организма и тренировочное за-
нятие, как для мужчин, так и для женщин, строится
по одним и тем же принципам.

С целью выявления проблемных вопросов
построения тренировочного процесса по методике
развития скоростно-силовых качеств в различных
фазах ОМЦ было проведено анонимное анкетирова-
ние спортсменок 12 – 15 лет, занимающихся тхэквон-
до. Анкеты, состоящие из 18 вопросов, были распро-
странены среди 30 спортсменок.

В ходе педагогических наблюдений использо-
валось хронометрирование занятий. Одновременно
фиксировались: количество повторений упражнений
скоростно-силового характера, интенсивность их
выполнения (темпы движений) и продолжительность
интервалов отдыха. Все это позволило получить
объективные величины объема упражнений, направ-
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ленных на развитие скоростно-силовых качеств, в
процессе занятий тхэквондо.

В эксперименте принимали участие 15 спорт-
сменок экспериментальной группы и 15 – конт-
рольной группы в возрасте 12 – 15 лет, занимающие-
ся тхэквондо ВТФ, имеющие квалификацию 10 – 5
куп. Исследования проводились на базе ГСДЮШОР
г. Днепропетровска.

Для определения однородности групп было
проведено тестирование уровня физического разви-
тия спортсменок. По результатам исследования было
определено, что уровень физического развития в кон-
трольной группе преимущественно средний (79,9%),
и в экспериментальной группе все испытуемые по-
казали средний уровень физического развития. Это
говорит об идентичности групп и дает нам возмож-
ность сопоставить результаты исследования.

При разработке методики, направленной на
совершенствование скоростно-силовых качеств тхэк-
вондисток 12 – 15 лет, нами учитывалось следующее:
· длительность фаз ОМЦ;
· характер нагрузок в различные фазы ОМЦ;
· распределение упражнений по частям занятия;
· специфика вида спорта.

 Разработанная нами методика включает в себя
более 30 упражнений скоростно-силовой направлен-
ности, которые носят общеразвивающий, специаль-
но-подготовительный и соревновательный характер.
Методика предполагает выполнение упражнений с
максимальной силой и скоростью, но в связи с осо-
бенностями протекания фаз ОМЦ, предлагается раз-
личная их дозировка и интервалы отдыха между по-
вторениями. С учетом этого все упражнения были
разделены на группы и распределены по использо-
ванию в частях тренировочного занятия с учетом фаз
ОМЦ [2,4,5,6].

Контрольная и экспериментальная группы тре-
нировались по общепринятой методике в соответ-
ствии с программой ДЮСШ, но в содержание тре-
нировочного процесса экспериментальной группы
была внедрена разработанная нами программа раз-
вития скоростно-силовых качеств.

При тестировании уровня развития скорост-
но-силовых качеств тхэквондисток, до эксперимента
были получены следующие результаты: в составе
контрольной группы низкий уровень имеет 6,7%,
средний уровень – 73,2%, а высокий уровень – 19,9%.
В экспериментальной группе показатели были сле-
дующие: низкий уровень имели 19,90%, средний уро-
вень 53,20%, а высокий уровень развития скоростно-
силовых качеств – 26,64%.

При повторном тестировании, после апроба-
ции разработанной нами методики, направленной на
совершенствование скоростно-силовых качеств у
тхэквондисток 12 – 15 лет в различные фазы ОМЦ,
экспериментально доказан достоверный прирост
данного качества в экспериментальной группе по
всем показателям.

Выводы.
В изученной литературе не было выявлено

теоретически обоснованных методик развития ско-
ростно-силовых качеств у тхэквондисток 12 – 15 лет в
различные фазы ОМЦ. Анализ результатов анкети-
рования тренеров показал, что при построении тре-
нировочного процесса в тхэквондо не учитываются
физиологические особенности женского организма
и тренировочное занятие, как для мужчин, так и для
женщин, строится по одним и тем же принципам.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других особенно-
стей методики развития скоростно-силовых качеств
у тхэквондисток 12 – 15 лет в различных фазах ОМЦ.
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ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВСЕБІЧНОГО
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Мосійчук Л.В, Мельникович Б.І., Дзюбановський А.Б.
Тернопільський національний педагогічний

університет ім. В.Гнатюка

Анотація. Статистичні дані про здоров’я та фізичний розви-
ток школярів свідчать про недостатнє обґрунтування мето-
дики всебічного розвитку  фізичних якостей учнів молодшо-
го шкільного віку. У публікації авторами зроблено спробу
вирішити цю проблему шляхом теоретичних пошуків та пе-
дагогічного експерименту. Цілеспрямований безперервний
вплив на усі рухові функції організму хлопців і дівчат 8-9
років сприяє всебічному фізичному розвитку, вдосконален-
ню чутливих для розвитку фізичних якостей. Встановлено
достовірні зрушення майже у всіх тестах на фізичну підго-
товленість.
Ключові слова: фізичні якості, адаптація до фізичних наван-
тажень.
Аннотация. Мосийчук Л.В., Мельникович Б.И, Дзюбановс-
кий А.Б. Обоснование методики всестороннего развития
физических качеств учеников начальных классов. Статисти-
ческие данные о здоровье и физическом развитии школьни-
ков свидетельствуют о недостаточном обосновании методи-
ки всестороннего развития физических качеств учеников
младшего школьного возраста. В статье сделано попытку
разрешить эту проблему путем теоретического поиска и пе-
дагогического эксперимента. Целенаправленное беспрерыв-
ное влияние на все двигательные функции организма маль-
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чиков и девочек 8-9 лет оказывает содействие всесторонне-
му физическому развитию, совершенствованию чувствитель-
ных для развития физических качеств. Установлены досто-
верные сдвиги почти во всех тестах  на  физическую
подготовленность.
Ключевые слова: физические качества, адаптация к физичес-
ким нагрузкам.
Annotation. Mosiychuk L.V., Mel’nikovich B.I, Dzyubanovs’ky
A.B. Grounds for the methods of the all-round development of
physical qualities of younger schoolchildren’s. An inconsolable
statistics about pupils’ health and physical development shows
a low efficiency of methods of development of physical qualities.
One of the main reasons of this situation is an imperfect method
of annual planning of educational material. It is caused by weak
theoretical base. The reference to the main point of physical
exercise will help to determine principles of their selection and
inutual coordination. Purposeful continuous effect on all motorial
functions of an organism of boys and girls of 8-9 years assists
multifold physical development, perfecting sensing for
development of physical qualities. Reliable alterations almost
in all tests for physical readiness are established.
Key words: physical qualities, adaptation to the physical loading.

Вступ.
Заходи, що вживаються на державному рівні з

метою покращення фізичного стану школярів не за-
безпечать позитивних зрушень без пошуку шляхів
оптимізації фізичного виховання в загальноосвітній
школі. Провідне місце при цьому посідають законо-
мірності адаптації організму школярів у процесі рухо-
вої активності та їх підпорядкування волі педагога [3,4].

Специфічні завдання фізичного виховання
умовно поділяють на навчальні та тренувальні (Б.А.
Ашмарин, 1990, Л.П. Матвєєв, 1991, Б.М. Шиян, 2001).
Серед них особливу увагу викликають тренувальні
завдання, оскільки вони спрямовані на удосконален-
ня різних морфо-функціональних структур організ-
му шляхом всебічного розвитку фізичних якостей.
Особливої актуальності ці завдання набувають у мо-
лодшому шкільному віці, який є оптимальним періо-
дом природного розвитку практично усіх систем
організму (И.А. Аршавский, 1982; А.А. Гужаловс-
кий, 1984; Л.В. Волков, 1999).

У пошуках шляхів оптимізації фізичного вихо-
вання підлітків нами, на основі аналізу спортивно-
педагогічної та медико-біологічної літератури було
визначено керівні положення формування довгост-
рокової адаптації організму до фізичних навантажень
та педагогічні умови їх реалізації. Отримані дані були
використані для виявлення недоліків у сучасній ме-
тодиці побудови тренувального процесу у фізично-
му вихованні дітей. В результаті було виявлено, що
слабкою ланкою цієї системи є формування та реал-
ізація програми всебічного розвитку фізичних якос-
тей. Під всебічністю розвитку фізичних якостей слід
розуміти одночасний тренувальний вплив на усі ру-
хові функції у кожній з головних м’язових груп.

Отже, актуальність нашого дослідження зумов-
лена вирішальним значенням для ефективного фізич-
ного виховання школярів методики всебічного роз-
витку фізичних якостей з одного боку та її недостатнім
обґрунтуванням з іншого.

Роботу виконано згідно Зведеного плану нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і

спорту в рамках теми: “Комплексний підхід до вирі-
шення завдань фізичного виховання учнівської мо-
лоді” Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України.

Формулювання цілей роботи.
На основі проведеного аналізу виявленої про-

блеми ми визначити об’єкт, предмет, мету та завдан-
ня дослідження.

Об’єкт дослідження – тренувальний процес
у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного
віку.

Предмет дослідження – система тренуваль-
них завдань фізичного виховання молодших школярів
та засоби їх реалізації.

Мета дослідження – розробити науково об-
ґрунтовану методику формування комплексної сис-
теми тренувальних завдань для всебічного розвитку
фізичних якостей у фізичному вихованні школярів
молодшого шкільного віку.

У відповідності з предметом та метою дослід-
ження ми поставили перед собою такі завдання:
1. Здійснити аналіз виявленої проблеми з позиції
закономірностей адаптаційних процесів організму до
фізичних навантажень;
2. Теоретично обґрунтувати методику формуван-
ня системи тренувальних завдань для всебічного роз-
витку фізичних якостей учнів початкових класів.
3. Сформувати експериментальну методику все-
бічного розвитку фізичних якостей та добрати адек-
ватні засоби її реалізації; експериментально перевіри-
ти її ефективність.

Результати дослідження.
Проблемами адаптації організму дітей до

фізичних навантажень займались А.А. Гужаловский
(1984), В.Н. Платонов (1985), Б.А. Ашмарин (1990),
Л.П. Матвеев (1991), Л.В.Волков (1999). Ними доведе-
но необхідність диференційованого фізичного вихо-
вання (З.И. Кузнецова, 1967), обґрунтовано теорію
сенситивних періодів у розвитку фізичних якостей
(А.А. Гужаловский, 1984; Л.В. Волков, 1999), визна-
чено оптимальну форму поступового підвищення
величини фізичного навантаження (В.Н. Платонов,
1985; Б.А. Ашмарин 1990; Л.П. Матвєєв, 1991).

Проте, аналіз науково-методичної літератури
показав, що: а) у практиці фізичного виховання мо-
лодших школярів не спостерігається адекватної все-
бічності фізичних навантажень для розвитку усіх ру-
хових функцій організму; б) в авторських тренуваль-
них програмах немає чіткої тенденції до розвитку
різних фізичних якостей у кожній головній м’язовій
групі; в) у науковому обґрунтуванні методики роз-
витку фізичних якостей увага зосереджена, головним
чином, на вдосконаленні кожної рухової функції зок-
рема [2,5,6,7], а не на одночасному розвитку цілого їх
комплексу; г) тренувальний процес у школі не забез-
печує безперервної стимуляції адаптаційних процесів
у конкретних структурах організму, що призводить
до явища деадаптації у вдосконалених попередньо
фізичних якостях.

Окрім цих недоліків нами не виявлено також і
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тенденції до комплексного використання керівних
положень тренувального процесу.

Суть експериментальної методики. У резуль-
таті теоретичних пошуків нами були визначені функції
педагога у формуванні дієвої методики всебічного
розвитку фізичних якостей учнів 8-9 років. ЇЇ форму-
вання включає наступні дії: 1) формування системи
тренувальних завдань; 2) добір відповідних фізичних
вправ; 3) визначення оптимального дозування фізич-
них навантажень; 4) пошук ефективних методів орган-
ізації заняття.

Цей алгоритм ми поклали в основу експери-
ментальної методики.

1. Для повноцінного всебічного впливу на
організм, тренувальний вплив необхідно спрямува-
ти на розвиток різних рухових функцій у кожній із
головних м’язових груп.

Для реалізації цього завдання ми запропону-
вали здійснити безперервний тренувальний вплив на
комплекс рухових якостей, визначений Мосійчуко-
м Л.В., 2004 [4]. При цьому розвиток кожної рухової
функції ми спрямували у згиначах та розгинах м’язів
різних біоланок тіла, серед яких: стопа, гомілка, стег-
но, тулуб, плече, передпліччя та кисть.

Для акцентованого навантаження різних рухо-
вих функцій ми запропонували послідовне чергуван-
ня занять з різною тренувальною спрямованістю. Кри-
терієм розподілу різних тренувальних завдань нам
послужив шлях енергозабезпечення – фосфатний,
гліколітичний та аеробний (див. рис. 1). Навантаження
фосфатної спрямованості – це вправи тривалістю до
30с, гліколітичної – від 30с до 5хв, аеробної – від 5хв.

З метою забезпечення нашарування позитив-
них тренувальних зрушень, тижневий мікроцикл
нашої методики включав три заняття із інтервалом
відпочинку у 48 годин. При цьому кожен шлях енер-
гозабезпечення отримував два тренувальних наван-
таження, одне підтримуюче.

У цю систему тренувальних завдань ми вклю-
чили паралельний розвиток гнучкості більшості суг-
лобів організму дітей.

2. Тренувальні засоби добирались з допомо-
гою спеціальної таблиці (табл. 1.), де у першій колонці
фіксуються дні запланованих занять в тижні, форма
занять (урочна або позаурочна), та  тренувальна спря-
мованість заняття. У другій колонці фіксується зміст
тренувальних завдань. Третя колонка сформована з
метою рівноцінного впливу на всі основні м’язові
групи, тому вона поділена на вісім частин, в яких
фіксуються згиначі та розгиначі кожної ланки тіла,
що залучені до роботи при виконанні тої чи іншої
вправи.

Засобами для розвитку фізичних якостей слу-
жили, головним чином вправи із обтяженням влас-
ної маси тіла школярів, рухливі та спортивні ігри, а
також вправи з обтяженням масою предметів, обтя-
женням опором зовнішнього середовища, опором
партнера.

3. Основні методи виконання фізичних вправ
та показники дозування були нами визначені на ос-
нові аналізу і узагальнення спеціальних літературних
джерел [1,2,4,6,8].

4. З метою підвищення моторної щільності
уроку відбувалось вибором найбільш раціональних
методів організації діяльності учнів (коловий, фрон-
тальний, потоковий, груповий, елементи змагально-
го та ігрового методів, які окрім підвищення щільності
занять, також формували позитивний емоційний фон
заняття).

Ця методика всебічного розвитку фізичних
якостей, з метою перевірки своєї ефективності на
практиці, вимагала розширення методики тестуван-
ня фізичної підготовленості. Тому при доборі додат-
ковий засобів тестування ми орієнтувались на визна-
чення рівня розвитку інших рухових функцій.

Серед них: 1) піднімання в сід за 1 хвилину (ча-

Рис. 1. Структура тижневого мікроциклу всебічного розвитку фізичних якостей молодших школярів:
(Ф) – навантаження фосфатної спрямованості; ( Г) – навантаження гліколітичної спрямованості;(А) –

навантаження аеробної спрямованості; гн – гнучкість
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стота швидкісно-силових рухів у комбінації з сило-
вою витривалістю при роботі в зоні субмаксималь-
ної інтенсивності згиначів тулуба); 2) біг 400 метрів
(швидкісна витривалість  при роботі в зоні субмакси-
мальної інтенсивності нижніх кінцівок); 3) вис на зігну-
тих руках (статична силова витривалість при роботі в
зоні субмаксимальної інтенсивності згиначів нижніх
кінцівок); 4) кидок набивного м’яча (1 кг) двома ру-
ками із-за голови із положення сидячи ноги нарізно
на дальність (швидкісна сила розгиначів верхніх
кінцівок і згиначів тулуба).

Експеримент проводився з вересня 2006 року
до червня 2007 на базі загальноосвітньої школи м.
Тернополя. У ньому взяло участь 112 учнів третіх
класів, які були поділені на експериментальну і конт-
рольну групи. В експерименті взяли участь учні, які
за станом здоров’я були віднесені до основної ме-
дичної групи.

Експериментальну групу складали 56 учнів
третіх класів – 30 хлопців і 26 дівчат. Уроки фізичної
культури та позаурочні заняття проводились за роз-
робленою нами методикою.

Контрольну групу склали 56 учнів третіх класів

– 32 хлопці і 24 дівчини. З учнями КГ заняття прово-
дилися у відповідності із загальноприйнятою мето-
дикою (випереджаючий розвиток фізичних якостей).

Результати дослідження. Аналіз результатів
вихідного тестування фізичної підготовленості пока-
зав, що кожен з обстежених навчальних класів дітей
вірогідно не відрізнявся (Р > 0,1).

Після реалізації експериментальної програми
нами було проведено повторне визначення рівня
розвитку фізичних якостей учасників дослідження.
Результати тестування,  які наведені на рисунку 2,
свідчать про те, що в усіх досліджуваних класах відбу-
лися зрушення у фізичній підготовленості. При цьо-
му, їх величини та напрямок не одинакові.

Так, в експериментальних класах більшість
показників покращились; в контрольній – деякі з них
теж дещо покращились, інші не зазнали значних змін.

В умовах педагогічного експерименту рівень
фізичної підготовленості хлопців і дівчат експеримен-
тальних класів порівняно із контрольними значно
підвищився (Р < 0,05). Відносний приріст у показни-
ках фізичних якостей в експериментальних класах
достовірно перевищив показники контрольної групи

Таблиця 1
Можливий варіант добору засобів у тижневому мікроциклі для комплексного вирішення навчально-трену-

вальних завдань у фізичному вихованні учнів 3-го класу

Примітка: з – м’язи згиначі; р – м’язи розгиначі; (Ф-А) – навантаження фосфатно-аеробної спрямованості; (Г-
А) – навантаження гліколітично-аеробної спрямованості; (Ф-Г) – навантаження фосфатно-гліколітичної спря-
мованості.
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у більшості тестових завданнях. Загальний рівень
фізичної підготовленості після завершення експери-
менту в хлопців контрольних класів покращився на
5,7 %, а в хлопців експериментальних зріс на 24 %. У
дівчат контрольних класів рівень фізичної підготов-
леності покращився на 6,73 %. В дівчат експеримен-
тальних класів оцінка покращилась на 26 %.

Нами було підтверджено, що вік 8-9 років для
хлопців є сенситивним періодом для розвитку таких
різновидів прояву фізичних якостей, як швидкість,
швидкісна сила та силова витривалість в зоні макси-
мальної інтенсивності (вправи тривалістю до 30с).
Також молодший шкільний вік є сприятливим для
розвитку аеробної витривалості. Позитивний ефект
спостерігається при розвитку витривалості до робо-
ти в зоні максимальної та субмаксимальної інтенсив-
ності.

Темпи та величини приростів у розвитку по-
казників сили і витривалості у хлопчиків кращі ніж у
дівчаток.

Також ми довели, що цілеспрямований безпе-
рервний вплив на усі рухові функції організму хлопців
і дівчат 8-9 років сприяє всебічному фізичному роз-

Показники відносного прирісту результатів загальної фізичної підготовленості хлопчиків

Показники відносного прирісту результатів загальної фізичної підготовленості дівчаток

Рис. 2. Показники відносного приросту результатів фізичної підготовленості учнів досліджуваних груп
Примітка: 1 – човниковий біг 4x9 м; 2 – біг 60 м; 3 –  стрибок у довжину з місця; 4 – віджимання в упорі
лежачи; 5 – підтягування; 6 – біг 1000 м; 7 – нахил тулуба; 8 – біг 400 м; 9 – вис на зігнутих руках; 10 –

кидок набивного м’яча 1 кг; 11 – піднімання тулуба в сід за 1 хв.
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витку, вдосконаленню чутливих для розвитку у цей
вік фізичних якостей, так і якостей, сенситивний пер-
іод для яких ще не наступив (якості,  що лежать в ме-
жах максимальної та субмаксимальної відносної зон
інтенсивності). Про це свідчить достовірність зрушень
майже у всіх тестах на фізичну підготовленість.

Висновок.
Вищенаведені результати свідчать про значну

ефективність запропонованої нами методики все-
бічного розвитку фізичних якостей у процесі фізич-
ного виховання дітей 8-9 років. Це вказує на мож-
ливість та необхідність її широкого впровадження у
практику шкільного фізичного виховання.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем методики
всебічного розвитку фізичних якостей учнів почат-
кових класів.

Література.
1 . Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якос-
тей. – Л.: Штабар, 1997. – 207 с.

2 . Ломейко В.Ф. Развитие двигательных качеств на уроках
физической культуры. – Мн.: Высш. школа, 1980 – 220 с.

3 . Матвеев Л.П., Меерсон Ф.З. Принципы теории трени-
ровки и современные положения теории адаптации к фи-



112

зическим нагрузкам // Очерки по теории физической куль-
туры: труды ученых соц. Стран / Сост. и общ. ред. Матве-
ев Л. П.  – М.: Физкультура и спорт, 1984. – С. 224-241.

4 . Мосійчук Л.В. Формування комплексної системи навчаль-
но-тренувальних завдань у фізичному вихованні школярів
(на прикладі підлітків 13-14 років): Автореф. дис….канд.
наук з ФВ і С. – Львів – 2004. – 23с.

5 . Поляков М.И. О развитии физических качеств // Физичес-
кая культура в школе: Научо-методический журнал. – №
1. – 2002. – С. 18.

6 . Присяжнюк С.І. Розвиток фізичних якостей учнів почат-
кових класів загальноосвітньої школи (на прикладі сили і
витривалості): Автореф. дис….канд. наук з ФВ і С. – Львів
– 2001. – 17с.

7 . Романенко В.А. Двигательные способности человека.
Донецк: “Новый мир”, УКЦентр, 1999. – 336 с.

8 . Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання шко-
лярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2001. – 272 с.

Надійшла до редакції 01.12.2007р.

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПО ФОРМУВАННЮ
ЗНАНЬ З ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ

ЖИТТЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Москаленко Н.В., Гонтаровська Н.Б.
Дніпропетровський державний інститут фізичної

культури і спорту
Навчально-виховний комплекс № 28

м. Дніпропетровськ

Анотація. В даній статті авторами представлена система за-
ходів по формуванню знань з основ здорового способу жит-
тя в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз
експериментальної роботи свідчить про ефективність втілення
заходів по формуванню знань з основ здорового способу
життя педагогічного колективу, батьків і учнів школи. Забез-
печити високу якість та ефективність навчання по форму-
ванню здоров’я неможливо протягом окремих уроків. Необ-
хідно , щоб формування здоров’я  проходило через всю
навчальну програму, весь спектр навчальних предметів і в
цілому всю систему організації фізкультурно-оздоровчої
роботи .
Ключові слова: здоров’я, фізкультурні знання, здоровий спосіб
життя.
Аннотация. Москаленко Н.В., Гонтаровська Н.Б. Система
мероприятий по формированию знаний основ здорового
образа жизни в общеобразовательных учебных заведениях.
В данной статье авторами представлена система мероприя-
тий по формированию знаний основ здорового способа жизни
в условиях общеобразовательный учебных учреждений. Ана-
лиз экспериментальной работы свидетельствует об эффек-
тивности воплощения мероприятий по формированию зна-
ний основ здорового образа жизни педагогического
коллектива, родителей и учеников школы. Обеспечить высо-
кое качество и эффективность обучения по формированию
здоровья невозможно на протяжении отдельных уроков. Не-
обходимо, чтобы формирование здоровья проходило через
всю учебную программу, весь спектр учебных предметов и
в целом всю систему организации физкультурно-оздорови-
тельной работы.
Ключевые слова: здоровье, физкультурные знания, здоровый
образ жизни.
Annotation. Moskalenko N.V., Gontarovs’ka N.B. System of
provisions on formation of knowledge of bases of an able-bodied
mode of life in general educational educational institutions.
The article deals with the system of forming knowledge on
healthy way of life bases in conditions of comprehensive
establishnonts. Analysis of the experimental work testifies to
efficacyy of an embodiment of provisions on formation of

knowledge of bottoms of an able-bodied mode of life of
pedagogical collective, parents and pupils of school. To provide
high quality and a learning efficiency on formation of health it
is impossible during separate lessons. It is necessary, that
formation of health passed through the curriculum, all spectrum
of subjects and as a whole all system of the organization of
sports improving work.
Key words: health, knowledge of physical culture, healthy way
of life.

Вступ.
Здоров’я нації в наш час розглядається як по-

казник цивілізованості держави, що відбиває соціаль-
но-економічне становище суспільства. Здоров’я саме
дітей і молоді особливо важливе, тому що за оцінка-
ми фахівців близько 75% хвороб у дорослих є на-
слідком умов життя в дитячі та молоді роки.

Поняття “здоров’я” нерозривно пов’язане з
поняттям “здоровий спосіб життя” як сценарій жит-
тєдіяльності, спрямованої на збереження та пол-
іпшення здоров’я людей.

Результатом сформованості здорового спосо-
бу життя є культура здоров’я як інтегрована якість
особистості і показник вихованості [2].

Дослідження Д. Солопчука [4] з проблеми
формування здорового способу життя показали, що
загальний рівень знань про здоровий спосіб життя
низький, теоретичні відомості на уроках фізичної
культури повідомляються не в повному обсязі, без-
системно.

Успішне розв’язання даної проблеми можли-
ве лише за умови цілеспрямованого комплексного
вирішення завдань з формування знань з фізичної
культури кожної особистості, починаючи з раннього
віку, і впродовж усього життя [1,3,5].

Школи традиційно приділяють увагу здоров’ю
учнів, однак не можна очікувати результатів в покра-
щенні здоров’я учнів, якщо педагогічний колектив,
батьки не залучені до вирішення даного питання.
Тому, адміністрація повинна здійснювати заходи по
формуванню здорового способу життя, залучаючи
до них всіх учасників освітнього процесу.

Робота по формуванню здорового способу
життя передбачає створення системи заходів, яка
спрямована на формування потреби в здоровому
способі життя, усвідомленого ставлення до свого
здоров’я.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури і
спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити систему за-

ходів по формуванню знань з основ здорового спо-
собу життя в умовах загальноосвітніх навчальних
закладів.

Методи дослідження:
1. Аналіз та узагальнення науково-методичної літе-
ратури;

2. Педагогічне спостереження;
3. Аналіз досвіду організації фізкультурно-оздоров-
чої роботи в загальноосвітніх навчальних закла-
дах;
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4. Тестування теоретичних знань;
5. Методи математичної статистики.

Результати досліджень.
Система по формуванню знань з основ здоро-

вого способу життя передбачає освіту педагогічного
колективу, адміністрації, батьків та учнів.

Нами запропоновані наступні форми роботи
по формуванню знань з основ здорового способу
життя (схема 1) які втілені в систему роботи НВК№28
м. Дніпропетровська.

Систематична робота з вчителями представ-
лена в наступних формах.

Тематичні засідання кафедри проводяться з
метою підвищення якості організації фізкультурно-оз-
доровчої роботи в школі, рівня професійної майстер-
ності викладачів фізичної культури, обміну досвідом.

Науково-методичні семінари для вчителів по-
чаткових класів організує завуч початкової школи з
метою удосконалення організації системи фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку.

Педагогічна нарада з питань організації фізич-
ного виховання. На педагогічній нараді викладачі
фізичного виховання розкривають основні напрям-
ки фізичного виховання в школі, нові підходи до орган-
ізації системи занять, стан фізичної підготовленості
школярів. Лікар школи доповідає про стан здоров’я
школярів, аналізує фактори, які впливають на здоро-
в’я дитини.

В останні роки, у зв’язку зі складними соціаль-
но-економічними умовами в значній мірі порушились
традиційні зв’язки сім’ї і школи, тому є необхідність у
пошуку шляхів інноваційних підходів, реформування
змісту та умов взаємодії сім’ї і школи.

Вплив сім’ї на розвиток дітей визначається
дією багатьох факторів:

1. Соціально-економічні, які залежать від доб-
робуту сім’ї, зайнятості батьків на роботі, розмірів
зарплати;

2. Технічно-гігієнічні, які визначаються умова-
ми проживання, особливостями способу життя сім’ї;

Схема 1.Форми роботи школи по формуванню знань з основ здоров’я
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3. Демократичні, які залежать від складу і
структури сім’ї.

Співпраця сім’ї та школи, за умов її ефектив-
ної організації, може стати суттєвим важелем актив-
ізації залучення дітей до занять фізичною культурою.
Тому існує потреба у розробці сучасних шляхів, ме-
тодів, форм, засобів фізичного виховання школярів в
умовах взаємодії сім’ї і школи.

До основних форм роботи з фізичного вихо-
вання в системі “сім’я-школа”, які впроваджуються в
НВК № 28, можна віднести:

1. Тематичні батьківські збори.
Тематичні батьківські збори проводяться з

метою озброєння батьків знаннями з проблеми фор-
мування здорового способу життя, організації сімей-
ного побуту для виховання здорової, фізично доско-
налої дитини, залучення батьків до спільної діяльності
сім’ї і школи з організації системи фізичного вихо-
вання дітей.

Тематичні батьківські збори проводяться вчи-
телями початкових класів з запрошенням вчителів
фізичної культури, лікарів та психологів школи.

2. Відкриті уроки та позаурочні заходи.
Залучення батьків до системи урочних і поза-

урочних форм роботи проводиться в таких формах:
1.Відвідування батьками уроків фізичної куль-

тури.
Основна мета – показати організаційно-мето-

дичний рівень проведення уроків і рівень оволодіння
дітьми руховими вміннями і навичками.

2. Відвідування батьками інтегрованих уроків
фізичної культури, які проводяться згідно з темати-
кою теоретичного розділу програми, з використан-
ням зошитів з фізкультури для учнів.

Ми пропонуємо відвідування інтегрованих
уроків в активній формі. Батьки беруть участь в рух-
ливих іграх, естафетах, у виконанні творчих завдань.

Разом з батьками в кожному класі можна ство-
рити Спортивне місто, музей спортивних нагород,
Спортивний клуб. Діти, батьки, вчителі стають меш-
канцями Спортивного міста.

3. Позаурочні заходи мають вирішальне зна-
чення для підтримки зв’язків сім’ї і школи.

Основна мета позаурочних заходів з фізичної
культури це – формування мотивації дітей і батьків
до занять фізичною культурою, ведення здорового
способу життя.

4. Індивідуальні консультації з батьками
здійснюють вчителі початкових класів, фізкультури,
психологи шкіл. Індивідуальні консультації спрямо-
вані на ознайомлення батьків з психофізіологічними
особливостями розвитку дитини, складання рекомен-
дацій з використання фізичних вправ для корекції пси-
хофізичного стану дитини, визначення системи конт-
ролю за рівнем фізичного стану дітей.

5. Лекторії для батьків.
 Основна мета – формування знань з основ

здорового способу життя, організації системи фізич-
ного виховання молодших учнів.

6. Організація системи контролю за фізичним

станом учнів.
Система контролю здійснюється за показни-

ками фізичного розвитку, фізичної підготовленості.
Дані показники досліджуються у вересні, лю-

тому і травні і фіксуються у зошитах з фізичної куль-
тури. Контроль за виконанням здійснюють батьки,
аналіз і рекомендації покладено на вчителя фізичної
культури і вчителя початкових класів.

7. Консультації медичної служби школи.
Консультації батьків з проблеми покращення

здоров’я дітей здійснюють лікарі, психологи, вчителі
з фізичної культури, які проводять заняття з учнями,
що віднесені до спеціальної медичної групи.

Консультації проводяться на основі аналізу
стану здоров’я, рівня захворюваності дітей, з метою
надання рекомендацій з планування фізичних наван-
тажень оздоровчої спрямованості.

Одною із форм є проведення Днів довір’я. У
визначені дні педагог, лікар, психолог здійснюють
прийом батьків і консультують їх з проблем органі-
зації фізичного виховання для покращення здоров’я
дітей.

8. Лікувально-профілактичні заходи.
Лікувально-профілактичні заходи організує

школа з запрошенням дітей і батьків з метою оволод-
іння системою знань і практичних навичок з проблем
профілактики захворювань, підвищення фізичного
стану дітей і батьків.

З даного напрямку пропонуються відкриті за-
няття з лікувальної фізичної культури, масажу, загар-
тування, імунної гімнастики, валеології.

В цілому взаємодія сім’ї і школи здійснюється
за схемою 2.

Показники роботи з батьками представлені в
табл. 1. Як свідчать експериментальні дані, з 2002
року відвідування батьками всіх заходів, які перед-
бачені програмою взаємодії сім’ї і школи, значно
збільшились.

Ефективність втілення системи фізкультурно-
оздоровчих заходів у напрямку роботи “сім’я-шко-
ла” буде ефективною, якщо всі компоненти освітньо-
го процесу задіяні в реалізації програми. А колектив
школи дійсно співпрацює з учнями та батьками в
управлінні школою, відгукується на їхні потреби, ба-
жання та намагається відповідально ставитись до
формування здорового способу життя.

Проблема формування в учнів фізкультурних
знань, які повинні займати одне з провідних місць у
системі ціннісних орієнтацій, формування пріорите-
ту здоров’я як найвищої людської цінності і на основі
цього покращення загального фізичного стану орган-
ізму пов’язана з формуванням інтересу до занять
фізичною культурою.

Для формування теоретичних знань учнів з
фізичної культури нами розроблена і впроваджена в
практику роботи загальноосвітніх шкіл система інтег-
рованих уроків фізичної культури згідно зі змістом
теоретичного матеріалу, який представлені у зошитах.

Розробка інтегрованих уроків починається з
чіткого визначення завдань:
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- збереження та покращення фізичного стану ди-
тини;

- розвиток творчих здібностей учнів;
- активізація мислення дітей;
- розвиток пізнавальних інтересів, здійснення
міжпредметних зв’язків;

- виконання вимог державної програми щодо зас-
воєння теоретичного матеріалу з предмету
“Фізична культура”.
Інтегровані уроки проводяться у взаємозв’яз-

ку з іншими предметами: фізична культура, валеоло-
гія, природознавство, малювання, музика, українсь-
ка мова, ОБЖД, хореографія.

Назва теми уроку визначається вчителем
згідно матеріалу, який запропонований у зошитах.

Підготовка до уроку передбачає розробку ок-
ремих завдань для дітей, батьків. Наприклад: приду-
мати нову рухливу гру, знайти і розповісти про
спортивні нагороди своїх батьків і свої для створення
музею спортивних нагород, скласти спортивний крос-
ворд. Таким чином учитель вирішує проблему фор-
мування творчої думки, а учень стосовно знань зай-
має свою особисту життєву позицію.

Основним змістом інтегрованих уроків є по-
єднання окремих видів діяльності в ігровій формі (на-
приклад, театральній), різноманітних завдань – це
виконання малюнків, складання та розв’язання крос-
вордів, відповіді на запитання, творчі завдання, фізичні
вправи. Треба намагатися, щоб дитина ставала діяль-

ним, зацікавленим учасником процесу оволодіння
знаннями.

Основну увагу слід приділяти руховій діяль-
ності в ході уроку - це різноманітні фізичні вправи,
рухливі та народні ігри, естафети, які достатньо доб-
ре засвоєні дітьми на уроках фізичної культури.

Оцінка теоретичних знань дітей здійснювалась
з використанням комп’ютерної програми.

Оцінювання теоретичних знань, як і практич-
них вмінь і навичок, повинна здійснюватися за 12-
бальною системою. Для кожного класу нами були
розроблені тестові завдання.

Показники тестування дітей 1-4 класів НВК №
28 у 2005-2006 році представлені в таблиці 2. Як бачи-
мо, діти експериментальних груп мають достовірно
(р < 0,05) вищі показники рівня знань з предмету
“Фізична культура”, що свідчить про ефективність
запропонованої системи формування теоретичних
знань дітей молодшого шкільного віку.

 Нові підходи до змісту занять фізичною куль-
турою повинні орієнтувати вчителя не тільки на
фізичну підготовленість, але й на розвиток особи-
стості, на індивідуальне сприймання навчального
матеріалу.

Розв’язання цих завдань допускає відхід від
жорсткої регламентації занять, підвищення їх емоцій-
ної насиченості, максимальної різноманітності
форм, методів та засобів фізичного виховання, ши-
рокого використання наукових та технічних засобів.

Схема 2. Взаємодія школи і сім’ї

 

Вчитель-учень Учень-
батьки 

Вчитель-батьки Вчителі вчені 

Здорова співпраця 

 Таблиця 1.
 Показники роботи з батьками в системі “Сім’я-школа” НВК № 28

Показники 
2003-2004 рр. 2004-2005 рр. 2005-2006 р. 

Заходи 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Тематичні батьківські 
збори 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

2. Відкриті уроки 2 3 4 6 2 4 5 7 4 6 8 9 
3. Позаурочні заходи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4. Індивідуальні тематичні 
консультації 

8 7 10 8 11 13 9 8 10 12 10 6 

5. Лекторії для батьків - 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 
6. Батьківська школа 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7. Система контролю 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8. Консультації методичної 
служби 

75 82 45 52 63 74 80 45 58 68 79 85 

49 
ч 

51 
ч 

53 
ч  

54 
ч 

56 
ч 

50 
ч 

52 
ч 

52 
ч 

53 
ч 

48 
ч 

50 
ч 

50 
ч 

9. Лікувально-профілактичні 
заходи 

49 
ч 

38 
ч 

38 
ч 

43 
ч 

48 
ч 

37 
ч 

38 
ч 

42 
ч 

45 
ч 

35 
ч 

35 
ч 

40 
ч 
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Одним з нових напрямків є втілення в практи-
ку роботи вчителів фізичної культури сюжетних
уроків, які забезпечують оптимальні умови для роз-
витку творчого потенціалу учнів, формування
міжпредметних зв’язків.

Досвід проведення сюжетних уроків у загаль-
ноосвітніх школах міста Дніпропетровська дозволяє
виділити основні організаційно-методичні підходи до
організації таких занять.

Ми пропонуємо втілення сюжетних уроків
фізичної культури як підсумкове заняття після закін-
чення окремої теми.

Сюжетні уроки спрямовані:
- на формування рухових вмінь і навичок;
- розвиток рухових якостей;
- на формування інтелектуального розвитку че-
рез отримання певної системи знань;

- на формування емоційної сфери - ігрова ситуа-
ція сприяє отриманню задоволення.
Підготовка до сюжетного уроку фізичної куль-

тури починається з визначення теми і мети заняття.
Викладач повинен згідно з темою і метою за-

нять визначити зміст, структуру і хід уроку; методику
і організацію; чіткі і конкретні завдання; підкріпити
кожне завдання необхідними, найбільш ефективни-
ми і доступними для дітей фізичними вправами.

Планування сюжетного уроку потребує від
учителя раціонального розподілу часу на вирішення
освітніх завдань (тому що в ході уроку діти отриму-
ють знання з теми сюжету про різні явища природи,
сфери діяльності людини) і часу, який відводить учи-
тель на підвищення рухової активності, навчання ру-
хових дій.

Сюжетний урок - це “велика тематична гра,
яка може тривати одне чи декілька занять”. У струк-
турі заняття традиційно виділяють три частини.

Велика увага приділяється естетичним аспек-
там уроків фізичної-культури та виразності рухів,
музичному супроводженню занять. Важливим є
мовлення педагога, його вміння створити ігрову си-
туацію для того, щоб діти повірили в неї як у ре-
альність, незвичайну атмосферу слів, асоціацій, ба-
жань дітей.

Висновки.
Аналіз експериментальної роботи свідчить,

про ефективність втілення заходів по формуванню
знань з основ здорового способу життя педагогічно-
го колективу, батьків і учнів школи.

Забезпечити високу якість та ефективність на-
вчання по формуванню здоров’я неможливо протя-

Таблиця 2
Показники комп’ютерного тестування рівня теоретичних знань учнів 1-4 класів (в %) у 2005-2006 н. р.

Експериментальна група Контрольна група 
Бали Бали 

Класи Кількість 
дітей 

7 8 9 10 11 12 

Кількість 
дітей 

6 7 8 9 10 11 12 
1 Клас 30 1,2 3,2 12,0 28,3 34,7 20,6 27 4,0 7,5 20,1 14,3 16,6 29,0 8,5 
2 клас 32  13,8 21,3 34,8 19,5 10,6 28  1,4 25,4 33,6 14,5 19,8 5,3 
3 клас 29 1,6 11,0 12,1 38,7 23,5 13,1 27 1,2 6,1 17,3 33,8 21,4 15,9 4,3 
4 клас 31  7,8 23,2 29,1 27,1 12,8 30 3,5 3,7 17,4 36,1 16,8 18,7 3,8 

 
гом окремих уроків, необхідно, щоб формування здо-
ров’я проходило через всю навчальну програму, весь
спектр навчальних предметів і в цілому всю систему
організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

Подальші дослідження в даному напрямку
спрямовані на розробку методики проведення ос-
новних форм роботи з формування знань з основ
здорового способу життя.
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РАПТОВА КАРДІАЛЬНА СМЕРТЬ: ФАКТОРИ
РИЗИКУ ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ

Подорожко О.О.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті оговорено нові наукові підходи у превен-
тивній кардіології. Розглянуто фактори ризику раптової кар-
діальної смерті та види її профілактики, дана їх коротка ха-
рактеристика. У багатьох випадках РКС  є першим , але
водночас фатальним проявом захворювання серця, і тому
основним напрямком досліджень є пошук маркерів ризику і
шляхів ефективної профілактики РКС. Відношення вартість/
користь у лікуванні має на увазі, що тільки загальні поради
відносно образу життя можливо було застосувати на широ-
кому контингенті.
Ключові слова: раптова кардіальна смерть, фактори ризику,
профілактика.
Аннотация. Подорожко О.А. Внезапная кардиальная смерть:
факторы риска и пути ее профилактики. В статье обсуждены
новые научные подходы в превентивной кардиологии. Рас-
смотрены факторы риска внезапной кардиальной смерти и
виды ее профилактики, дана их краткая характеристика. Во
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многих случаях РКС является первым, но вместе с тем фа-
тальным проявлением заболевания сердца и потому основ-
ным направлением исследований является поиск маркеров
риска и путей эффективной профилактики РКС. Отношение
стоимость/польза в лечении имеет в виду, что применить на
широком контингенте можно только общие советы относи-
тельно образа жизни.
Ключевые слова: внезапная кардиальная смерть, факторы
риска, профилактика.
Annotation. Podorozhko O.A. The sudden cardiac death: risk
factors and prophylaxis.  The article expounds a new approach
for researches on preventive cardiology. The risk factors of the
sudden cardiac death and types prophylaxis and its brief
characteristics have been examined. In many cases sudden
cardiac death is the first, but at the same time fatal exhibiting of
disease of heart and consequently the basic direction of researches
is search of markers of risk and pathes of effective prophylaxis
sudden cardiac death. The cost / advantage in treatment has the
attitude in view of what to apply on a wide contingent it is
possible only the common advice concerning a mode of life.
Key words: sudden cardiac death, risk factors, prophylaxis.

Вступ.
Термін „раптова кардіальна смерть” (РКС) ви-

користовувався на протязі кількох століть і стільки ж
цього часу різні автори обговорювали його визна-
чення. Питанням для дебатів завжди було те, коли
неочікувана смерть повинна називатися „раптовою”
і яким чином кардіальне походження смерті повин-
но бути встановлено. Кілька критеріїв було запропо-
новано, щоб зв’язати РКС з певним видом смерті.
Ключові концепції, які є центральними при визначенні
раптової смерті – нетравматичний характер випадку
і той факт, що раптова смерть повинна бути неочіку-
ваною та миттєвою. Щоб обмежувати раптову смерть
серцевою хворобою, було введено слово „кардіаль-
на”, щоб уточнити термін „РКС”.

 У рекомендаціях Європейського кардіологіч-
ного товариства [5] РКС визначають як „природну
смерть внаслідок серцевих причин, якій передує
раптова втрата свідомості протягом 1 години
після початку гострих симптомів; можливе діаг-
ностовано раніше захворювання серця, але час і
спосіб настання смерті несподівані”.

 В класифікації Українського наукового това-
риства кардіологів, яка була прийнята на VI Націо-
нальному конгресі кардіологів України, РКС знайш-
ла своє відображення і узгодження з Міжнародною
класифікацією хвороб Х перегляду [5]: раптова кар-
діальна смерть (аритмічна) – смерть, що наста-
ла протягом 1 години після появи перших симп-
томів захворювання або суттєвого погіршення
стану хворого на тлі стабільного хронічного пе-
ребігу захворювання.

 У багатьох випадках РКС є першим, але вод-
ночас фатальним проявом захворювання серця, і
тому основним напрямком досліджень є пошук мар-
керів ризику і шляхів ефективної профілактики РКС
[1, 2, 3, 4, 5, 6].

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

Формулювання мети роботи.
Метою роботи було вивчення проблеми фак-

торів ризику раптової кардіальної смерті та шляхів її
профілактики методом аналітичного огляду наукової
літератури.

Результати досліджень.
 Фактори ризику раптової кардіальної смерті

серед популяції.
 Популяційні дослідження у багатьох промис-

лових країнах продемонстрували, що фактори ризи-
ку (ФР) РКС – переважно тіж самі, що і ішемічної
хвороби серця (ІХС): підвищення рівня загального
холестерину (ЗХС) та ліпопротеїдів низької щільності
(ЛПНЩ), артеріальна гіпертензія, куріння та цукро-
вий діабет. У багатьох дослідженнях намагались іден-
тифікувати ФР, котрі спромогли достовірно прогно-
зувати РКС у протилежність гострому інфаркту міо-
карда і/або іншим проявам коронарної хвороби у
підгрупах населення без діагностованої хвороби сер-
ця. У деяких дослідженнях також згадується як спе-
цифічний ФР – збільшення частоти ритму серця та
велика кількість споживання алкоголю.

 РКС при відсутності ознак структурного
захворювання серця. За наявності адекватних діаг-
ностичних засобів і достатній наполегливості дослід-
ників навіть у випадках РКС з нормальним або май-
же нормальним серцем можна виявити порушення
структурно-функціонального стану міокарда. Неза-
лежними механізмами патогенезу РКС у молодих
людей можуть стати минуща дія тригерів (запускаю-
чих факторів), вроджені або набуті порушення репо-
ляризації, а також зміни міокарда, які тяжко або не-
можливо встановити доступними інструментальни-
ми методами дослідження (таблиця). Очевидно, по
мірі встановлення цих механізмів діапазон випадків
„ідіопатичної фібриляції шлуночків” буде поступово
зменшуватись, а можливості індивідуалізованої проф-
ілактики РКС – розширюватись [5].

Частота зустрічаємості РКС в залежності
від віку пацієнтів. Співвідношення етіологічних фак-
торів та поширеність РКС безумовно залежать від віку.
Провідними причинами РКС у віці до 35 років є міо-
кардит, гіпертрофічна кардіоміопатія, вроджений син-
дром подовженого інтервалу QT, аритмогенна дисп-
лазія правого шлуночка, синдром Бругада, ідіопатич-
на фібриляція шлуночків. Після 40 років поширеність
РКС у популяції стрімко зростає, а серед причин РКС
домінують ІХС і кардіоміопатії. У пацієнтів, які раніше
перенесли гострий коронарний синдром, ймовірність
РКС становить 5% на рік, з фракцією викиду лівого
шлуночка<35% і/або серцевою недостатністю – 20%,
після перенесеної зупинки серця або життєво небез-
печних порушень ритму з успішною реанімацією –
25%, у пацієнтів з групи високого ризику після пере-
несеного інфаркту міокарда – понад 30% на рік. Ще
раз наголосимо, що в загальній популяції дорослих осіб
ймовірність РКС становить в середньому 1 випадок на
1000 на рік, і РКС є однією з основних причин смерті в
розвинутих країнах. Ці дані свідчать про важливість
профілактики РКС як глобальної медико-соціальної
проблеми [4, 5, 6].

 Артеріальна гіпертензія та гіпертрофія
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лівого шлуночка. Артеріальна гіпертензія є відомим
ФР ІХС, але декілька епідеміологічних досліджень
показали, що вона відіграє непропорційну роль у
збільшенні ризику РКС. Ефект зниження артеріаль-
ного тиску на виникнення РКС чітко не було встанов-
лено за допомогою рандомізованих досліджень із-за
невеликої кількості досліджених та недостатньо висо-
кого ризику РКС. Основний механізм, через який ар-
теріальна гіпертензія призводить до РКС – гіпертро-
фія лівого шлуночка. Інші детермінанти гіпертрофії
лівого шлуночка включають вік, ожиріння, високий
рівень глюкози крові та генетичні фактори [5, 6].

 Ліпіди. Епідеміологічний зв’язок між підвище-
ним рівнем ЗХС та ризиком усіх проявів ІХС, включа-
ючи РКС – добре відомий. Тому, однією із стратегій
оцінки ймовірності РКС є популяційний підхід з ме-
тою кращого виявлення ІХС та субклінічних структур-
них змін міокарда. У цьому випадку стратифікація
ризику РКС є невід’ємною частиною оцінки загально-
го ризику у пацієнтів з ІХС. Здійснення скринінгового
обстеження й особливо втручання з метою корекції
ФР ІХС у всій популяції пов’язане з природними труд-
нощами. Більш реальним та перспективним є обсте-
ження та втручання в певних, окремо та чітко окресле-
них категорій осіб. Прикладом такого скринінгу може
бути оцінка ліпідного профілю та реєстрація ЕКГ у
спортсменів високої кваліфікації. Очевидно, вибір тієї
чи іншої групи осіб для скринінгового обстеження, а
також його обсяг залежать від співвідношення вартості
та очікуваної ефективності [5, 6].

 Оскільки найбільш поширеною причиною
РКС є ІХС, логічно припустити, що в запобіганні РКС
найбільший ефект може дати корекція ішемії та по-
в’язаних з нею станів, зокрема приголомшеного, внас-
лідок реперфузійного пошкодження, чи гібернова-
ного міокарда. У цих випадках профілактика РКС не
може розглядатися як самостійний напрямок ліку-
вання ІХС, а є одним з позитивних наслідків адекват-
ної протиішемічної терапії. За даними низки дослід-
жень реваскуляризація міокарда методами аортоко-
ронарного шунтування чи перкутанної транслюмі-
нальної коронарної ангіопластики дозволяє не лише
покращити функціональний стан і якість життя, а й
зменшити кількість різних „кінцевих точок” у хворих
на ІХС з критичними стенозами коронарних артерій,

у тому числі ймовірність у них РКС. Наявність міо-
карда, який погано скорочується, але залишається
життєздатним (гібернованим), є незалежним ФР РКС,
відновлення ж коронарного кровопостачання дозво-
ляє зменшити вразливість шлуночків. Встановлено,
що адекватна корекція ішемії міокарда є особливо
ефективною з огляду на запобігання РКС у пацієнтів
з такими клінічними рисами [3, 4, 5, 6]:
1) відносно збережена функція лівого шлуночка

(фракція викиду лівого  шлуночка 40 – 45%), без
аневризми;

2) під час перенесеного раніше епізоду РКС була
зареєстрована фібриляція  шлуночків;

3) при внутрішньосерцевому електрофізіологічно-
му дослідженні не  індукувалася стійка мономор-
фна шлуночкова тахікардія, але індукувалася
фібриляція шлуночків;

4) при навантаженні відтворювалась ішемія міокар-
да;

5) під час коронарографії виявляли критичний сте-
ноз судини, яка постачає ішемізований або гібер-
нований міокард.

 У випадках, коли пацієнти з ІХС не підлягають
повній реваскуляризації або наявні виражені зміни
функції чи геометрії шлуночків, так само як і при
кардіоміопатіях, переважно здійснюють заходи з ліку-
вання основного захворювання. Слід зазначити, що
частота виникнення РКС стала протягом останніх
років однією з кінцевих точок контрольованих дослі-
джень ефективності медикаментозних і немедикамен-
тозних засобів лікування кардіологічних хворих, зок-
рема ІХС і серцевої недостатності. У цих досліджен-
нях, які за своїм обсягом та дизайном відповідають
критеріям доказової медицини, здатність зменшува-
ти ризик РКС у пацієнтів після інфаркту міокарда пе-
реконливо доведена для в -адреноблокаторів,
інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермента і
статинів, а у пацієнтів з серцевою недостатністю –
для в -адреноблокаторів, інгібіторів ангіотензинперет-
ворюючого фермента та антагоністів альдостерону.
З урахуванням маркерів ризику життєво небезпеч-
них аритмій серця вирішують питання про імпланта-
цію автоматичного внутрішнього кардіовертера-де-
фібрилятора [3, 4, 5, 6].

 Дієтичні фактори. Вивчення американськи-

Основні групи факторів 
формування РКС 

Фактори і клінічні синдроми 

Минущі тригерні події Токсичні, метаболічні, електролітний дисбаланс  
Вегетативні та нейрофізіологічні розлади 
Ішемія або реперфузія 
Гемодинамічні зміни 

Порушення реполяризації високого 
ризику 

Вроджений синдром подовженого інтервалу QT 
Набутий синдром подовженого інтервалу QT 
 Аритмогенна дія препаратів; взаємодії ліків 

Клінічно приховане захворювання 
серця 

Нерозпізнане 
Яке не розпізнається 

Ідіопатична фібриляція шлуночків Не встановлені 
 

Таблиця.
Фактори формування РКС у пацієнтів без ознак структурного захворювання серця
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ми лікарями 20551 чоловіків у віці від 40 до 84 років
без інфаркту міокарда в анамнезі показало, що у
пацієнтів, які вживали рибу, по меншій мірі, один раз
на тиждень – відносний ризик РКС складав 0,48, р=0,04
в порівнянні з тими, які їли рибу менш, ніж один раз
в місяць. Цей ефект не залежав від інших ФР. Доведе-
но, що вживання морських продуктів, що вміщують
щ-3 поліненасичені жирні кислоти було також пов’я-
зане зі зменшеним ризиком РКС [5, 6].

 Фізична активність. Зв’язок між значним
фізичним навантаженням та РКС добре відомий, але
основні механізми не вияснені. Оскільки ризик РКС
та інфаркт міокарда, як відомо, значно зростає під
час фізичного навантаження, важливим для охорони
здоров’я є питання про те, чи зменшує ризик РКС
регулярна участь у помірних фізичних вправах. Після
корекції інших коронарних ФР, було встановлено, що
частота РКС у суб’єктів, які регулярно виконували
помірні фізичні навантаження чи вправи підвищеної
інтенсивності протягом більше, ніж 60 хвилин на тиж-
день, була приблизно на 70% нижчою, ніж у осіб,
котрі не виконували нічого із перерахованого. Ці дані
говорять на користь регулярної і нерегулярної фізич-
ної активності з метою профілактики РКС [5, 6].

 Вживання алкоголю. Так само, як у випадку
із фізичними вправами існує залежність між вживан-
ням алкоголю і ризиком ІХС. Надмірне вживання ал-
коголю, особливо тривале його вживання, збільшує
ризик РКС. Цей взаємозв’язок можна пояснити вияв-
ленням подовженого інтервалу QT у алкоголіків і,
напроти, ряд робіт присвячених цій темі свідчать про
позитивний ефект помірного (до 30 – 40 мл на добу у
перерахунку на етиловий спирт) вживання алкоголю
у профілактиці РКС [5, 6].

 Частота серцевих скорочень та її варіа-
бельність. Збільшення частоти серцевих скорочень
та низька варіабельність серцевого ритму були дока-
зані як незалежні ФР РКС у чисельних дослідженнях.
Взаємозв’язок між збільшеною частотою серцевих
скорочень та РКС помічена у індивідуумів з та без
хвороб серця, з підвищеним індексом маси тіла. Змен-
шення показників варіабельності свідчить про дис-
баланс вегетативної регуляції серцевого ритму з по-
слабленням активності парасимпатичного відділу
вегетативної нервової системи і зниженням відтак
порогу формування шлуночкових порушень ритму
високих градацій. Відомо, що низькі показники добо-
вої варіабельності серцевого ритму після гострого
інфаркту міокарда є високочутливим провісником
зменшення тривалості життя внаслідок розвитку в
майбутньому шлуночкової тахікардії і фібриляції
шлуночків, навіть порівняно з такими важливими
прогностичними факторами, як фракція викиду ліво-
го шлуночка і реєстрація шлуночкових порушень
ритму високих градацій при холтеровському моніто-
руванні ЕКГ [5, 6].

 Тютюнопаління. Абсолютно доведено, що
тютюнопаління – незалежний ФР РКС та інфаркту
міокарда. Це стосується і пацієнтів без ІХС. Довгот-
ривале паління є також незалежним ФР повторної

РКС у пацієнтів, що вже перенесли позагоспітальну
зупинку серця [5, 6].

 Цукровий діабет. В літературі є протилежні
думки стосовно того, чи є відсутність толерантності
до глюкози або цукровий діабет незалежним ФР РКС.
Австралійське та Паризьке проспективні досліджен-
ня показали, що цукровий діабет в анамнезі є ваго-
мим ФР РКС. Супротив їм, Американське досліджен-
ня вважає цукровий діабет ФР РКС тільки у хворих з
доведеною ІХС. В інших дослідженнях, проведених у
Фінляндії та Великобританії, цукровий діабет не був
незалежним ФР РКС [5, 6].

 Зміни ЕКГ. 12-канальна ЕКГ – простий, не-
інвазивний метод, який може широко застосовува-
тись під час первинного обстеження пацієнта для
оцінки серцево-судинного ризику. Розвиток комп’ю-
теризованих алгоритмів аналізу робить інтерпрета-
цію ЕКГ доступною лікарям-некардіологам. Прове-
дені дослідження підтвердили прогностичну цінність
депресії сегмента ST або інверсії зубця Т як маркерів
ризику серцево-судинної смерті та РКС зокрема [5,
6].

 Інтервал QT. Цінним неінвазивним марке-
ром підвищеного ризику життєво небезпечних шлу-
ночкових порушень ритму є збільшення тривалості
інтервалу QT, причому не лише як прояв вроджено-
го синдрому подовження реполяризації шлуночків.
За даними холтеровського моніторування ЕКГ, РКС
у низці випадків безпосередньо передує нетривале
подовження інтервалу QT. Увагу дослідників привер-
нула також дисперсія QT у різних відведеннях між
найбільшою і найменшою тривалістю QT у різних
відведеннях на поверхневій ЕКГ, зареєстрованій на
12-канальному електрокардіографі. У деяких хворих
з дисфункцією або гіпертрофією лівого шлуночка
дисперсія інтервалу QT зростає до 85 – 100 мс і більше,
що може свідчити про електричну негомогенність
міокарда, збільшення неоднорідності реполяризації
та схильність до розвитку шлуночкових порушень
ритму високих градацій, особливо при поєднанні з
іншими маркерами аритмогенезу. Але до цього часу
немає однозначних рекомендацій щодо оптимально-
го методу дослідження дисперсії реполяризації шлу-
ночків у повсякденній клінічній практиці та її нор-
мальних показників. Тому параметр не порівнював-
ся, як предиктор розвитку РКС [5, 6].

 Шляхи запобігання захворюванням серця,
які зменшують схильність до виникнення раптової
кардіальної смерті.

 Відношення вартість/користь у лікуванні має
на увазі, що тільки загальні поради відносно образу
життя можливо було застосувати на широкому кон-
тингенті. Найбільша можливість зменшити кількість
РКС у популяції полягає у зменшенні розповсюдже-
ності ІХС серед населення. Групи високого ризику
серед населення повинні бути ідентифіковані окре-
мо. Ідентифікація та лікування таких пацієнтів – ос-
новне завдання сучасної кардіології.

 Типи профілактики РКС по-різному розгляда-
ються в епідеміологічних і клінічних дослідженнях. З
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точки зору епідеміологів, первинна профілактика
полягає у запобіганні виникненню захворювання та
факторів ризику, а вторинна – у виявленні безсимп-
томного захворювання і застосуванні відповідних те-
рапевтичних заходів для того, щоб уникнути його
прогресування. Епідеміологи використовують також
термін „третинна профілактика”, позначаючи ним
заходи, спрямовані на запобігання подальшого по-
гіршення стану хворого або виникнення ускладнень
після того, як захворювання вже проявилося певни-
ми ознаками.

 З клінічної точки зору, первинна профілакти-
ка РКС повинна бути спрямована на попередження
гострого коронарного синдрому (основної причини
РКС) та інших станів, що сприяють формуванню
стійкого чи динамічного аритмогенного субстрату у
міокарді шлуночків. На відміну від епідеміологічних
досліджень, де запобігання РКС у осіб, які перенесли
інфаркт міокарда, або у пацієнтів з дисфункцією ліво-
го шлуночка розглядають як третинну профілактику,
в клінічній практиці термін „третинна профілактика”
не застосовують. Під „первинною профілактикою”
клініцисти окреслюють терапевтичні заходи з метою
уникнення РКС у пацієнтів, у яких, незважаючи на
структурне захворювання серця, ніколи не реєстру-
вали злоякісних шлуночкових тахіаритмій, а під „вто-
ринною профілактикою” – заходи для запобігання
РКС в осіб, реанімованих після епізоду життєво не-
безпечних аритмій серця [5, 6].

 Профілактика РКС включає заходи, які
здійснюються на різних рівнях (етапах):
1) Запобігання захворювань серця, які підвищують
схильність до  виникнення РКС.

2) Раннє виявлення та усунення станів, які підви-
щують схильність до  виникнення РКС.

3) Стратифікація ризику у пацієнтів з серцевими
захворюваннями, у тому  числі з шлуночковими
порушеннями серцевого ритму, з метою вияв-
лення  та захисту осіб з найвищим ступенем ри-
зику.

4) Негайна та ефективна реанімація у випадках РКС.
5) Лікування осіб, які перенесли епізод РКС та були
успішно реанімовано.

 Безумовно, на кожному наступному етапі
коло пацієнтів, у яких можуть бути здійснені відповідні
лікувально-профілактичні заходи, стає дедалі вужчим.
З іншого боку, підвищується показник абсолютного
ризику і тому покращується співвідношення вартості
та ефективності профілактичних втручань.

  Висновки.
1. Згідно сучасним поглядам, РКС (аритмічна) –
смерть, що настала протягом 1 години після по-
яви перших симптомів захворювання або суттє-
вого погіршення стану хворого на тлі стабільно-
го хронічного перебігу захворювання.

2. У багатьох випадках РКС є першим, але водно-
час фатальним проявом захворювання серця, і
тому основним напрямком досліджень є пошук
маркерів ризику і шляхів ефективної профілак-
тики РКС.

3. Відношення вартість/користь у лікуванні має на
увазі, що тільки загальні поради відносно образу
життя можливо було застосувати на широкому
контингенті. Найбільша можливість зменшити
кількість РКС у популяції полягає у зменшенні
розповсюдженості ІХС серед населення. Групи
високого ризику серед населення повинні бути
ідентифіковані окремо. Iдентифікація та лікуван-
ня таких пацієнтів – основне завдання сучасної
кардіології.
Подальші дослідження планується присвятити

вивченню інших аспектів РКС.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ
ГИМНАСТИКОЙ НА ТЕХНИКУ ПРИЕМОВ В
КИК-БОКСИНГЕ У ЮНОШЕЙ 18-20 ЛЕТ

Пономарев В.А., Папуча В.Н., Иванова Н.Б.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В статье приводятся экспериментальные данные,
демонстрирующие эффективность влияния занятий атлети-
ческой гимнастикой на технику приемов в кик-боксинге у
юношей 18-20 лет. Анализ полученных данных позволяет
констатировать, что предложенная программа тренировоч-
ных занятий кик-боксеров 18-20 лет, с использованием спе-
циальных комплексов атлетической гимнастики может быть
рекомендована для практического использования тренера-
ми-преподавателями при работе со спортсменами данной
возрастной категории.
Ключевые слова: кик-боксеры 18-20 лет, атлетическая гим-
настика, тренировочное занятие, техническая подготовлен-
ность, гибкость.
Анотація. Пономарьов В.О., Папуча В.М., Іванова Н.Б. Вплив
занять атлетичною гімнастикою на техніку прийомів з кік-
боксингу у юнаків 18-20 років. У статті наводяться експери-
ментальні дані, що демонструють ефективність впливу за-
нять атлетичною г імнастикою на техніку  прийомів  у
кік-боксинге в юнаків 18-20 років. Аналіз отриманих даних
дозволяє констатувати, що запропонована програма трену-
вальних занять кікбоксерів 18-20 років, з використанням спец-
іальних комплексів атлетичної гімнастики може бути реко-
мендована для практичного використання
тренерами-викладачами при роботі зі спортсменами даної
вікової категорії.
Ключові слова: кікбоксери 18-20 років, атлетична гімнасти-
ка, тренувальне заняття, технічна підготовленість, гнучкість.
Annotation. Ponomaryov V.A., Papucha V.N., Ivanova N.B.
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The influence of engaging in sport gymnastics on the technique
of the 18-20 year-old k ick boxers. The article brings
experimental data which demonstrate that engaging in sports
gymnastics has an effective influence on the technique of the
18-20-year-old kick boxers. The analysis of the received data
proves that the given training program for the 18-20-year-old
kick boxers with the usage of special gymnastic complexes can
be recommended to trainers for practical use when working
with the sportsmen of this age.
Key words: 18-20-year-old k ick  boxers, sports gymnastics,
training, technical preparedness, flexibility.

Введение.
С каждым годом повышается уровень разви-

тия кик-боксинга, как вида спорта и открываются все
новые возможности человека, все новые резервы его
совершенствования [1].

Как правило, лица, впервые приступившие к
занятиям кик-боксингом, за год способны увеличить
спортивные достижения на 30-40%; на следующий
год прирост спортивных результатов уже меньший и
далее с каждым годом отмечается тенденция к его
снижению, хотя не исключено, что отдельные спорт-
смены через 7-8 лет регулярных занятий в состоянии
увеличить результаты за какой-нибудь год больше,
чем за предыдущий [1].

Следует отметить, что занятия кик-боксингом,
направленные на достижение высоких результатов
сопровождаются существенными изменениями не
только морфологических, но и функциональных по-
казателей. Кроме того, важное значение в достиже-
нии высоких спортивных результатов играет уровень
развития технических способностей спортсменов,
уровень развития основных двигательных качеств
кикбоксеров и конечно уровень психологической
готовности [2].

Все вышеперчесленное обязывает тренеров-
преподавателей искать новые пути оптимизации
уровня технической подготовленности кик-боксеров.

Актуальность данного вопроса и послужи-
ла предпосылкой для проведения настоящего ис-
следования.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета

Формулирование целей работы.
Цель работы - изучение особенностей влия-

ния занятий атлетической гимнастикой на технику
выполнения приемов кик-боксерам 18-20 лет.

В соответствии с целью в нашей работе были
поставлены следующие задачи:

1. Изучить возможность использования в сис-
тематических занятиях по кик-боксингу комплексов
атлетической гимнастики в тренировочном процес-
се кик-боксеров 18-20 лет.

2. На основе полученных данных дать оценку
эффективности предложенной спортсменам про-
граммы тренировочных занятий.

3. Оценить влияние применения комплексов
атлетической гимнастики на технику выполнения
приемов кик-боксерами18-20 лет.

В соответствии с целью и задачами исследова-
ния нами с октября 2006 г. по март 2007 г. было про-

ведено обследование 14 юниоров 18-20 лет, занима-
ющихся кик-боксингом в течение 6-7 лет. Все трени-
ровочные занятия проходили на базе СК “ДСС”.

В начале, в середине и через 6 месяцев трени-
ровочных занятий в период подготовки у всех кик-
боксеров регистрировались следующие показатели:
количество ударов руками по тяжелой груше за 1 мин;
количество ударов ногами по тяжелой груше за 1 мин;
количество ударов руками по лапе за 1 мин; шпагаты
(продольный, поперечный) (см); наклон стоя на ска-
мейке (см).

Все испытуемые спортсмены, наряду с об-
щепринятой программой тренировочных занятий,
дополнительно три раза в неделю выполняли спе-
циальные комплексы упражнений атлетической
гимнастики.

Первый комплекс: жим штанги, лежа на гори-
зонтальной скамье - 2x10; жим штанги от груди стоя -
3x6; тяга штанги к животу в наклоне - 3x6; выпрямле-
ние рук в локтях со штангой стоя - 3x8; сгибание рук
со штангой стоя - 2x10; тяга штанги узким хватом к
подбородку стоя - 3x8; приседание со штангой на
спине - 3x10; разгибание ног сидя - 4x10; сгибание
ног лежа на скамье - 4x10; подъем на носки со штан-
гой на спине - 3x15; сгибание рук со штангой в запя-
стьях (хват сверху и снизу) - 2x25 в каждой позиции;
подъем туловища из положения лежа на наклонной
скамье - 2x30.

Второй комплекс: жим штанги, лежа на гори-
зонтальной скамье - 3x8; жим штанги с груди стоя -
3x10; тяга штанги узким хватом к подбородку стоя -
2x10; подъем рук с гантелями через стороны стоя -
2x15; тяга штанги к животу в наклоне - 2x12; приседа-
ние со штангой на спине - 3x20; разгибание ног сидя
- 3x15; сгибание ног лежа на скамье - 3x15; подъем на
носки со штангой на спине - 2x20; сгибание рук со
штангой в запястьях хватом сверху - 2x25; подъем ту-
ловища с дополнительным отягощением из положе-
ния лежа на наклонной скамье - 3x12; наклон в сторо-
ны с гантелями в руках стоя - 2x20; подъем плеч со
штангой в опущенных руках - 3x12.

Третий комплекс: жим штанги, лежа на гори-
зонтальной скамье - 3x8; жим штанги с груди стоя -
3x12; тяга штанги к животу в наклоне - 3x8; опускание
согнутых рук со штангой за голову лежа («пуловер»)
- 2x12; подъем рук с гантелями через стороны стоя -
2x12; тяга штанги узким хватом к подбородку стоя -
2x15; сгибание рук со штангой стоя - 2x12; приседа-
ние со штангой на спине - 3x10; разгибание ног сидя
- 2x12; сгибание ног лежа -2x12; подъем туловища из
положения лежа - 4x15.

Результаты исследования.
Изучение особенностей изменения техничес-

кой подготовленности спортсменов в динамике учеб-
но-тренировочного процесса является очень важным
как в связи с возможностью объективной оценке
эффективности тренировочных занятий, так и в от-
ношении дальнейшего планирования процесса под-
готовки.

Данные, представленные в таблице 1, убеди-
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тельно свидетельствуют, что к окончанию экспери-
ментальных исследований, все показатели характе-
ризующие уровень развития гибкости, были досто-
верно лучше полученных нами в начале эксперимен-
та. А именно, выполнение продольного шпагата улуч-
шилось на 28,82%, поперечного на 46,51% и наклон
стоя на скамейке на 38,95%.

Очевидно, что применяемые комплексы атле-
тической гимнастики в сочетании с классическим
тренировочным процессов кик-боксеров способ-
ствуют развитию и росту одного из наиболее важ-
ных физических качеств для данного вида спорта -
гибкости.

Идентичная ситуация, наблюдалась нами и при
контрольном тестировании качества выполнения
приемов.

Вопреки определенным мнениям и современ-
ным тенденциям развития кик-бокса, применение в
тренировочном процессе кик-боксеров комплексов
атлетической гимнастики не только не продемонст-
рировали отрицательного влияния на качество вы-
полнение приемов, а абсолютно наоборот, способ-
ствовали достоверному улучшению изучаемых па-
раметров.

Так, количество ударов руками по тяжелой
груше возросло с 49,64+1,76 раз в 1 мин до 53,81+1,51
раз в 1 мин или на 8,40%, количество ударов ногами
по тяжелой груше с 38,41+1,80 раз в 1 мин до 44,07+1,66
раз в 1 мин или на 14,74 % и количество ударов по
лапе достоверно улучшилось с 45,73+1,86 раз в 1 мин
до 50,12+1,90 раз в 1 мин или на 9,60%.

Таким образом, приведенные данные свиде-

тельствуют о  положительном влиянии применения
в тренировочном процессе кик-боксеров комплек-
сов атлетической гимнастики, которые способство-
вали не только развитию одного из основных, для дан-
ного вида спорта, физического качества гибкость, но
и устойчивой оптимизации технической подготовлен-
ности и росту качества выполнения приемов.

Выводы.
В начале экспериментальных исследований у

юниоров кик-боксеров 18-20 лет отмечается доста-
точно приемлемый для данного вида спорта уровень
развития изучаемых параметров функциональной и
технической подготовленности.

Использование в тренировочном процессе
кик-боксеров 18-20 лет специальных комплексов ат-
летической гимнастики положительным образом
сказывается на развитие одного из основных, для дан-
ного вида спорта качества гибкость и способствует
оптимизации технической подготовленности и каче-
ству выполнения приемов.

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований позволяет констатировать, что предложен-
ная программа тренировочных занятий кик-боксе-
ров 18-20 лет, с использованием специальных комп-
лексов атлетической гимнастики может быть реко-
мендована для практического использования трене-
рами-преподавателями при работе со спортсмена-
ми данной возрастной категории.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния занятий атлетической гимнастикой на техни-

Таблица 1
Величины показателей, характеризующие уровень развития гибкости у юниоров кик-боксеров в начале и

в конце экспериментальных исследований (М+m)

Примечание: * достоверные отличия при - р< 0,05 по сравнению с началом экспериментальных исследований

№ 
п\п Показатели Начало экспериментальных 

исследований 

Окончание 
экспериментальных 
исследований 

% прироста 

1. Шпагат продольный, 
см 13,29 ± 1,19 9,46 ± 1,12∗ 28,82 

2. Шпагат поперечный, 
см 15,03 ± 1,92 8,04 ± 1,50∗ -46,51 

3. Наклон стоя на 
скамейке, см 11,45 ± 1,64 15,91 ± 1,63∗ 38,95 

 

Таблица 2
Величины показателей, характеризующие уровень развития технической подготовленности у юниоров

кик-боксеров в начале и в конце экспериментальных исследований (М+m)

Примечание: * достоверные отличия при - р< 0,05 по сравнению с началом экспериментальных исследований.

№ 
п/п Показатели 

Начало 
экспериментальных 
исследований 

Окончание 
экспериментальных 
исследований 

% прироста 

1. Удары руками по тяжелой 
груше, раз в 1 мин 49,64+1,76 53,81+1,51∗ 8,40 

2. Удары ногами по тяжелой 
груше, раз в 1 мин 38,41+1,80 44,07+1,66∗ 14,74 

3. Удары руками по лапе, раз 
в 1 мин 45,73+1,86 50,12+1,90∗ 9,60 
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ку приемов в кик-боксинге у юношей 18-20 лет.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ
РАЗНОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Приймаков А.А.*,**, Козетов И.И.***, Ейдер Е.**
*Институт физической культуры НПУ имени Н.П.

Драгоманова (г. Киев, Украина)
**Институт физической культуры Щецинского уни-

верситета (г. Щецин, Польша)
***Киевский славистический университет

(г. Киев, Украина)

Аннотация. Изучены возрастные закономерности развития
и совершенствования координации движений у детей 7-9 лет.
Показано, что основу расширения функциональных резер-
вов системы управления движениями у детей составляют ком-
пенсаторные перестройки регуляторных механизмов, кото-
рые формируются при действии усложняющих факторов и
помех, специальных физических упражнений.
Ключевые слова: управление движениями, координация, дети,
физические упражнения.
Анотація. Приймаков А.А., Козетов И.И., Ейдер Е. Особли-
вості управління рухами різної координаційної структури у
дітей молодшого шкільного віку. Вивчені  вікові законо-
мірності розвитку та вдосконалення координації рухів у дітей
7-9 років. Вказано, що основу розширення функціональних
резервів системи управління рухами у дітей складають ком-
пенсаторні перебудови регуляторних механізмів, які фор-
муються під час дії ускладнюючих факторів ї перешкод, спец-
іальних фізичних вправ.
Ключові слова: управління рухами, координація, діти, фізичні
вправи.
Annotation. Pryimakov A.A., Kozetov I.I ., Ejder E.
Management particular qualities of movement of the different
coordinating structure at children of younger school age. Age
related regularities of motor coordination improvement and
development in children aged 7-9 were studied. It was indicated
that compensatory reorganization of regulatory mechanisms
formed during the action of complicating factors and obstacles,
special physical exercises made the basis to extend functional
reserves in motor control system of children.
Key words: movements management, coordination, children,
physical exercises.

Введение.
Развитие двигательной функции у детей с мо-

мента рождения и до возраста окончательного со-
зревания идет неравномерно, наблюдаются перио-
ды ускоренного и замедленного развития, периоды
остановки.

Раньше формируются двигательные системы,
базирующиеся на врожденных механизмах регули-

рования. Их проявления связаны с созреванием руб-
ро-спинального (А) и таламо-паллидарного (В) уров-
ней регулирования движений [1].

Так, уже в дошкольном возрасте высокой сте-
пени координации достигают двигательные реакции,
обеспечиваемые этими уровнями: «микро- и мак-
родвижения» общего центра массы (ОЦМ) тела в
вертикальной позе, ходьба, бег, ритмические движе-
ния [1,3,4].

Позже достигают высокого качества регули-
рования движения сложной координационной струк-
туры, в управлении которыми участвуют высшие
кортикальные уровни – С и D. Движения этих уров-
ней требуют участия телерецепторов, взаимодей-
ствия с предметами в пространственном поле, ре-
зервов компенсации. Как правило, они требуют спе-
циального обучения.

Хотя способность ребенка к выработке новых
двигательных координаций и достигает своего мак-
симума в возрасте 11—13 лет, исследователи [2, 5]
считают, что обучение многим движениям нужно
начинать уже с 7-9 лет.

А.А. Маркосян [5], Л.Е. Любомирский [3], В.И.
Лях [4] рекомендуют именно с этого возраста начи-
нать обучение и тренировку ребенка движениям на
точность, ударным и метательным движениям в про-
странственном поле, то есть координациям высших
уровней регулирования.

Высокая пластичность нервной системы в дет-
ском возрасте, зависимость созревания высших моз-
говых структур от «афферентной загрузки» сенсор-
ных каналов [6], дают основание предположить, что
стимуляция анализаторов специальными упражне-
ниями должна ускорить процесс созревания двига-
тельных функциональных систем высокой степени
координации - требующих ловкости, точности, быст-
роты переключений и других качеств.

Однако в программах по физическому вос-
питанию школьников мало уделяется внимания
развитию координации движений специальными
средствами.

Недостаточно изученными являются вопросы
формирования адаптивных механизмов управления
движениями различной координационной структу-
ры в онтогенезе. Это свидетельствует об актуальнос-
ти проблемы развития и совершенствования коор-
динации у детей, о теоретической и практической
значимости рассматриваемых вопросов.

Формулирование целей работы.
Цель настоящей работы состоит в изучении

закономерностей развития координации движений у
детей младшего школьного возраста и обосновании
адекватных средств их развития, и совершенствования.

Методы исследования. Для оценки координа-
ционных способностей у детей применялись стаби-
ло- и треморография, теппинг-тест, ходьба по пря-
мой линии, кистевая тензодинамометрия, воспроиз-
ведение десятисантиметровой линии на бумаге, ме-
тания по неподвижной и движущейся целям, статис-
тические и другие методы.
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Организация исследований. Для решения по-
ставленных задач были проведены исследования дви-
гательной функции у детей 7-9 лет на уроках физи-
ческой культуры в средней школе.

На первом этапе определялся уровень разви-
тия координации движений у детей 7-9 лет при сохра-
нении вертикальной позы, управлении ритмически-
ми и точностными движениями, на втором - осуще-
ствлялся подбор средств и обоснование адекватных
методов развития и совершенствования координации
движений, разрабатывались и испытывались целевые
педагогические программы для развития координа-
ции движений.

Результаты исследований.
Исследования показали, что в обычных усло-

виях функционирования организма дети в 7-9 лет
обладают высокой статодинамической устойчивос-
тью, хорошо координируют свои движения при ходь-
бе по прямой линии и при выполнении ритмических
движений в теппинг-тесте, что говорит о зрелости
рефлекторных механизмов, преимущественно, низ-
ших уровней регулирования.

Существенные возрастные различия при уп-
равлении простыми движениями выявляются в про-
цессе усложнения условий их выполнения: выклю-
чении зрения,  вестибулярных раздражениях,
уменьшении площади опоры стояния, развитии утом-
ления и т.д.

Так, качество регулирования вертикальной
позы при ее усложнении в большей мере ухудшает-
ся у детей 7 лет. Дети 9 лет обладают более совершен-
ными компенсаторными реакциями на усложнения
позы.

При управлении ритмическими движениями
дети 7 лет уступают в стабильности более старшим
испытуемым. Различия между детьми 7-9 лет и взрос-
лыми лицами при управлении ритмическими дви-
жениями возрастают к концу тестирования, то есть
при развитии утомления. С развитием утомления
снижаются величины коэффициентов корреляций
между соседними движениями в данном тесте. Бо-
лее высокая при этом частота движений у школьни-
ков 9 лет говорит о том, что их функциональные ре-
зервы позволяют эффективнее активизировать
компенсаторные механизмы в программе регулиро-
вания для сохранения работоспособности.

При ходьбе по прямой линии до цели дети в 7
лет не уступают 8-9-летним школьникам в координа-
ции циклического движения в неосложненных усло-
виях локомоции. Они проявляют высокую скоорди-
нированность зрительного и двигательного
анализаторов при формировании и реализации про-
граммы движения, способность к экстраполяцион-
ному прогнозированию (табл. 1).

В тоже время при выключении зрения и вес-
тибулярных раздражениях дети 7 лет хуже координи-
руют локомоторное движение.

Хотя c возрастом и просматривается тенден-
ция к повышению вестибулярной устойчивости, раз-
личия между тремя возрастными группами относи-

тельно невелики, что дает основание говорить о близ-
ких механизмах регулирования локомоторного дви-
жения у детей 7-9 лет.

Результаты также свидетельствуют о более
высокой помехоустойчивости детей 9 лет при реали-
зации программы локомоторного движения.

При управлении точностными движениями
у детей 7-9 лет динамически меняются в процессе
обучения роль и взаимодействие зрительной (ЗСС)
и проприоцептивной (ПСС) сенсорных систем. Дан-
ные, полученные при воспроизведении десятисан-
тиметровой линии отражают высокую роль ЗСС как
в стадии афферентного синтеза– при формирова-
нии программы локального точностного движения,
так и в стадии эфферентного синтеза, то есть, при ее
реализации.

Отрицательные коэффициенты корреляции
между величинами ошибок в соседних движениях,
высокие в начале обучения и низкие – в конце, сви-
детельствуют об уменьшении роли зрения в коррек-
ционном процессе по мере овладения движением
во всех исследуемых возрастных группах.

Снижение коэффициентов корреляций по
мере овладения движением говорит о том, что с
уменьшением величин совершаемых ошибок про-
исходит переход к программному механизму регу-
лирования, мало зависимому от зрительной обрат-
ной связи.

Результаты факторного анализа свидетельству-
ют о том, что участие зрительной афферентации в
коррекции точностного движения у детей 8 и 9 лет
наиболее эффективно в начале его усвоения (1-8 по-
вторения). Так, в первых восьми повторениях влия-
нием зрительной афферентации можно объяснить
35,2 % дисперсии ошибок точностного движения у
детей 7 лет, 87,7% – у детей 8 лет и 94,6 % – 9 лет. В
дальнейших повторениях роль зрения в коррекции
точностного движения снижается у детей 8 лет до
15,6 %, 9 лет – 8,9 %. И лишь у детей 7 лет возрастает
до 70,8 %.

Т.о., у детей 7 лет наблюдается замедленность
формирования автономной программы управления
локальным движением и перехода с внешней (зри-
тельной) на внутреннюю (проприоцептивную) об-
ратную связь.

Роль зрительной афферентации в коррекци-
онном процессе наиболее высока при выполнении
движений с большими ошибками (свыше 10 мм) и
невелика при их выполнении с небольшой погреш-
ностью - 0-5 мм (табл. 2).

После усвоения движения роль зрения в обес-
печении текущей коррекции снижается, но остается
высокой в стадии афферентного синтеза и в стадии
завершения движения.

При управлении более сложными движения-
ми - высших уровней регулирования, дети обладают
еще несовершенными механизмами координации.

Так, при выполнении метаний мяча по цели
(по неподвижному и движущемуся объектам, кон-
центрическим кругам различного диаметра на сте-
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не) они значительно уступают взрослым 18-20-лет-
ним лицам.

Более качественное выполнение бросков у
детей 8-9 лет в сравнении с детьми 7 лет отражает их
лучшие координационные способности, более вы-
раженную способность к экстраполяции.

Однако коррекция программ баллистических
движений на точность у детей 7-9 лет с участием зре-
ния осуществляется еще плохо.

Результаты проведенных исследований послу-
жили основанием для разработки средств и методов
совершенствования координации движений у детей
7-9 лет на уроках физической культуры.

Программа включала физические упражнения,
воздействующие избирательно и комбинированно на
сенсорные, регуляторные и исполнительные компо-
ненты функциональных систем регулирования позы,
циклических и точностных движений. Нами разрабо-
тана методика использования нестандартного обору-
дования (рис. 1-2) для гармонического развития физи-
ческих качеств без применения каких-то специальных
упражнений, а используя естественные движения: ла-
занье, спуски, подъемы, подтягивания и т.п.

Упражнения различной координационной
структуры выполнялись в различных вариантах ус-
ложнения, что стимулировало выработку и закреп-
ление наиболее оптимальных способов реагирова-
ния на предъявляемые воздействия.

Совершенствование точностных движений с

помощью такой программы проявилось, в первую
очередь, у детей 7-9 лет в повышении эффективнос-
ти компенсаторных реакций при действии сбиваю-
щих факторов.

Дети 9-ти лет стали эффективнее использовать
зрение для овладения движениями высших уровней
регулирования. Они быстрее «освобождаются» от
зрения и раньше переходят на программный меха-
низм регулирования. У них наблюдается больший
прирост результата при метаниях в цель по непод-
вижному и движущемуся объектам, чем у детей 7 и
8 лет.

Однако управление такими движениями у де-
тей 7-9 лет еще далеко от совершенства.

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований показали, что возрастное развитие коор-
динационных способностей у детей 7-9 лет направ-
лено на расширение резервов компенсации при
усложнении условий реализации различных двига-
тельных программ.

Исключение зрения и части проприоцептив-
ной афферентации, вестибулярные раздражения,
дополнительная загрузка сенсорных каналов внеш-
ней и внутренней обратной связи с помощью специ-
альных физических упражнений ускоряют выработ-
ку компенсаторных реакций высших уровней
регулирования и переход к программному механиз-
му регулирования, надежность которого при управ-
лении движениями в большей степени присуща де-

Глаза открыты Глаза закрыты Вестибулярное раздражение с 
закрытыми глазами 

Статпар
аметры 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

студент
ы 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

студент
ы 

X 0 0 0 40 26,2 7,8 15,9 49,5 46,1 44,1 30,5 
±m 0 0 0 4,3 3,40 1,6 3,2 4,6 5,4 7,8 5,7 
σ 0 0 0 34,7 24,8 9,1 17,1 36,8 39,2 44,9 30,4 
n 66 54 34 66 54 34 29 66 54 34 29 

Таблица 1
Отклонения при ходьбе по прямой линии у детей 7-9 лет и у студентов (см)

Таблица 2
Роль зрения в коррекции локального точностного движения выполняемого с различными ошибками

школьниками 7-9 лет

Коэффициенты Возраст, 
n 

Величины ошибок 
воспроизведения, мм 

% корригируемых 
движений с участием 

зрения 
корреляции 

(r) 
детерминации (d, 

%) 

Р 

 > 10  89 % 0,576 34,0 <0,01 
5-10  68 % 0,034 0,1 >0.05 

7 лет 
 

n=13 
0-5  42 % 0,219 5,0 <0.05 

 > 10  72 % 0,643 41,3 <0,01 
5-10  56 % 0,238 5,7 >0,05 

8 лет 
 

n=49 0-5  42 % 0,141 2,0 >0,05 
 > 10  68 % 0,550 30,3 <0,01 
5-10  68 % 0,120 1,5 >0,05 

9 лет 
 

n=18 
0-5  38 % 0,350 1,2 >0,05 
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тям 9 лет и в меньшей - 7 лет.
Выводы:

1. В процессе исследований выявлена динамичес-
ки меняющаяся роль сенсорных систем при ов-
ладении движениями у детей 7-9 лет: в начале
обучения ведущая роль в управлении локаль-
ным точностным движением принадлежит ЗСС
и ее взаимосвязей с ПСС, в конце - проприоцеп-
тивному каналу обратной связи. Движение ста-
новится программным, перестает практически
корригироваться. В тоже время, роль зритель-
ной афферентации в качестве обстановочной,
пусковой и санкционирующей афферентаций
всегда остается достаточно высокой.

2. Применение нестандартного оборудования, спе-
циальных физических упражнений, введение

Рис.1. Многофункциональный гимнастический снаряд

Рис.2. Лазанье по наклонным лестницам

дополнительного занятия по физической куль-
туре повышают эффективность компенсаторных
реакций при действии сбивающих факторов у
детей 7-9 лет, надежность реализации програм-
мы движения.

3. Физические упражнения стимулирующие ком-
пенсаторные перестройки системы регулирова-
ния движений могут применяться для расшире-
ния их функциональных резервов, а тесты с ус-
ложнением задания – также для выявления ре-
зервов этих движений.

4. Для всесторонней оценки координационных
способностей у детей необходимо использовать
тестовые упражнения охватывающие различ-
ные уровни управления движениями: от ниж-
них уровней - А и B, до кортикальных - С и D (по
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Н.А. Бернштейну).
Дальнейшие исследования предполагается

направить на изучение других проблем управления
движениями разной координационной структуры у
детей младшего школьного возраста.
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК
НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Пріма Р.М.
Волинський національний

університет імені Лесі Українки

Анотація. У статті розкрито різні тенденції щодо висвітлен-
ня проблеми професійної мобільності як наукової дефініції з
позицій системного підходу , що тісно пов’язано з низкою
протиріч, ключовою із яких є суперечність між тенденціями
швидкоплинного розвитку сучасного ”суспільства” знань та
готовністю молодих фахівців працювати в умовах ринку.
Функціональний підхід до формування професійної мобіль-
ності як інтегрального утворення зумовлює необхідність ком-
плексно-системного вивчення змістової сутності цього фе-
номена.
Ключові слова: мобільність, соціальна мобільність, профес-
ійна мобільність, професійно-педагогічна мобільність, сис-
темний підхід.
Аннотация. Прима Р. Н. Профессиональная мобильность
специалиста як научная проблема. В статье анализируются
различные тенденции раскрытия проблемы профессиональ-
ной мобильности как научной дифиниции с позиций систем-
ного подхода, тесно связанного с противоречиями, ключе-
вой из каких является противоречие между тенденциями
стремительного развития современного ”общества знаний“
и готовностью молодых специалистов работать в рыночных
условиях. Функциональный подход к формированию про-
фессиональной мобильности как интегрального образова-
ния предопределяет необходимость комплексно-системно-
го изучения содержательной сущности этого феномена.
Ключевые слова: мобильность, социальная мобильность,
профессиональная мобильность, профессионально-педаго-
гическая мобильность, системный подход.
Annotation. Prima R. Professional mobility of specialist
scientific problem. In the article the different tendencies of
opening of problem of professional mobility are analyses as
scientific definition from positions of approach of the systems,
closely tied with contradictions, key from what is contradiction
between swift progress of modern ”society of knowledge’s“ trends
and willingness of young specialists to work in the conditions of
markets. The functional approach to forming professional
mobility as integrated formation predetermines necessity of

complex - systemic study of substantial nature of this
phenomenon.
Keywords: mobility, social mobility, professional mobility,
professionally-pedagogical mobility, approach of the systems.

Вступ.
Сучасні пріоритети розвитку освіти зумовлю-

ють потребу у підготовці фахівців , здатних до твор-
чої праці, професійного розвитку та вдосконалення,
освоєння та впровадження нових освітніх технологій.
Тому підготовка педагогічних кадрів у нинішніх умо-
вах має забезпечувати оптимальні передумови для
самореалізації особистості, розкриття усіх закладе-
них у ній потенційних задатків , сил , здібностей , здат-
ності до творчості , прийняття нестандартних та опе-
ративних рішень. З огляду на це важливим є підготу-
вати професійно мобільного педагога , що з огляду
на інтеграцію вітчизняної освіти в загальнолюдське
європейське співтовариство забезпечуватиме євро-
пейську мобільність і конкурентноспроможність
спеціаліста.

Проблема професійної мобільності здебільшо-
го виступала предметом соціологічних досліджень
(П.Сорокін, С.Кугель, Т.Заславська, Р.Ривкіна, В.Шу-
біна та ін.), останнім часом економічних наук (Є.Іван-
ченко, Н.Коваліско, С.Макеєв, Е.Мирошниченко,
О.Михайлов та ін.).

Обраний напрям дослідження зумовлений не-
достатністю наукових розвідок із зазначеної пробле-
матики у суто педагогічному аспекті , однобічним
розглядом проблеми ( переважно в економічному
або соціальному плані ), відсутністю міждисциплі-
нарного системного підходу до цього комплексно-
го явища.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Волинського національного університету імені Лесі
Українки.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розкрити сучасні наукові

підходи щодо висвітлення професійної мобільності
як інтегрованого феномену .

Результати дослідження.
Якою бути Україні у XXI столітті багато в чому

визначає стан системи освіти, її структурне, змісто-
ве, якісне наповнення. Освіта як найважливіша сфе-
ра життєдіяльності суспільства окреслює шляхи його
функціонування й перспективного розвитку. При
цьому життя потребує знань, які зумовлюють мо-
дернізацію сучасної освіти. Вища освіта набуває все
більшої ваги у світі як інформаційна і технологічна
база діяльності людей.

Нинішній етап розвитку системи освіти нашої
країни, що підписала Болонську конвенцію, характе-
ризується орієнтацією на входження до світового
освітнього простору і , як наслідок, на значні зміни у
структурі і змісті традиційної національної освіти.
Передбачається, що подібні кроки приведуть до підви-
щення якості освітнього процесу, і зокрема академі-
чної і професійної мобільності студентів і фахівців.
Проте дослідження питання показує, що єдиного
погляду на цю проблему не існує. У науковій пресі
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періодично з’являються гарячі дискусії прихильників
і противників (учених, педагогів, політиків) входжен-
ня України у світовий освітній простір шляхом євро-
пеїзації традиційної української освіти. У цьому кон-
тексті важко не погодитись з думкою Г. Кас’янова,
керівника Центру аналітичних досліджень в освіті
Міжнародного фонду „Відродження”, висловлену у
статті „Болонізація: поспішай повільно,” що поруч
із очевидними досягненнями йдуть не менш оче-
видні проблеми. Передусім експерти звертають ува-
гу на те, що вже нинішні контури Болонського клу-
бу та Євросоюзу не збігаються. Отже, для студентів
із країн поза Євросоюзом один із базових принципів
Болонського руху - європейська мобільність – стає
вельми проблематичним за нерівності умов участі
в цьому процесі ( 1).

В умовах масштабності й активності політич-
них чинників у царині академічної євроінтеграції вис-
ловлюються різноманітні, інколи діаметрально про-
тилежні погляди на одну проблему – удосконалення
системи освіти , по-новому актуалізується питання
якісного оновлення змісту вищої професійної освіти
шляхом відходження від звичайних моделей транс-
ляції знань і пошуку нових концептуальних ідей реал-
ізації стратегії життєдіяльності у глобальному світі.

Звідси все частіше у педагогічному середо-
вищі виникає запитання: чому і як вчити студентів
для того, щоб вони, ставши професійно компетент-
ними фахівцями, були реально потрібні і конкурен-
тноспроможні на ринку праці, а , головне, щоб були
готові до професійного росту і професійної мобіль-
ності, гнучкості мислення, міжнаціонального діало-
гу, толерантності і співпраці. Щодо готовності до
професійної мобільності, то , незважаючи на те, що
лише 10% працюючих за офіційними даними хочуть
цього, подає оптимістичну надію в переважній
більшості наше нинішнє студентство з його прагма-
тизмом, величезним прагненням до знань як до ка-
піталу, до освоєння 2-3 спеціальностей як до гарантії
життєвого успіху.

Проблема професійної мобільності не нова,
проте ще донедавна вона була традиційним предме-
том дослідження виключно соціології.

Для дослідників професійної мобільності вже
багато десятиріч залишається класичною фундамен-
тальна  праця Пітірима  Сорокіна  „Соціальна
мобільність”, яка була опублікована ще у 1927 році у
Нью-Йорку, але, без сумніву, заклала основи оригі-
нального напрямку досліджень з проблем стратифі-
кації й мобільності. Цей твір містить систему основ-
них понять і схему теоретичного аналізу, яка і сьо-
годні є загальновизнаною для дослідників соціальної,
у тому числі і професійної мобільності. Слід заува-
жити, що П.Сорокін визначає мобільність як перехід,
переміщення соціального об’єкту (індивідів, груп,
цінностей) з однієї позиції в іншу всередині соціаль-
ного простору.

Автор виділяє два основні типи мобільності:
горизонтальна й вертикальна.

Горизонтальна мобільність – це перехід інди-

віда чи соціального об’єкта від однієї соціальної по-
зиції до іншої, що знаходиться на тому ж рівні (соц-
іальному прошарку), а також територіальне пере-
міщення (зміна місця проживання).

Вертикальна мобільність – це перехід індиві-
да чи соціального об’єкта від одного соціального
прошарку до іншого, зміна соціального статусу (нова
позиція у суспільстві ). При цьому залежно від на-
прямку вертикального переміщення розрізняють два
види мобільності: висхідна й спадна (тобто соціаль-
ний підйом або соціальний „спуск”). Загальні зако-
номірності вертикальної мобільності в цілому фор-
мулюються П.Сорокіним так:
1. ніколи не існувало суспільства, соціальні про-
шарки якого були б абсолютно закриті або в яких
була б відсутня вертикальна мобільність у трьох
її основних аспектах – політичному, економіч-
ному і професійному, як внутрішньо професій-
на або міжпрофесійна циркуляція, політичні пе-
реміщення і просування „економічними схода-
ми”;

2. ніколи не існувало суспільства, в якому верти-
кальна соціальна мобільність була б абсолютно
вільною, а перехід із одного соціального прошар-
ку в інший здійснювався би без усякого спроти-
ву. Це означає, що усередині організованого
(стратифікованого) суспільства функціонує своє-
рідне „сито”, яке просіює індивідів і дозволяє де-
яким із них підніматися наверх , залишаючи інших
на нижчих щаблях, і навпаки;

3. Вертикальна соціальна мобільність змінюється
від суспільства до суспільства й від одного істо-
ричного періоду до іншого, тобто має коливаль-
ний, хвилеподібний характер ( 2 );
Без сумніву, праця П.Сорокіна геніальне за

своєю системністю і багатогранністю джерело, на яке
посилаються практично усі сучасні дослідження мо-
більності. При цьому соціологи зосереджують основ-
ну увагу насамперед на переміщеннях індивідів, шан-
сах на кар’єру, а також фактах її усвідомлення, на цілях
і мотивах професійної мобільності, соціальної адап-
тації (Іваненко).

Етапні праці в розробці теми соціальних пере-
міщень належать американським авторам: С.Ліпсе-
ту і Р.Бендіксу, П.Блау і О.Данкену, Д.Фезерману і Р.Ха-
узеру, в яких висвітлюються питання, пов’язані з про-
веденням досліджень, використанням термінології,
залученням статистики до обробки емпіричної інфор-
мації. Зокрема, на думку П. Блау і О. Данкена, емпі-
ричне дослідження мобільності має бути зосередже-
не на аналізі умов, що впливають на професійні до-
сягнення та мобільність в межах конкретного сусп-
ільства ( 2 ,14).

У контексті сучасної соціології мобільності
загально прийнято розрізняти мобільність структур-
ну й обмінну(циркулюючу), які є похідними від прин-
ципово різних чинників. Структурна мобільність
обумовлена змінами в економічній і соціальній струк-
турі суспільства, викликаними прогресуючим роз-
витком техніки і технології.
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Обмінна ж мобільність детермінована ніби то
виключно соціальними факторами: розкриттям мож-
ливостей отримання освіти, зростанням обсягу в цьо-
му плані соціальних гарантій і пільг як шансу здійсни-
ти мобільність; зміною структури цінностей і моти-
вацій професійних досягнень ( 2 , 15-16).

Аналіз публікацій із зазначеної проблематики
свідчить, що мобільність у тих чи інших формах дос-
ліджують переважно представники суспільних наук,
проте, на думку Коваліско Н., суттєвою вадою їх дос-
ліджень є односторонній розгляд проблеми – в еко-
номічному або в соціальному плані, відсутність
міждисциплінарного системного підходу до цього
комплексного явища . При цьому існує підхід до про-
фесійної мобільності як до форми трудової мобіль-
ності, яка , за ствердженням Заславської Т.І., є не
стільки економічним чи соціальним, скільки міждис-
циплінарним поняттям ( 3 ,3), що виражається в про-
фесійному, кваліфікаційному, соціальному, галузе-
вому, територіальному та інших переміщеннях
індивідів, є своєрідною формою їх адаптації до нових
технологічних і економічних умов функціонування.

Професійна мобільність розглядається як зміна
трудової позиції або ролі фахівця, обумовлена зміною
місця роботи або професії. За такого підходу у по-
нятті „професійна мобільність” розрізняють об’єктив-
ний, суб’єктивний і характерологічний аспекти.

Об’єктивний аспект охоплює науково-технічні
та соціально-економічні передумови, а також сам
процес зміни професії. Щодо чинників, які стимулю-
ють професійну мобільність, то акценти перенесені з
науково-технічних досягнень, що прискорювали про-
цес виникнення нових професій і потребували пере-
кваліфікації робітників за радянських часів на факто-
ри розвитку ринкових відносин, що забезпечують
досягнення якісно нового рівня мобільності та про-
фесійно-практичної підготовки конкурентоспромож-
ного фахівця.

Суб’єктивний аспект розкриває процес
зміни інтересів працівників та акт прийняття рішен-
ня щодо зміни місця роботи чи професії, що зале-
жить від таких індивідуальних характеристик людей,
як потреби, ціннісні орієнтації, моральні якості та
інші визначальні мотиви.

 З характерологічної точки зору важливою є
схильність людини до зміни предметної діяльності, що
дає підстави розглядати професійну мобільність як
відносно усталену властивість особистості, як підго-
товленість або схильність до зміни виду професійної
діяльності (працемобільність).

 Системний розгляд професійної мобільності,
за твердженням Н.Коваліско, з одного боку, висуває
певні вимоги до професійно-кваліфікаційних якостей
індивідів, а з іншого–максимально сприяє розвиткові
особистості через підвищення відповідності між
структурою її індивідуальних потреб і соціально-еко-
номічною цінністю місця, яке вона посідає . Перша з
цих функцій є предметом економічної науки, друга-
соціології і соціальної психології. Це зумовлює, за
твердженням М.П. Лукашевича і М.В. Туленкова, як-

існо різні підходи до досліджень мобільності:
- як до деперсоніфікованого соціально-економіч-
ного процесу;

- як до засобу соціального просування і профес-
ійного розвитку особистості.
У першому випадку маємо справу з власне

трудовою мобільністю, а в другому - з так званою
трудовою кар’єрою працівників ( 4 ,129).

Поділяючи думку Л.Н.Лесохіної, Л.І.Рибни-
кова розглядає поняття професійної мобільності з
двох позицій:
1) з одного боку, це зміна позицій, спричинена зов-
нішніми умовами, а саме: відсутністю робочих
місць, низькою заробітною платою, побутовою
невпорядкованістю працівників тощо, що зумов-
лює необхідність їх адаптування до реальних жит-
тєвих позицій;

2) з іншого, професійну мобільність можна розгля-
дати як внутрішню свободу, самовдосконалення
особистості, що базується на стабільних ціннос-
тях та потребі у самоорганізації, самовизначенні
і саморозвиткові, здатності швидко реагувати на
зміни в соціумі завдяки грамотності, освіченості
та професійній компетентності ( ). Саме це , на
думку Е.Зеєра, може забезпечити професійній
освіті „конвертовану”, соціально-професійну
мобільність .
Науковців у галузі психології ( В.Ковальова,

В.Тихонович, М.Шабонова, Л.Левченко та ін.), перш
за все, цікавить психологічна готовність до зміни про-
фесії та причини, що дозволяють чи не дозволяють
зламати традиційний стереотипи професійної повед-
інки. При цьому професійна мобільність розглядаєть-
ся ними як „здатність і готовність особистості достат-
ньо швидко й успішно оволодівати новою технікою і
технологією, набувати нових знань і вмінь, що забез-
печують ефективність нової профорієнтаційної діяль-
ності”(психологічний словник).

За визначенням Л.П. Шевченко, професійна
мобільність – це психологічна готовність робітни-
ка, фахівця до розв’язку широкого кола виробничих
завдань, здатність оперативно, швидко перебудову-
ватись в залежності від ситуації, оскільки найбільш
ефективною відповіддю людини на невизначеність
та проблемність трудової ситуації є гнучкість пове-
дінки, що проявляється в його здатності вчасно
змінювати стратегію або засіб дій у відповідності з
умовами праці , що змінюються. При цьому показ-
ником гнучкості є швидкість зміни стратегій в за-
лежності від зміни ситуації.

За такого підходу цілком вмотивованою є ха-
рактеристика Н.Г. Мурадяном мобільності як засобу
адаптації працівників, що підвищує їх конкурентноз-
датність, обумовленість професійної мобільності
рівнем психологічної готовності робітників до діяль-
ності в умовах конкуренції та нестабільності на рин-
ку праці (Ф.Н.Гайсин, Ф.Х.Фаїзов).

 Виходячи з цього , найбільш правомірним у
контексті психології професійної мобільності є виок-
ремлення типів особистості потенційно схильних до
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мобільної або стабільної поведінки та типів особис-
тості ,що по-різному оцінюють порівняльну зна-
чущість кар’єрного росту, оскільки всі типи особис-
тості і є тим чинником, що диференціює індивідуаль-
не сприйняття та оцінку тієї чи іншої ситуації( 5 ).

 Практика показує, що різні типи особистос-
тей, які знаходяться в однаковій об’єктивній ситуації,
реалізують різні моделі трудової поведінки: більш
здібні індивіди іноді крокують службовими сходами
значно повільніше ,ніж менш здібні, але орієнтовані
на кар’єру; одні змінюють професію задля кращих
умов, інші - протистоять зміні фаху; частина людей
під виливом руйнуючої економічної та професійної
культури засвоюють нову культуру, а інша частина
залишається відданою попередній. Тобто особистості
по–різному пристосовуються до життєвих обставин,
виробляють різні (традиційні та інноваційні) стратегії
адаптації до кризи, серед яких: стратегія пристосу-
вання, настанова на будь – яку постійну роботу та
гарантовану зайнятість, стратегія зміни професії, од-
ночасної зайнятості на декількох роботах . При цьо-
му, як слушно зауважує Н.Коваліско, оцінка необхід-
ності та бажання переміщення, як правило, моти-
вується самою людиною. Залежно від характеру цієї
оцінки розрізняють мотиви здійснення акту мобіль-
ності і мотиви утримання від неї. Під мотивами моб-
ільності розуміють усвідомлені людиною причини та
цілі (внутрішні усвідомлені або не усвідомлені спо-
нуки, що відповідають цим стимулам), які роблять
соціальне, і зокрема професійне, переміщення необ-
хідним. Тому в одних і тих же умовах і за наявності
рівних можливостей індивіди приймають неоднакові
рішення. Це пов’язано з тим, що особистість з її не-
повторною структурою перебуває між зовнішніми
стимулами до переміщення і мотивованими оцінка-
ми його доцільності. Безперечно, мотиваційні функції
виконують ціннісні орієнтації особистості. При цьо-
му цінностями виступають матеріальні або ідеальні
предмети, які здатні задовольнити потреби та інтере-
си людини, сформувати індивідуальний стиль життя,
невід’ємною складовою якого є професійна
діяльність, професійне самовизначення особистості.

Поняття „професійна мобільність” охоплює
сукупність різноманітних процесів, різні види пере-
міщень, що виконують відносно самостійні функції.
Щодо професійної мобільності педагогів вона охоп-
лює різноманітні зміни змісту, характеру та умов
праці вчителів, що торкаються змін їх статутних ха-
рактеристик (внутрішньо професійних, категоріаль-
них) і більш широких (соціальних).

Вона виражається у зміні:
1 професії (спеціальності, спеціалізації);
2 кваліфікації;
3 посади;
4 місця роботи;

Суб’єктом мобільності може виступати як ок-
ремий педагог, так і педагогічний колектив в цілому.

Дослідження як вітчизняних (Кугель С., Ривкі-
на Р., Хахуліна Л., та ін.), так і зарубіжних ( Веніге Ю.,
Йожа Е., Т. Орден та ін.) науковців показують, що

мобільність у педагогічній сфері має ряд особливос-
тей, що випливають із специфіки професійної діяль-
ності. Перш за все в освіті співвіднесеність стабіль-
ності і мобільності кадрів інша, ніж у матеріальному
виробництві: забезпечення гнучкості і багатофункц-
іональності професійної освіти відповідно до потреб
суспільства збільшує „питому вагу” значення моб-
ільності. По-друге, детермінована об’єктивними чин-
никами,  як і  в  матеріальному виробництві ,
мобільність у педагогічній сфері, її спрямованість,
інтенсивність більшою мірою залежать від особисті-
сних, суб’єктивних чинників. Суспільство зацікавле-
не у такому фахівцеві, який уміє думати самостійно і
вирішувати різноманітні проблеми, застосовувати
знання, одержані у процесі навчання ; володіє кри-
тичним і творчим мисленням, що сформоване у про-
цесі освіти ; вміє здобувати нові знання, здібний до
самонавчання , самоосвіти.

Вивчення професійно-педагогічної мобіль-
ності, на думку Кугеля С.А., охоплює як її здійснення,
так і чинники , передумови , умови , наслідки цього
процесу. Наявність об’єктивних (можливість зміни
статусу) і суб’єктивних (орієнтація на зміну статусу)
передумов дозволяє говорити про реальну і потенц-
ійну мобільність. Під потенційною мобільністю , за
визначенням Коваліско Н., слід розуміти схильність ,
бажання , прагнення людини змінити соціальний ста-
тус , соціальну позицію. Цей стан триває в часі між
прийняттям рішення про мобільність і фактично мо-
більністю або ж уникненням її. Період потенційної
мобільності різний у різних індивідів. Критичний
рівень потенційної мобільності призводить до фак-
тичної мобільності. Фактична мобільність – це зміна
статусу людини , її перехід в іншу групу під дією об-
’єктивних і суб’єктивних факторів , умов і стимулів .
Проте перетворення потенційної мобільності у ре-
альну залежить від обставин, умов, від того, наскільки
орієнтація на зміну статусу буде сприяти або, навпа-
ки , перешкоджати здійсненню цих намірів (3). При
цьому суттєве й те, наскільки значущими для особи-
стості є ці орієнтації, яке їх місце у структурі ціннос-
тей. Тому оцінювати і прогнозувати фактичну
мобільність за потенційною можливо лише умовно.

Для наукових і практичних цілей вирішальне
значення має класифікація мобільності. Вихідним
поняттям при класифікації процесів мобільності є вид
мобільності, в основі якого лежить такий критерій,
як зміни у змісті та умовах професійної діяльності.
Погоджуючись з думкою Кугеля С.А., зазначаємо,
що класифікація цих процесів дає можливість упо-
рядкувати різноманітні переміщення з єдиних по-
зицій, подати їх як окремі прояви загального процесу
професійно-педагогічної мобільності , визначити
який вид мобільності забезпечує виконання тих чи
інших соціальних функцій. Проте цей критерій не єди-
ний. Додатковими критеріями, на нашу думку, мо-
жуть виступати :

• часова ознака, • суб’єкт мобільності, • спря-
мування мобільності.

Так , за першою ознакою мобільність може
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бути диференційована на інтрагенераційну (охоплює
всі види мобільності протягом життя покоління) та
інтергенераційну (міжпоколінну) , що може вивча-
тися як в ретроспективному , так і в проективному
планах ( порівняння фактичного професійного ста-
тусу дітей і батьків , оцінка професійних перспектив
дітей і т. ін.), за суб’єктом мобільності поділяється на
індивідуальну і групову; за спрямуванням можна
виділити внутрішню (в межах освітньо-професійної
діяльності) і зовнішню (між освітою й іншими сфера-
ми діяльності) мобільності і т.ін.

Професійно-педагогічна  мобільність
здійснюється , як правило , в межах визначеної струк-
тури педагогічних кадрів, яка є ніби ”полем мобіль-
ності“ ( Кугель С.А.) , що являє собою перехід від
одного її елемента до іншого. В цьому плані класиф-
ікація мобільності відповідає класифікації структур
науково-педагогічних кадрів : кваліфікаційній, поса-
довій, професійній. Кваліфікаційна і посадова
мобільність виступають переважно як різновиди вер-
тикальної мобільності , професійна – горизонталь-
ної. Як правило, кваліфікаційно- посадова мобільність
має ” зростаючий “ характер , а індикатором росту є
отримання відповідної кваліфікації майбутніми пе-
дагогами : бакалавр – спеціаліст – магістр , ступенів і
звань науково-педагогічних кадрів : кандидата , док-
тора наук , доцента , професора тощо.

Відносно самостійним видом професійно-пе-
дагогічної мобільності , лише побічно пов’язаним з
кваліфікаційно-посадовим зростанням є підвищення
престижу професії.

Вищезазначені критерії (часовий аспект,
суб’єкт мобільності, спрямування мобільності) є за-
гальними критеріями диференціації професійно-пе-
дагогічної мобільності , проте вони не забезпечують
всебічне , комплексне ,системне визначення і вив-
чення цього феномена , що потребує , в свою чергу
, виокремлення специфічних критеріїв професійної
мобільності, зокрема таких, як : зміна професійних
ролей , предметно-тематичні зрушення тощо. Так,
”рольова мобільність“ як аспект професійної моб-
ільності педагога являє собою зміни структури його
діяльності ,основних функцій. Перш за все це пов’я-
зане з переходом , наприклад , від педагогічної до
науково –методичної , науково – дослідної , управлі-
нської діяльності (або навпаки) тощо.

Специфіка педагогічної діяльності вимагає ча-
стої зміни видів роботи лише для певного , відносно
вузького кола спеціальностей ( наприклад , учитель
початкових класів); вона включає в себе періодичне
повернення до одних і тих же робіт. Цей вид мобіль-
ності умовно названий науковцями ”маятниковий“.

Інший характер носить мобільність , що змінює
основну структуру діяльності і , по суті , є переквал-
іфікацією. У цьому випадку мобільність має ніби
лінійний характер. ”Маятникова мобільність“ може
виступати і як етап повної перекваліфікації. Слід зау-
важити , що ”маятникова мобільність“ і перекваліфі-
кація як відносно самостійні види мобільності взає-

мопов’язані перш за все як сторони цілісного проце-
су спеціалізації. В окремих випадках вони можуть
переходити одна в одну. Так , на практиці у структурі
діяльності педагога ” неосновна “ спеціальність (або
спеціалізація) може стати основною , а перекваліфі-
кація обумовлює радикальні зрушення в спектрі його
професійної діяльності.

Теоретичне узагальнення сучасних тенденцій
щодо формування мобільності майбутнього педаго-
га дозволяє нам констатувати , що саме вона є тим
соціальним механізмом , що ліквідує або пом’якшує
диспропорції між визначеною соціально-педагогіч-
ною проблемою і наявною структурою кадрів , і вод-
ночас спрямований на підвищення ефективності про-
фесійної діяльності. В цьому , на нашу думку , суть
функціонального спрямування професійної мобіль-
ності. У загальному вигляді ці функції можуть бути
розподілені на:

8 пізнавальні, 9 професійно-організаційні , 10
особистісні.

 Пізнавальна функція професійної мобільності
реалізується як стимулятор креативності педагога і
спосіб міждисциплінарної комунікації.

 Професійно-організаційна проявляється у
встановленні співвіднесеності між суспільно необхі-
дною і фактично професійною структурами педаго-
гічних кадрів і, перш за все, в забезпеченні інновацій-
ної діяльності.

 Особистісна функція відіграє важливу роль у
динаміці професійних інтересів педагога , розширенні
професійного профілю, забезпеченні зайнятості ,
формуванні у майбутнього фахівця ” екстрафункц-
іональних “ знань, умінь і навичок, властивостей, яко-
стей і здібностей, що слугуватимуть підґрунтям реа-
лізації його професійної мобільності, конкурентосп-
роможності і соціальної захищеності .

 Висновки.
 Функціональний підхід до формування про-

фесійної мобільності як інтегрального утворення зу-
мовлює необхідність комплексно-системного вивчен-
ня змістової сутності цього феномена.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку розкриття педагогічної сутності по-
няття « професійна мобільність особистості».
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІВЧАТ 11-14
РОКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ

ФУНКЦІЙ

Пустовалов В.О.
Черкаський національний

університет імені Б. Хмельницького

Анотація. Вивчали фізичну підготовленість дівчат 11-14 років
з різним рівнем нейродинамічних функцій. Встановлено,
поступове і нерівномірне зростання функціональної рухли-
вості (ФРНП) і сили нервових процесів (СНП) та фізичної
підготовленості у дівчат середнього шкільного віку. Доведе-
но, що у віковому періоді 11 – 14 років зростання показників
сили, швидкісно-силових здібностей та витривалості відбу-
вається більш інтенсивно, нейродинамічні функції (ФРНП,
СНП) і фізичні здібності – швидкість, спритність і гнучкість
змінюються повільно. У дівчат 13 – 14 років встановлені
вірогідний зв’язок між нейродинамічними функціями і фізич-
ною підготовленістю у вправах на швидкість і спритність та
прояв швидкісно-силових здібностей, також встановлені і
статистично достовірні різниці цих здібностей у групах з
різним рівнем властивостей основних нервових процесів.
Ключові слова: нейродинамічні функції, функціональна рух-
ливість нервових процесів, сила нервових процесів, фізична
підготовленість, фізичні здібності.
Аннотация. Пустовалов В. А. Физическая подготовленность
девушек 11-14 лет с разным уровнем нейродинамических
функций. Изучали физическую подготовленность девочек
11-14 лет c разным уровнем нейродинамических функций.
Выявлено постепенное и неравномерное становление функ-
циональной подвижности (ФПНП) и силы нервных процес-
сов (СНП) и физической подготовленности девочек средне-
го школьного возраста. У девочек с 11 до 14 лет значительные
изменения наблюдали в показателях силы, выносливости и
скоростно-силовых способностей, тогда как показатели ней-
родинамических функций (ФПНП, СНП) и физические каче-
ства – скорость, ловкость и гибкость изменялись незначи-
тельно. В 13 и  14  лет установлены связи между
нейродинамическими функциями с физической подготовлен-
ностью, в заданиях на скорость, ловкость и проявление ско-
ростно-силовых качеств, выявлены и достоверные различия
в группах девочек с разным уровнем  основных свойств
нервных процессов.
Ключевые слова: нейродинамические функции, функциональ-
ная подвижность нервных процессов, сила нервных процес-
сов, физическая подготовка, физические качества.
Annotation. Pustovalov V.O.  The physical fitness of the girls
aged 11-14 with different level of the neurodynamics functions.
The gradual and uneven increase of functional mobility and the
power of nervous processes and physical fitness among the girls
of middle school age. The indexes of power, speed- power
abilities and endurance were found to increase more intensively
at the age of 11-14; neurodunamics functions and flexibility
were found to change slowly. The reliable correla tion was
discovered between the neurodunamics functions and physical
fitness in the exercises far speed and agility as well as speed-
power abilities among the girls aged 13-14; the statistics reliable
differences of these abilities were discovered in the groups with
different level of the main nervous processes properties.
Key words: HNA individual-typological  properties, functional
mobility of the nervous processes (FMNP), nervous processes
power (NPP), physical fitness, physical abilities.

Вступ.
В останній час зацікавленість до проблеми ге-

нетичної детермінації фізичного розвитку та індиві-
дуальних нейродинамічних особливостей людини,
значно зросла. Існує думка, що фізичні і психофізіо-
логічні ознаки людини розвиваються у відповідності

до генетичної програми [1, 2, 5]. Тому, як для загаль-
нотеоретичних, так і для прикладних аспектів фізич-
ного виховання необхідно знати, які індивідуальні
особливості є жорстко генетично закріплені, а які
змінюються під впливом різних факторів середови-
ща, в тому числі і засобів фізичної культури.

На сьогоднішній день накопичено чимало да-
них стосовно ступеня спадковості морфофункціо-
нальних ознак, фізичного розвитку та фізичної підго-
товленості людини [3, 6, 7, 10, 11]. Доведена і генетич-
на обумовленість нейродинамічних функцій люди-
ни, до яких відносять функціональну рухливість та
силу нервових процесів [8, 9]. Разом з тим, відсутня
інформація про наявність зв’язку між фізичною підго-
товленістю та індивідуально-типологічними власти-
востями нервової системи. З’ясування цього питан-
ня на нашу думку дозволить в більшій мірі зрозуміти
роль спадкових і середовищних факторів у форму-
ванні фізичних здібностей та нейродинамічних
функцій людини.

Робота виконана у відповідності до зведених
планів науково-дослідної роботи Черкаського націо-
нального університету імені Богдана Хмельницько-
го, а також у межах держбюджетної теми 0102U007102
Міністерства освіти і науки України „Психофізіо-
логічні закономірності розумової діяльності людей в
онтогенезі”.

Формулювання мети роботи.
Метою роботи було дослідити особливості ста-

новлення фізичної підготовленості дівчат 11-14 років
з різним рівнем нейродинамічних функцій.

Методика.
У 158 дівчат середнього шкільного віку визна-

чали нейродинамічні властивості нервової системи
– функціональну рухливість і силу  нервових про-
цесів та фізичну підготовленість.

Дослідження та оцінку ФРНП і СНП проводи-
ли на комп’ютерній системі „Діагност-1” [6]. Мірою
ФРНП був час виконання тестового завдання. Чим
швидше обстежуваний виконував завдання, пов’яза-
не з диференціацією 120 подразників, тим вище в ньо-
го була ФРНП. Силу нервових процесів оцінювали за
показником загальної кількості переробленої інфор-
мації протягом 5 хв роботи. Більша кількість пере-
робленої інформації відповідала вищому рівню СНП.

Фізичну підготовленість хлопців середнього
шкільного віку вивчали з використанням „Держав-
них тестів” (1996). Визначали рівень розвитку основ-
них фізичних здібностей учнів: сили, швидкості, вит-
ривалості, гнучкості та спритності [4]. Силові здібності
досліджували під час виконання вправи „Згинання,
розгинання рук в упорі лежачи”, швидкісні - за ре-
зультатами бігу на 60 мю. Для оцінки швидкісно-си-
лових можливостей використовували тестове завдан-
ня „Стрибок у довжину з місця”, спритність - за ре-
зультатами у вправі „Човниковий біг 4х9 м”. Рівень
розвитку гнучкості визначався за результатами у
вправі „Нахил тулуба вперед з вихідного положення
сидячи, ноги нарізно”, а витривалість оцінювали по
часу подолання учнями дистанції 1000 м.
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Результати дослідження.
Нейродинамічні функції функціональна рух-

ливість та сила нервових процесів характеризують
індивідуально-типологічні властивості вищої нерво-
вої діяльності. Так як, між досліджуваними типологі-
чними властивостями ВНД нами були встановлені
високі кореляційні зв’язки (r= 0,79 Р<0,001), ми в ро-
боті наводимо результати що були отримані за умов
дослідження ФРНП.

Встановлено, що найвищу швидкість перероб-
ки інформації і кращу функціональну рухливість не-
рвових процесів мали дівчата 14 років, а повільно
виконували завдання і мали низьку функціональну
рухливість - учні 11 років. У дівчат досліджуваного
вікового періоду спостерігається поступове зростан-
ня результатів виконання тестових завдань з фізичної
підготовленості, найменшими вони були в учнів 11
років, а найвищими у 14 - річних.

Рис. 1. Результати  у завданнях „Біг 60 м” (А),  „Човниковий біг 4х9 м” (Б), „Стрибок у довжину з
місця” (В), „Згинання розгинання рук в упорі лежачи” (Г), „Нахил тулуба вперед у в. п. сидячи” (Д), „Біг
1000 м” (Е)  дівчат 11-14 років з __ - високим, __ - середнім, __ - низьким рівнем ФРНП; *- достовірність

різниць між високим і низьким, **- високим і середнім рівнями ФРНП Р<0,05.
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Методом сигнальних відхилень ми провели
розподіл обстежуваних дівчат на групи з високим,
середнім і низьким рівнем ФРНП. Середні значення
ФРНП в групах дівчат з високим рівнем нейродинам-
ічних функцій змінювалися в межах від 70,3±0,28 до
66,6±0,42 с, з середнім - 73,0±0,40 - 70,8±0,35 с, а у осіб
з низьким рівнем 83,0±0,51 - 73,7±0,25 с.

Фізична підготовленість дівчат 11-14 років з
різним індивідуально-типологічних властивостей ВНД
представлена на рисунку 1. Як видно, кращі резуль-
тати виконання тестових завдань з фізичної підготов-
леності у віковому періоді з 11 до 14 років мали дівча-
та з високим рівнем нейродинамічних функцій у по-
рівнянні з обстежуваними з низькою градацією ФРНП.
Особи з середнім рівнем нейродинамічних функцій
за результатами виконання тестових завдань з фізич-
ної підготовленості займали проміжне місце. Дос-
товірні відмінності результатів виконання тестових
завдань у групах дівчат з різною градацією нейроди-
намічних функцій були виявлені під час виконання
вправ на швидкості та швидкісно-силових здібностей
в 13 і 14 років, а на спритність в 14 років (Р<0,05). Тоді
як, в інших тестових вправах з фізичної підготовле-
ності суттєвих різниць між групами дівчат з різною
градацією ФРНП не виявлено (Р>0,05).

Порівняльний аналіз темпів змін показників
фізичної підготовленості і нейродинамічних функцій
показав, що показники фізичних здібностей в у дівчат
з 11 до 14 років в середньому змінювалися на – 21,2%
(швидкість на – 7,9%, спритність – 7,4%, швидкісно-
силові якості – 19,3%, сила – 60,4%, гнучкість – 7,1% і
витривалість – 15,2%), тоді як нейродинамічні влас-
тивості в середньому змінювалися на – 7,8% (ФРНП і
СНП на - 5,4 і 10,2% ). Отже за темпами змін досліджу-
ваних ознак, можна виділити дві групи, одна група -
лабільні, до яких можна віднести фізичні здібності
(сила, швидкісно-силові здібності, витривалість)учнів,
а друга консервативні - нейродинамічні функції
(ФРНП і СНП) і фізичні здібності (швидкість,
спритність, гнучкість).

Зміни показників ФРНП та виконання рухових
тестів свідчить про подальше формування нейроди-
намічних функцій і фізичної підготовленості у гру-
пах дівчат середнього шкільного віку. Особи з висо-
ким рівнем ФРНП та СНП характеризувалися
достовірно вищими показниками швидкості, швидкі-
сно-силових здібностей та спритності, ніж дівчата з
низьким рівнем нейродинамічних властивостей.

Для підтвердження зв’язків між ФРНП і показ-

никами фізичної підготовленості ми провели кореля-
ційний аналіз (табл. 1).

З результатів представлених в таблиці видно,
що у дівчат 11-12 років зв’язок ФРНП з фізичними
здібностями відсутній. У 13 і 14 - річних дівчат між
функціональною рухливістю нервових процесів з
швидкісними, швидкісно-силовими здібностями та
показниками спритності були встановлені кореляційні
зв’язки.

Висновки.
1. Встановлено, поступове і нерівномірне зростан-
ня функціональної рухливості (ФРНП) і сили
(СНП) нервових процесів та фізичної підготов-
леності у дівчат з 11 до 14 років.

2. Доведено, що у дівчат середнього шкільного віку
зростання сили, швидкісно-силових здібностей
та витривалості відбувається більш інтенсивно, а
нейродинамічні функції (ФРНП, СНП) і фізичні
здібності - швидкість, спритність і гнучкість
змінюються повільно.

3. У дівчат в 13 і 14 років встановлений вірогідний
зв’язок між нейродинамічними функціями і
фізичною підготовленістю у вправах на
швидкість, спритність та прояв швидкісно-сило-
вих здібностей, тоді як у тестових завданнях на
прояв сили, гнучкості і витривалості з нейроди-
намічними властивостями зв’язків не виявлено.

4. Особи з високим рівнем ФРНП і СНП характери-
зувались достовірно вищими показниками у
вправах на швидкість, спритність та прояв швид-
кісно-силових здібностей, ніж у дівчат з низьким
рівнем нейродинамічних властивостей.
Подальший напрямок дослідження передбачає

відслідковування результатів розвитку фізичних
здібностей з урахуванням нейродинамічних власти-
востей учнів.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
СПОРТИВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ВАЖКОАТЛЕТІВ

Распітін В.І.
Миколаївський державний

університет ім. В.О. Сухомлинського

Анотація. У статті розкриваються підвищення спортивних
результатів у важкій атлетиці при підмозі психологічних за-
собів. У важкій атлетиці сьогодні сформована і функціонує
досить ефективна технологія відбору та підготовки спорт-
сменів високої кваліфікації. Це підтверджується високими до-
сягненнями українських спортсменів на міжнародній арені.
Постійне розширення кола претендентів на високі досягнен-
ня на міжнародних змаганнях істотно впливає на рівень кон-
куренції серед найсильніших спортсменів світу. Відомо, що
ефективність змагальної діяльності важкоатлетів багато в
чому залежить від індивідуальних та групових модельних
показників фізичного розвитку та критеріїв перспективності
того чи іншого атлета.
Ключові слова: психологічний, підготовка, аутогенний, іде-
омоторний, тренування, важкоатлет.
Аннотация. Распитин В.И. Психологические средства по-
вышения спортивной работоспособности тяжелоатлетов. В
статье раскрывается повышение спортивных результатов в
тяжелой атлетике при  использовании психологических
средств. В тяжелой атлетике сегодня сформирована и функ-
ционирует довольно эффективная технология отбора и под-
готовки спортсменов высокой квалификации. Это подтверж-
дается высокими достижениями украинских спортсменов на
международной арене. Постоянное расширение круга пре-
тендентов на высокие достижения на международных сорев-
нованиях существенным образом влияет на уровень конку-
ренции среди сильнейших спортсменов мира. Эффективность
соревновательной деятельности тяжелоатлетов зависит от
индивидуальных и групповых модельных показателей физи-
ческого развития и критериев перспективности того или
другого атлета.
Ключевые слова: психологический, подготовка, аутогенный,
идеомоторный, тренировка, тяжелоатлет.
Annotation. Raspitin V.I. Psychological means of increase of

sports serviceability of weight-lifters. In the article increase of
sports results in heavy athletics is opened at use of psychological
means. In heavy athletics today it is generated and rather
effective technology of selection and preparation of sportsmen
of high qualification functions. It  proves to be true high
achievements of the Ukrainian sportsmen on international
scene. Constant expansion of a  circle of applicants for high
achievements a t the international competitions significally
influences a level of a  competition among the strongest
sportsmen of the world. Efficiency of competitive activity of
weight-lifters depends on individual and group modelling
parameters of physical development and criteria of perspectivity
of this or that athlete.
Key words: psychological, preparation, autogenous, ideomotor,
training, the weight-lifter.

Вступ.
В умовах зростаючої спортивної конкуренції,

коли сили суперників приблизно однакові, виключ-
ного значення набувають морально-вольові якості
спортсмена, його психологічна стійкість, готовність
боротися у найскладніших, іноді неочікуваних чи не-
зручних умовах, і добиватися поставленої мети.

Психологічні переживання спортсменів вик-
лючно складні і багатогранні. Напруга, скутість, бо-
язнь поразки, інші нав’язливі думки передують у
свідомості, привертають до себе увагу, створюють
своєрідний психологічний бар’єр подолати який
вдається не кожному.

Мета психологічної підготовки - розвиток
здібностей і психічних функцій спортсмена, необхід-
них для досягнення високого рівня майстерності, пси-
хічної стійкості і готовності до участі в змаганнях.

Психічну готовність до змагань В.А. Запоро-
жанова (1993) характеризує такими якостями: тверда
впевненість у своїх силах, потяг активно і захоплено,
з повною віддачею сил боротися до кінця за досяг-
нення поставленої мети, оптимальний рівень емоц-
ійного збудження, високий ступінь стійкості до пере-
шкод, до несприятливо діючих зовнішніх та внутрішніх
факторів, здатність керувати своїми діями, почуття-
ми і поведінкою у мінливих умовах спортивної бо-
ротьби, у напруженій і хвилюючій атмосфері зма-
гань, (стр. 169-173)

Для цього необхідно навчати спортсмена ко-
ристуватися засобами і методами, що послужать за-
порукою готовності до змагань. До них належать:
• формування оптимальної мотивації рухової ак-

тивності під час тренування;
• оволодіння способами саморегулювання у стані

спокою, у стані дій;
• оволодіння способами саморегулювання емо-

ційного стану, рівня активності уваги;
• оволодіння засобами самоорганізації і мобілі-

зації себе на максимально вольові і фізичні зу-
силля;

• вправи на вдосконалення засобів і методів са-
морегулювання.
Стан психічної стійкості міцно базується на

фізичній, технічній, тактичній та морально - вольовій
підготовленості важкоатлета.

Психологічна підготовка, таким чином, є орган-
ічною складовою частиною всієї системи підготовки
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спортсменів.
Найбільш широко використовуються в спорті

такі психологічні засоби та методи:
• регулювання психологічного стану: навіюван-

ня, навіяний сон -відпочинок, аутогенне трену-
вання;

• засоби м’язового розслаблення (релаксації);
• ідеомоторне тренування;
• спеціальні дихальні вправи.

Ці перелічені засоби та методи впливу на важ-
коатлетів можуть реалізуватися вдома шляхами:
ззовні (вплив тренера, лікаря-психотерапевта, психо-
лога) і зсередини (самовплив, самопереконання в
напрямку розвитку окремих психічних здібностей,
якостей).

Робота виконана за планом НДР Миколаївсь-
кого державного університету ім. В.О. Сухомлинсь-
кого.

Формулювання мети роботи.
Метою роботи є аналіз і узагальнення основ-

них факторів підвищення спортивних результатів у
важкій атлетиці при підмозі психологічних засобів.

Результати дослідження.
Аутогенне тренування розроблено А.С. Мед-

ведевим у 1995 році. За допомогою цього методу
можна навчитися розслаблювати свої м’язи, навію-
вати собі стан спокою, викликати заспокоєння робо-
ти серцево-судинної, дихальної,0 травної системи,
(стр. 25-29).

Метод аутогенного тренування заснований на
тому, що у стані повного розслаблення шляхом ро-
зумового зосередження і самопереконання можна
здійснювати саморегулювання фізичного та психіч-
ного стану.

Для цього А.С. Медведів рекомендує цикли
спеціальних вправ, які стали класичними для розс-
лаблення м’язів тулуба (торса), розширення крово-
носних судин, регулювання роботи серця, контролю
за диханням, роботи внутрішніх органів, мозку, (стр.
168-172).

Для того, щоб самопереконання, яке викорис-
товується при аутогенному тренуванні було ефек-
тивним, у нього треба повірити.

Задовго до змагань кожен важкоатлет повинен
ретельно проаналізувати всі об’єктивні і суб’єктивні
труднощі і розмірковано готуватися до їх подолання.

Для цього треба зібрати інформацію про умо-
ви змагань і можливих суперників, оцінку та самооц-
інку підготовки спортсмена до змагань, поставити
конкретну мету і завдання участі у змаганнях, про-
грамувати майбутню змагальну діяльність, скласти
тактичні варіанти, формувати почуття впевненості у
собі та емоційно-оптимальний стан, оволодіти засо-
бами психічного саморегулювання.

Якщо важкоатлет за допомогою тренера серй-
озно готується до змагань, то він, як правило, у склад-
них змагальних ситуаціях успішно долає неочікувані
труднощі. Однак трапляються психологічні зриви,
коли поведінка спортсмена помітно змінюється.

К.К. Платонов, Є.П. П’ятницький (1997) виді-

ляють такі форми цих змін:
• тормозна форма: зниження уваги і здібності до

інтелектуальних операцій, погіршення здатнос-
тей до виконання звиклих дій у нових умовах,
зниження загальної м’язової активності;

• імпульсна форма: збільшення кількості помилок
при зберіганні навіть збільшенні темпи роботи,
схильність до малообдуманих імпульсивних дій,
невиправданий поспіх, метушливість, швидка
зміна рішень, що приймаються;

• генералізована форма: помітне збудження, різке
погіршення координації рухів, зниження темпу
роботи, збільшення помилок, (стр. 368-374) Важ-
коатлет під супроводом свого наставника пови-
нен чітко визначити мету і мотиви участі у зма-
ганнях. Мета визначається тим, що повинна або
хоче зробити людина, до чого прагне. Мотиви є
спонуканням до появи сил, які допоможуть зро-
зуміти, чому спортсмен прагне досягти мети,
чому діє саме так, реалізуючи свій потяг.
Метою здебільшого є досягнення бажаного

результату у сумі двоборства чи в окремих вправах,
прагнення зайняти визначене місце серед учасників
змагань. Мета завжди повинна відповідати можливо-
стям спортсмена на певному етапі його підготовки і
ніколи не здаватися спортсмену непосильною.

В арсеналі засобів психологічної підготовки
важкоатлета показне місце повинно займати ідеомо-
торне тренування - уявне, під контролем свідомості
виконання вправ. Коли спортсмен по думки уявляє
собі рух чи дію, які йому належить виконати, у нього
прискорюється пульс і дихання, піднімається темпе-
ратура тіла, тобто відбуваються зміни, подібні до змін
що мають місце при реальних рухах.

Заданими В.А. Запорожанова, після ідеомо-
торного тренування досягається поліпшення точності
рухів на 34%), їх швидкості на 16,8%, сили на 3,3%.
(стр. 136-138).

При самонавіюванні мети і завдань важливим
є те, у якій формі вони виражаються:
• досягти перемоги:
• уникнути поразки;

За даними П.П. Матвєєва (1999), установки
першого типу реалізується в 84 % випадків, другого -
лише в 31% випадків, (стр. 318)

Напередодні змагань рекомендується провес-
ти заспокійливу частину аутогенного тренування,
здійснити прогулянку до лісу, на річку, переглянути
легкий веселий кінофільм, послухати улюблену му-
зику і т.ін.

Слід знову тверезо оцінювати свої сили, співста-
вити їх із силами суперників.

Переконати себе у перемозі над суперником,
стати впевненішим у собі. Продумати весь хід май-
бутньої боротьби. Спробувати створити у суперників
хибне уявлення про свої сили і можливості.

Висновки.
У важкій атлетиці сьогодні сформована і фун-

кціонує досить ефективна технологія відбору та
підготовки спортсменів високої кваліфікації, що
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підтверджується високими досягненнями українсь-
ких спортсменів на міжнародній арені. Водночас,
постійне розширення кола претендентів на високі
досягнення на міжнародних змаганнях істотно впли-
ває на рівень конкуренції серед найсильніших спорт-
сменів світу. Відомо, що ефективність змагальної
діяльності важкоатлетів багато в чому залежить від
індивідуальних та групових модельних показників
фізичного розвитку та критеріїв перспективності
того чи іншого атлета.

Аналіз спеціальної літератури показує, що
психологічні засоби сприяють підвищенню спортив-
них результатів.

Показники змагальної діяльності найсильніших
збірних команд світу з важкої атлетики свідчить про
те, що вікові межі найвищих спортивних досягнень у
призерів ігор Олімпіад та чемпіонів світу коливають-
ся від 24-27 років, це свідчить що в цьому віці спорт-
смени психологічно підготовлені.

Подальші дослідження слід спрямувати на
вивчення інших проблем визначення психологіч-
них засобів підвищення спортивної працездатності
важкоатлетів.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ У СТУДЕНТІВ І КУРСУ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНЯ
АКРЕДИТАЦІЇ ДО КОЛЕКТИВНОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сердюк Т.В.
Мелітопольський державний

промислово-економічний технікум.

Анотація. У статті проаналізовані теоретичні питання щодо
психолого-педагогічних факторів формування готовності
у студентів І курсу до колективної навчальної діяльності та
наведене експериментальне обґрунтування їх вагомості у
цьому процесі. Готовність студентів до колективної навчаль-
ної діяльності є необхідною умовою успішного розвитку
студентського колективу. Її головними чинниками є комп-
лекс відповідних мотивів, збіг індивідуальних цілей студен-
та з колективними, його спрямованість на працю в колек-
тиві, розуміння кожним студентом необхідності спільної
діяльності.
Ключеві слова: мала група, колектив, мотиви, спрямованість
особистості.

Аннотация. Сердюк Т.В. К проблеме психолого-педагогич-
ного аспекта формирования готовности у студентов І курса
высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации к кол-
лективной учебной деятельности. В статье проанализирова-
ны вопросы психолого-педагогических факторов формиро-
вания  готовности у студентов  І курса к коллективной
деятельности и приведено экспериментальное обоснование
их весомости в этом процессе. Готовность студентов к кол-
лективной учебной деятельности является необходимым ус-
ловием успешного развития студенческого коллектива. Ее
главными факторами является комплекс соответствующих
мотивов, совпадение индивидуальных целей студента с кол-
лективными, его направленность на работу в коллективе,
понимание каждым студентом необходимости общей дея-
тельности.
Ключевые слова: малая группа, коллектив, мотивы, направ-
ленность личности.
 Annotation. Serduk T.V. To psychologic-pedagogical aspect of
the problem of forming readiness of students оf the 1st year of
I-II level of accreditation to collective educational activities.
The article analyses theoretical questions of forming factors of
student’s readiness to collective educational activities and it
experimental grounds it’s ponderability in this process. Readiness
of students for collective educational activity is a necessary
requirement of successful development of student’s collective.
Its primary factors is the complex of the conforming motives,
concurrence of the individual purposes of the student with
collective, his directedness on work in collective, comprehension
each student of necessity of common activity.
Key words: little group, collective, motives, personality’s trend.

Вступ.
Об’єднання у колективи задля вирішення пев-

них проблем чи досягнення мети є однією з рис, при-
таманних людині. Розвиток будь-якої групи, великої
чи малої, неможливо уявити без злагоджених, цілес-
прямованих дій її членів, а згуртованість суб’єктів
групи та підтримка ними один одного виступає як
необхідна умова існування самої групи.

Західноєвропейська та північноамериканська
моделі розвитку цивілізації, одним з головних компо-
нентів яких є перевага індивідуальних інтересів над
колективними, призводять, за спостереженнями пси-
хологів, до зростання почуття самотності кожної ок-
ремої особи. Слабшають родинні зв’язки, більш праг-
матичними стають міжособистісні відносини. Люди
втрачають такі важливі риси, як здатність співчувати
та співпереживати.

Радянська система освіти ставила перед собою
завдання виховувати радянського громадянина, на-
самперед, як колективіста. А.С. Макаренко, В.О. Су-
хомлинський та інші провідні радянські педагоги не
бачили дитини поза колективом та підкреслювали
провідну роль колективу в справі виховання. Систе-
ма різнорівневих дитячих організацій (жовтенятська,
піонерська, комсомольська) була міцно вплетена в
радянську освіту та, в притаманній їй ідеологічній
манері втручання у всі сфери життя індивіда, пере-
шкоджання вільному розвитку особистості, намага-
лася спрямувати розвиток колективістських рис шко-
лярів і студентів у напрямку конформності та
покірності владі. Зруйнувавши цю систему, незалеж-
на українська держава не створила дієвої та ефектив-
ної заміни. Це є, на нашу думку, недоліком вітчизня-
ної системи освіти, оскільки тільки педагогічними
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колективами навчальних закладів, а не суспільством
в цілому вирішується проблема формування працез-
датного навчального колективу на новому якісному
рівні, як інструмента формування та розвитку як на-
вичок співробітництва у молоді, так і вільного та відпо-
відального громадянина демократичної держави в
цілому. Без цієї якісної характеристики неможливе
формування освіченої людини, тобто особистості, яка
вписується у соціокультурне середовище та підго-
товлена у цілому до існування у ньому[3].

Організованість первинного колективу у пси-
холого-педагогічній науці почала розроблятися А.С-
.Макаренком, С.Т. Шацьким, П.П. Блонським, О.С.
Залужним. Рішення цієї проблеми бере початок з
будівництва радянської школи та організації ідеологі-
чно забарвленого виховання нових поколінь. Важли-
ве місце займають находження “елементів дитячого
суспільного життя” (С.Т. Щацький), теорія “колекти-
ву, що виховує” (А.С. Макаренко), методів досягнен-
ня цілей виховання (К.К. Платонов, Л.І. Уманський),
згуртованості (Г.М. Андрєєва, А.І. Донцов), суміс-
ності (К.К. Платонов, О.О. Лебедів), міжособистісне
сприйняття в групі (Г.М. Андрєєва, К.Є. Данілін).

Якщо проблеми формування та розвитку на-
вчального колективу в загальноосвітній школі розроб-
лені достатньо глибоко, то питання колективної діяль-
ності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації в психолого-педагогічній літературі прак-
тично не розглядаються.

Робота виконана відповідно до плану робо-
ти кафедри педагогіки і педагогічної майстерності
Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: проаналізувати умови фор-

мування готовності у студентів І курсів вищих на-
вчальних закладів І-ІІ рівня акредитації до колектив-
ної діяльності.

Результати дослідження.
Почавши аналіз умов формування готовності

у студентів І курсу вищих навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації до колективної діяльності вважає-
мо за доцільне  визначити поняття “мала група” та
“колектив”. Соціальні психологи класифікують гру-
пи таким чином: великі, малі, реальні, умовні,
офіційні та референтні. Г.М. Андрєєва, проаналізу-
вавши визначення малих груп в психологічній літе-
ратурі, пропонує розуміти малу групу як “мало-
числену по складу групу, члени якої об’єднані
загальною соціальною діяльністю та знаходяться у
безпосередньому особистому спілкуванні, що є
основою для виникнення емоційних відносин, гру-
пових норм і групових процесів” [5, с.191]. З точки
зору соціальної психології, академічна група вхо-
дить до такого типу малої групи як офіційна або
формальна група, тобто є групою, що створена “як
структурна одиниця на підставі штатного регламен-
ту, інструкцій та інших документі”[1, с.37].

Під колективом розуміють групу індивідів,
включених в спільну діяльність і об’єднаних єдиними

суспільно значущими цілями [1]. Г.М. Андрєєва виз-
начає такі обов’язкові характеристики колективу: об-
’єднання задля досягнення певної мети, яка схвалена
суспільством (тобто банду грабіжників назвати ко-
лективом неможна); добровільність об’єднання осіб
на базі спільної діяльності; наявність особливої фор-
ми взаємовідносин між його членами, який забезпе-
чує розвиток особистості спільно з розвитком колек-
тиву; цілісність групи, тобто властива їй організація,
розподіл функцій керівництва та виконання[5].

О.С. Чернишов й О.С. Крикунов пропонують
більш розгорнуту характеристику психологічних
особливостей колективу. На їх думку, організований
колектив визначають: зрозумілість мети та завдань для
кожного члена колективу; готовність суб’єктів до
спільних дій задля досягнення загальної мети; чіткий
розподіл обов’язків кожного члена колективу; ступінь
самостійності колективу в прийнятті рішень щодо
питань колективного життя; наявність авторитетного
активу, встановлення відносин співробітництва між
організаторами та виконавцями; рівень ініціативності
та реального внеску кожного індивіда у справи, які
мають значення для колективу; зближення ділової та
емоційної структур міжособистісних відносин;
здатність колективу не припиняти своєї діяльності при
негативних умовах (відсутність лідера, протистояння
з іншою групою, брак коштів та інше) [8].

За результатами наших досліджень, проведе-
них серед студентів І курсу Мелітопольського дер-
жавного промислово-економічного технікуму
більшість з них не готові до колективної роботи на
заняттях і у поза навчальний час, не розуміють її доц-
ільності. З опитаних нами 153 студентів І курсу тільки
20% сприймають групу як самостійну цінність та
виявили прагнення внести свою частку у життєді-
яльність групи; 27% схильні до нейтрального став-
лення до групи та ухиляння від спільних форм діяль-
ності; 25% оцінюють групу з точки зору її корисності
та віддають перевагу співробітництву з найбільш ком-
петентними особами; 27% не мають чітко вираженої
позиції з цього питання.

Проведене нами дослідження за “Q-методи-
кою” шести основних тенденцій поведінки індивіда в
групі (залежність, незалежність, товариськість, нето-
вариськість, “прийняття боротьби”, “уникання бо-
ротьби”) показало, що переважна більшість студентів
І курсу (138 зі 153 осіб) не має чітко визначених пріо-
ритетів поведінки в групі, а 126 студентів не сформу-
вали для себе уявлення про “ідеального” члена на-
вчального колективу.

Тому у адаптаційний період (два перших місяці
навчання) головним завданням куратора академіч-
ної групи та викладацького складу є формування
працездатного навчального колективу, що, в свою
чергу, виступає одним з головних чинників успіш-
ності студентів в навчанні.

Головною умовою формування навчального
колективу є готовність кожного члена групи до ко-
лективної діяльності. Стан готовності до будь-якої
діяльності проявляється у спрямованості на неї. Спря-
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мованість є основою індивідуальності суб’єкта, виз-
начається потребами, інтересами, прагненнями та
схильностями суб’єкта, характеризується системою
провідних мотивів, які визначають відношення суб-
’єкта до діяльності [6]. Розглядаючи фактори готов-
ності особистості до колективної діяльності, зупини-
мося, на нашу думку, на головних: мотивах діяльності,
її цілях та спрямованості особистості. Насамперед
поняття діяльності співвідноситься з поняттям моти-
ву. Під мотивом розуміють предмет потреби, який
спонукає до діяльності [7]; сукупність спонукальних
факторів, які визначають активність особи [2]; складні
інтегральні утворення, які виникають як підсумок ба-
гатоетапного процесу мотивації [4]; опредмечені спо-
нукання, які опосередковуються потребами та сукуп-
ністю дій, спрямованих на задоволення цих потреб
[6]. У педагогічній праці зі студентами педагоги на-
самперед звертають увагу на мотиви самостверджен-
ня, саморозвитку, ідентифікації з іншою людиною,
афіляції, досягнення успіху та на негативні мотиви.
Серед студентів І курсу нашого навчального закладу
нами була проведена діагностика двох узагальнених
мотивів особистості: мотиву прагнення до успіху та
мотиву запобігання невдачі за модифікацією тесту-
опитувальника А. Мехрабіана, що запропонована
М.Ш. Магомед-Еміновим. За отриманими результа-
тами тільки 37 % мають чітко виражену мотивацію
на успіх. Вважаємо, що це дуже низький показник,
оскільки без загальної спрямованості на успіх кож-
ного студента марно розраховувати на успішність
навчання.

Визначення та використання найбільш зна-
чущих для суб’єкта мотивів у спонукання його до
колективної діяльності, є, на нашу думку, основ-
ним фактором створення працездатного навчаль-
ного колективу.

Мотиви тісно пов’язані з цілями діяльності.
Мотив виступає як причина визначених тих чи інших
цілей, чітко визначена мета, у свою чергу, “дає змогу
активізувати діяльність і подолати або віддалити пси-
хологічне перенасичення чи втому” [2, с. 20]. О.С.
Чернишов та О.С. Крикунов вважають, що гармоній-
не співвідношення загальних цілей та мотивів прояв-
ляється через: продуктивне співвідношення ініціати-
ви кожного суб’єкта з активністю інших; високий
рівень співробітництва між членами навчального
колективу; вміння знаходити компромісні рішення під
час вибору загальної мети колективу; малий відсо-
ток конфліктів та протиріч в групі [8]. Таким чином,
наступною умовою готовності кожного студента до
колективної діяльності є усвідомлення, розуміння
індивідом цілей і завдань колективної діяльності та
зіставлення їх із власними цілями.

При формуванні навчального колективу пе-
дагогам, на нашу думку, необхідно особливу увагу
приділяти такій психологічній характеристиці сту-
дентів, як спрямованість особистості, оскільки саме
вона визначає пріоритети діяльності кожного студен-
та, його особистий внесок в досягнення цілей та ви-
конання завдань, що ставляться перед навчальним

колективом. У соціальній психології цю категорію
трактують як систему будь-яких мотиваційних утво-
рень, що визначає напрямок та тенденції дій індивіда.
Саме направленість особистості домінує в форму-
ванні та здійсненні соціальних установок, які пов’я-
зані з міжособистісними та особисто-суспільними
відносинами, ставленням до себе.

Виділяють такі типи спрямованості особис-
тості [4]: 1) спрямованість на дію відображає інтен-
сивність, з якою суб’єкт прагне підтримувати пози-
тивні стосунки,  проте часто це відбувається
“поверхнево”, нещиро, що заважає ефективності ко-
лективних дій; 2) спрямованість на 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;  3) спрямованість на себе відобра-
жає очікування суб’єктом винагороди за виконану
роботу, така людина характеризується прагненням до
влади, байдужістю до потреб інших.

Проведені нами дослідження показали, що се-
ред студентів і курсу нашого технікуму достатньо
малу кількість студентів ( 8,6%), які мають чітко вира-
жену спрямованість на результат, 25% спрямовані на
дію, 14% – на себе, інші мають змішаний тип спрямо-
ваності. Ці дані дозволяють більш раціонально фор-
мувати робочі мікрогрупи при використанні методів
колективної роботи на заняттях.

Висновки.
Підсумовуючи роботу, ми вважаємо за необ-

хідне висловити такі тези.
1. Створення працездатного навчального студентсь-
кого колективу як в рамках однієї академічної гру-
пи, так і в навчальному закладі в цілому є найваж-
ливішою складовою успішності навчання.

2. Адміністрації та викладацькому складу навчаль-
ного закладу необхідно вести цілеспрямовану
навчальну і виховну роботу, спрямовану на фор-
мування навчального студентського колективу,
особливо, якщо студенти І курсів, в силу різних
обставин, не готові до колективної праці, не ро-
зуміють її доцільності.

3. Готовність студентів до колективної навчальної
діяльності є необхідною умовою успішного роз-
витку студентського колективу; її головними чин-
никами є комплекс відповідних мотивів, збіг інди-
відуальних цілей студента з колективними, його
спрямованість на працю в колективі і, головне,
розуміння кожним студентом необхідності
спільної діяльності.
В подальшому планується дослідити ступінь

збігу окремих типів спрямованості особисті з праг-
ненням до лідерства в колективі.

Література.
1 . Виштеюнас Г.В. Соціальні групи \\ Практична психологія
та соціальна робота. - 1999. - №2. - с.37-38

2. Занюк С.С. Психологія мотивації: Навчальний посібник.
- К.: Либідь, 2002. - 304 с.

3 . Окса М.М. Основні проблеми сучасної філософії освіти
у викладанні загально педагогічних дисциплін // Педаго-
гіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізич-
ного виховання і спорту:Збірник наукових праць за ре-



140

дакцією Єрмакова С. С. - Харків:ХДАДМ (ХХПІ), 2002. -
№22. - С.73-85.

4 . Шпалінський  В.В.,  Кожухова Т.В . Мотивація в уп-
равлінській діяльності. - Харків: ХДПУ ім.. Г. С. Сковоро-
ди, 2002 - 130 с.

5 . Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для выс-
ших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 376 с.

6 . Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности:
теоретико-методологический аспект. - Л. : Изд-во
ЛГУ,1990. - 184 с.

7 . Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образо-
вания. От деятельности к личности. – М.: Издательский
центр “Академия”, 2005. - 400 с.

8 . Чернышев А.С., Крикунов А.С. Социально-психологи-
ческие основы организованности коллектива. - Воронеж.
Изд-во ВГУ, 1991. - 164 с.

Надійшла до редакції 13.12.2007р.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У МАЛЬЧИКОВ –

ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К
СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ФИЗИЧЕСКИМ

НАГРУЗКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ

Ситникова Н.С.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено обследование мальчиков школьного
возраста (10-16 лет) систематически занимающихся легкой
атлетикой проходящих дополнительный курс реабилитаци-
онных мероприятий. Показано, что адаптация системы внеш-
него дыхания мальчиков-спортсменов идет по пути увеличе-
ния ее резервных возможностей. Применение в исследовании
компьютерной программы экспресс-диагностики функцио-
нального состояния организма («ШВСМ») позволило кон-
статировать высокую степень ее репрезентативности.
Ключевые слова: мальчики, школьный возраст, функциональ-
ное состояние, система внешнего дыхания, адаптация, физи-
ческие нагрузки.
Анотація. Сітнікова Н.С. Зміна параметрів системи зовніш-
нього дихання у хлопчиків-легкоатлетів у процесі адаптації
до систематичних фізичних навантажень з використанням
засобів реабілітації . Проведено обстеження хлопчиків
шкільного віку (10-16 років), які систематично займаються
легкою атлетикою та які проходять курс реабілітаційних за-
ходів. Показано, що адаптація системи зовнішнього дихання
хлопчиків-спортсменів йде по шляху збільшення її резерв-
них можливостей. Використання в дослідженні комп’ютер-
ної програми експрес-діагностики функціонального стану
організму («ШВСМ») дозволило констатувати  високий
ступінь її репрезентативності.
Ключові слова: хлопчики, шкільний вік, функціональний стан,
система зовнішнього дихання, адаптація, фізичні наванта-
ження.
Annotation. Sitnikova N. S. The change of parameters of the
system of the external breathing at boys – athletes in the process
of adaptation to the systematic physical loadings with the use
of tools of rehabilitation. The inspection of schoolboys (10-16
years) systematic are engaged in athletics groups. It is shown,
that adaptation of the external breathing system of boys-
sportsmen goes on the way of increase of its reserve possibilities.
Application in research of the computer program of express-
diagnostics of the functional state of organism («SHVSM»)
allowed establishing the high degree of its representation.
Keywords: boys, school age, functional state, system of the
external breathing, adaptation, physical loadings.

Введение.
Известно, что системе внешнего дыхания при-

надлежит важная роль в обеспечении адаптации орга-
низма к физическим нагрузкам различного объема
и интенсивности. Благодаря строгой координации с
другими ведущими физиологическими системами,
в первую очередь, с сердечно-сосудистой, в орга-
низме человека, систематически занимающегося
определенным видом физических упражнений, фор-
мируется наиболее оптимальная форма адаптивных
преобразований без ущерба для состояния здоровья.
Исследованиями большого числа авторов достаточ-
но подробно изучены особенности изменения пара-
метров дыхательной системы различных категорий
людей при выполнении мышечной работы разной
мощности и продолжительности [1-5]. Вместе с тем,
практически не изученным является вопрос относи-
тельно оптимизации функционального состояния и
адаптационных возможностей детей школьного воз-
раста в процессе их систематических занятий
спортом с помощью средств физической реабилита-
ции. Актуальность и, несомненно, практическое зна-
чение данной проблемы послужили предпосылка-
ми для настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение эффек-

тивности применения программы реабилитацион-
ных мероприятий в оптимизации функционального
состояния школьников 10-16 лет, систематически за-
нимающихся легкой атлетикой.

Материалы и методы исследования. В рам-
ках эксперимента нами было проведено обследова-
ние 109 мальчиков в возрасте 10-16 лет, системати-
чески занимающихся легкой атлетикой (спринтерс-
кий бег) по традиционной программе. Все школьни-
ки были разделены на две группы: контрольную (67
мальчиков) и экспериментальную (42 мальчика), пред-
ставители которой проходили в течение всего иссле-
дования курс реабилитации. Разработанная нами
программа реабилитации включала следующие ме-
роприятия: юные спортсмены 10 – 12 лет применяли
водный тренинг гидромассаж и самомассаж; юные
спортсмены 13-14 лет – водный тренинг, гидромас-
саж, самомассаж и тепловые процедуры; спортсме-
ны 15 - 16 лет принимали такие же средства с добав-
лением БАД (L-карнитин), (препарат выдавался под
наблюдением врача).

У всех обследованных школьников регистри-
ровались следующие параметры системы внешнего
дыхания: традиционными методами – жизненная
емкость легких (ЖЕЛ, мл), время задержки дыхания
на вдохе (Твд, с) и выдохе (Твыд, с); с помощью экск-
люзивной компьютерной программы «ШВСМ-интег-
рал» (авторы – д.м.н., профессор Шаповалова В.А.,
д.б.н., профессор Маликов Н.В., к.п.н., доцент Свать-
ев А.В.) [6] – величины индекса Скибинского (ИС,
абсолютные единицы), индекса гипоксии (ИГ, а.е.) и
общего уровня функционального состояния систе-
мы внешнего дыхания (УФСвд, а.е.).

После ввода перечисленных показателей в ак-
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тивное окно программы «ШВСМ-интеграл» произ-
водился автоматический расчет интегральных пара-
метров системы внешнего дыхания и на основе раз-
работанных авторами программы формул и с уче-
том пола, возраста и уровня физической подготов-
ленности обследуемых делался общий вывод о теку-
щем функциональном состоянии системы внешне-
го дыхания (УФСвд). В зависимости от количествен-
ного значения полученных величин УФСвд  в баллах
выделялись следующие функциональные классы:
«низкий», «ниже среднего», «средний», «выше сред-
него» и «высокий».

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные данные были обработаны стандарт-
ными методами математической статистики с исполь-
зованием  статистического пакета  программы
Microsoft Excel.

 Результаты исследования.
Общеизвестно, что, большая роль в обеспече-

нии адекватной формы адаптации организма к фи-
зическим нагрузкам принадлежит системе внешне-
го дыхания. В связи с этим, достаточно логичным
представлялся анализ  возрастной динамики УФС
дыхательной системы обследованных школьников.
Оказалось, что, в отличие от системы кровообраще-
ния, применение систематических реабилитацион-
ных мероприятий не привело к существенным изме-
нениям возрастной динамики функционального со-
стояния аппарата внешнего дыхания.

В соответствии с данными, представленными
в таблице 1 и на рисунке 1, к окончанию возрастного
диапазона 10-16 лет для мальчиков, проходящих курс
реабилитационных мероприятий, были характерны
достоверно более высокие величины прироста прак-
тически всех изученных параметров системы внеш-
него дыхания. Так, к 16-и летнему возрасту межгруп-
повые соотношения значения относительного при-
роста по ЖЕЛ составили соответственно 121,35±1,02
% в экспериментальной группе и только 73,54±1,14
% - в контрольной, по времени задержки дыхания на

вдохе – 138,56±1,08 % и 26,49±1,34 %, по устойчивос-
ти к гипоксии (ИГ) – 107,58±1,09 % и 93,97±1,03 %, по
индексу Скибинского (характеризует потенциальные
возможности дыхательной системы) – соответствен-
но 230,75±1,01 % и 139,22±1,20 %.

Итогом данных соотношений стали достовер-
но более высокие, среди школьников-спортсменов,
проходящих курс реабилитационных мероприятий,
темпы относительного прироста уровня функцио-
нального состояния системы внешнего дыхания
(УФСвд) (соответственно 32,15±1,19 % и -0,49±1,11 %),
а также значительно более выраженное повышение
степени координации в работе систем кровообраще-
ния и внешнего дыхания (значения Кк среди предста-
вителей экспериментальной группы снизились на
15,01±1,55 %, тогда как среди мальчиков контрольной
группы, напротив, выросли на 1,92±1.07 %). Таким
образом, несмотря на идентичность функциональ-
ных изменений параметров дыхательной системы
мальчиков контрольной и экспериментальной групп
(увеличение с возрастом значений ЖЕЛ, времени
задержки дыхания на вдохе и выдохе, повышение ус-
тойчивости организма к условиям дефицита кисло-
рода и т.п.), очевидным был факт более оптимальных
адаптивных перестроек системы внешнего дыхания
у школьников-спортсменов, проходящих курс реаби-
литации в сравнении со школьниками - спортсмена-
ми, занимающихся легкой атлетикой, без дополни-
тельных реабилитационных средств.

Необходимо отметить при этом, что у маль-
чиков экспериментальной группы к окончанию воз-
растного периода 10-16 лет регистрировались суще-
ственно более высокие, чем у школьников конт-
рольной группы, величины относительного прирос-
та ЖЕЛ, времени задержки дыхания на вдохе и ин-
декса Скибинского, характеризующего, как известно
потенциальные возможности дыхательной системы
в условиях гипоксии. Менее выраженными оказались
межгрупповые различия в отношении таких парамет-
ров системы внешнего дыхания, как время задержки

Таблица 1
Величины относительного прироста, изученных показателей системы внешнего дыхания организма
мальчиков контрольной и экспериментальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в %, от

значений данных показателей, зарегистрированных в возрасте 10 лет)

Примечание: *** - р < 0,01 по сравнению с экспериментальной группой.

№ 
п/п Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 

1  ЖЕЛ 73,54±1,14 121,35±1,02*** 

2  Твд 26,49±1,34 138,56±1,08*** 

3  Твыд 72,65±1,06 73,92±1,10 

4  ИГ 93,97±1,03 107,58±1,09*** 

5  ИС 139,22±1,20 230,75±1,01*** 

6  УФСвд -0,49±1,11 32,15±1,19*** 

7  Кк 1,92±1,07 -15,01±1,55*** 
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дыхания на выдохе и индекс гипоксии.
Отмеченные нами возрастные особенности

изменения интегральных параметров дыхательной
системы развивающегося организма нашли свое от-
ражение и в соотношении уровней функционально-
го состояния системы внешнего дыхания, зарегист-
рированных среди школьников контрольной и экспе-
риментальной групп. Если у школьников-спортсме-
нов тренирующихся с использованием средств реа-
билитации к окончанию возрастного периода 10-16
лет повышение общего уровня функционального
состояния системы внешнего дыхания их организма
(УФСвд) составило 32,15±1,19 %, то у мальчиков - лег-
коатлетов, не принимающих курс, величина данного
параметра практически не изменялась и составила –
0,49±1,11 %.

Убедительным подтверждением, приведен-

ным данным послужили и результаты внутригруп-
пового перераспределения обследованных школьни-
ков по УФСвд к окончанию возрастного периода 10-
16 лет. Как видно из таблицы 2,  для мальчиков конт-
рольной группы процесс перераспределения заклю-
чался только лишь в их переходе (26,67 %) из более
благоприятного «выше среднего» функционально-
го класса в менее благоприятный «средний». Значи-
тельно, более оптимальным выглядел характер внут-
ригруппового перераспределения школьников-
спортсменов экспериментальной группы. Среди них
к 16-и летнему возрасту  на 18,33 % выросло число
мальчиков с «высоким» функциональным состояни-
ем системы внешнего дыхания и на 31,25 % с функ-
циональным состоянием «выше среднего». Нельзя
не отметить также положительный процесс сниже-

Рис. 1. Величины относительного прироста основных показателей системы внешнего дыхания у мальчи-
ков контрольной и экспериментальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям

данных показателей, зарегистрированным среди школьников 10 лет).
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Таблица 2
Внутригрупповое перераспределение двух групп юных спортсменов по величине уровня функционального
состояния системы внешнего дыхания (УФСвд) их организма в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет

(по отношению к величинам, зарегистрированным в группе детей 10-и лет).

УФСвд 
Функциональные классы 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий 0 -0,42 

Ниже среднего 0 -27,49 

Средний +26,67 -21,67 

Выше среднего -26,67 +31,25 

Высокий 0 +18,33 
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ния количества школьников – спортсменов, занима-
ющихся по дополнительной программе  «низкими»
(на 0,42 %), «ниже среднего» (на 27,49 %) и «средни-
ми» (на 21,67 %) величинами УФСвд.

Выводы.
В целом, полученные в ходе исследования

материалы позволили констатировать факт выражен-
ной оптимизации адаптивных возможностей и фун-
кционального состояния дыхательной систем маль-
чиков школьного возраста при систематических за-
нятиях спортом в сочетании с разработанным нами
комплексом реабилитационных мероприятий. Оче-
видно, что представленная нами реабилитационная
программа характеризуется высокой степенью эф-
фективности и может быть рекомендована для прак-
тического использования. Важным моментом про-
веденного исследования необходимо признать дос-
таточно высокую степень информативности исполь-
зованной в исследовании компьютерной програм-
мы «ШВСМ-интеграл», позволившей получить
объективную информацию о текущем функциональ-
ном состоянии обследованных спортсменов и оце-
нить эффективность предложенной программы реа-
билитационных мероприятий.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении изучения других проблем,
использования средств реабилитационных меропри-
ятий, для повышения функциональной подготовлен-
ности юных легкоатлетов.
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ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Скоробагата О.М.
НПУ ім. М.П.Драгоманова

Анотація. Статтю присвячено вивченню синтезу окремих
підходів до визначення феномену готовності взагалі, та
готовності до педагогічної діяльності зокрема. У  статті
охарактеризовано основні структурні компоненти дослід-
жуваного поняття,  подано їх узагальнену характеристи-
ку. Суспільство двадцять першого століття чекає на вчи-
теля, який володіє системою професійних знань і умінь,
вміє підтримувати рівень психолого-педагогічної та фа-

хової підготовки, знайомий з знайомий з новітніми досяг-
неннями і науково-педагогічними дискусіями на національ-
ному та світовому рівнях, прагне до постійного самороз-
витку та  самовдосконалення ,  тобто є  готовим  до
педагогічної діяльності.
Ключові слова: готовність, педагогічна діяльність.
Аннотация. Скорбагата О.М. Готовность к деятельности как
психолого-педагогическая проблема. Статья посвящена изу-
чению синтеза отдельных подходов к определению феноме-
на готовности вообще, и готовности к профессиональной
деятельности в частности. В статье охарактеризовано ос-
новные структурные компоненты исследуемого понятия,
подана их обобщенная характеристика. Общество двадцать
первого столетия ждет учителя, который владеет системой
профессиональных знаний и умений, умеет поддерживать
уровень психолого-педагогической  и профессиональной
подготовки, знакомый с новейшими достижениями и науч-
но-педагогическими дискуссиями на национальном и миро-
вом уровнях, стремится к постоянному саморазвитию и са-
мосовершенствованию.
Ключевые слова: готовность, педагогическая деятельность.
Annotation. Skorobagata O.M. Readiness for the activity as a
psychological and pedagogical problem. The article is devoted
to studying the synthesis of different approaches to determining
the phenomenon of readiness in general,  and readiness to
professional activity in particular. The basic structural
components of the investigated concept are characterized within
the boundaries of the article, their generalized characteristics is
given. The society of the twenty first centuries waits for the
teacher who owns system of a professional knowledge and skills,
knows how to sustain a level psychologic pedagogical and the
vocational training, familiar with advanced achievements and
scientific and pedagogical controversies at national and world
levels, tends to fixed self-development and self-improvement.
Keywords: readiness, pedagogical activity.

Вступ.
Кінець ХХ початок ХХІ століття характери-

зується високим динамізмом оновлення змісту осві-
ти, орієнтацією на новий тип педагогічного світогля-
ду, що відповідає соціокультурним викликам епохи,
а також пріоритетністю формування в учнівської
молоді ключових компетенцій [14]. Це позначається
на особистісних та професійних якостях вчителі, оск-
ільки мета шкільної освіти – не лише подавати учням
спектр нових знань, але й сприяти самостійній роботі
кожного вихованця з формування себе як культуро-
мовної особистості, вільного громадянина з творчим
ставленням до світу, почуттям особистої відповідаль-
ності та моральності. Таким чином, система профес-
ійної парадигми у вищому навчальному закладі по-
винна бути спрямована на підготовку майбутнього
вчителя, котрий втілюватиме цінності громадянсько-
го суспільства і на високому професійному рівні ви-
рішуватиму проблеми, що постають у загально-
освітніх навчальних закладах.

Як показують дослідження, у молодого вчите-
ля повинні бути сформовані не тільки на лише про-
фесійна направленість, під якою розуміють стійкий
інтерес до педагогічної діяльності, прагнення оволо-
діти знаннями уміннями та навичками в навчальній
та виховній роботі, формування необхідних для вчи-
теля рис характеру, але й готовність до виконання
майбутньої професійної діяльності.

Робота виконана за планом НПУ ім. М.П.Дра-
гоманова.
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Формулювання цілей статті
У межах статті синтезовано відобразимо ок-

ремі підходи до визначення феномену готовності вза-
галі, та готовності до професійної діяльності зокре-
ма. Охарактеризуємо основні структурні компонен-
ти досліджуваної якості та подамо їх узагальнену ха-
рактеристику.

Результати дослідження
Аналіз дидактико-психологічної літератури

дозволяє стверджувати, що проблема готовності до
різних видів діяльності, визначення шляхів її форму-
вання стала предметом вивчення багатьох дослідників
сучасної педагогічної та психологічної науки.

У педагогічній літературі широкого вжитку
набуло поняття “професійна готовність”, яке нерідко
ототожнюється з поняттям “професійна підготовка”
[12], і також має декілька значень. Найбільш пошире-
ним є наступне тлумачення: організовувати щось;
навчити тому, що необхідно; дати необхідні знання.

Готовність людини до діяльності стала об’єктом
спеціальних досліджень наприкінці ХІХ століття. У
контексті психотехніки вивчались різні сторони псих-
ічної готовності людини до праці. Було введено по-
няття “установка” як загальна фізіологічна готовність
організму до виконання того чи іншого виробничо-
го завдання.

Досліджуючи проблему готовності людини до
діяльності, С.Геллерштейн [1] висунув ідею створення
професіографії як науки про вивчення професій. У
своїх працях він розглядав проблему виникнення умінь
у процесі діяльності, називаючи їх надбаннями, вста-
новив їх рівноцінність, можливість переносу, тощо.

У вітчизняній педагогічній літературі питання
підготовки вчителя до професійної діяльності першим
підняв К. Д. Ушинський. У його працях не вживався
термін “готовність” до педагогічної діяльності, але
звідусіль лунає думка про шліхи формування такої
готовності: “Ми не говоримо педагогам – робіть так
чи інакше; але говоримо: вивчайте закони тих психіч-
них явищ, якими ви хочете управляти, і дійте відпові-
дно до цих законів та тих обставин, у яких ви хочете їх
застосувати.”

Зростання інтересу до проблеми професійної
готовності особистості особливо помітно у 20-40 роки
ХХ ст. Цьому у певній мірі сприяли дослідження ней-
рофізіологічних механізмів регуляції та саморегуляції
поведінки людини та місця в ній готовності як одного
з таких механізмів.

У витоків розробки наукових основ професій-
ної підготовки майбутніх вчителів стояли П.Блонсь-
кий, Н. Крупська, А. Луначарський, С.Шацький, у
працях яких формулювались вимоги до вчителя як
носія конкретної професії, задачі педагогічної діяль-
ності, зміст та методи педагогічної підготовки.

Значний внесок у розв’язання проблеми про-
фесійної готовності вчителя вніс А.Макаренко, який
підкреслював складність, діалектичність та рухомість
педагогічної науки, якою повинен володіти кожний
вчитель.

Віддаючи належне першим спробам професі-

ографічного опису діяльності педагога (С.Гусев,
Т.Маркар’ян, П.Парибок, С.Фрідман), разом з тим
відмітимо, що вони носили скоріш умоглядний ха-
рактер, ніж науковий. У них спостерігалось змішення
таких понять, як “функція”, “уміння”, “дія”,
“здібність”, “направленість особистості”. Однак, ці
дослідження були надзвичайно важливі, оскільки дали
поштовх до подальших теоретичних пошуків. У ре-
зультаті наступної теоретичної роботи поняття “го-
товність” стало розумітись як сукупність знань, умінь
та навичок.

Слід відмітити, що у другій половині ХХ ст.
суттєво активізувалась дослідницька робота у цьому
напрямку за кордоном. У публікаціях багатьох авторів
(Дж.Аткінсон, Дж.. Остін, М. Дункін, Л.Джонс,
Дж.Люфт, П.Тилич та ін.) знайшли відображення ос-
новні підходи до виділення системи педагогічних дій,
що називаються уміннями, якостями педагога. У них
також подано різні пропозиції щодо діяльнісної го-
товності, природності до педагогічної діяльності, про-
фесійних функцій, умов та напрямків діяльності, скла-
дання плану діяльності, контролю за його реалізацією,
тощо. Однак, як відзначає С. Петрушкін, за всієї ши-
роти та різноманітності публікацій з проблеми діяль-
ності та професійної готовності більшість авторів трак-
тували ці поняття недостатньо системно.

Загальнотеоретичні основи цієї проблеми роз-
роблені у працях О.Леонтьєва, В.Мясіщева, Б.Анань-
єва, С.Рубінштейна, Д.Унадзе та інших.

У сучасній психолого-педагогічній літературі
поняття готовність до виконання діяльності вживаєть-
ся в різних значеннях. Готовність визначається як на-
явність здібностей (С.Рубінштейн; Н.Левітов, Б.А-
наньєв), якість особистості (К.Платонов), психологі-
чний стан, суттєва ознака установи (Д.Унадзе; І.Бла-
жава), психологічна умова успішності виконання
діяльності (І.Ладанов), цілісне явище, скріплене пе-
реконаннями, морально-вольовими якостями особи-
стості, способами поведінки, знаннями про  професію
та практичними вміннями та навичками (Р.Романен-
ко; В.Сєріков).

Аналіз психолого-педагогічної літератури по-
казує, що за великої кількості характеристик поняття
„готовність”, його розуміння залежить від основних
теоретичних підходів, які не виключають, а взаємодо-
повнюють один одного.

Прихильники першого підходу (Н.Левітов;
Л.Нерсесян, В.Пушкін; Б.Новіков; Ф.Генов та ін.) роз-
глядають готовність на функціональному рівні та виз-
начають її як особливий психічний стан, цілісний про-
яв особистості, що займає проміжне положення між
психологічними процесами та якостями особистості.
Н.Левітов зазначає, що психологічний стан створює
той загальний функціональний рівень, на фоні якого
протікають процеси.

А.Ухомський, досліджуючи фізіологічні осно-
ви установи, класифікує готовність як стан “опера-
тивного спокою” перед його переходом до “термі-
нової дії”.

Д.Унадзе визначає готовність як специфічний
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стан, в основі якого покладено установка особистості
до виконання певної діяльності, спрямованої на задо-
волення її актуальної потреби. На думку вченого,
утворення психологічних установок відбувається в
процесі здатності індивіда преломляти в свідомості
вплив зовнішніх умов.

Цей підхід простежується також у досліджен-
нях Л.Єгупова та А.Філатова, які розглядають уста-
новку як готовність психофізичних сил особистості
до виконання певних дій.

Інший підхід трактує готовність як складне ба-
гаторівневе утворення , динамічну системи з пізна-
вальними, вольовими, мотиваційними та емоційни-
ми характеристиками (В.Крутецький; Є.Козлов;
М.Д’яченко, Л.Кандибович та ін.).

М.Д’яченко, Л.Кандибович [5] характеризують
готовність і як стан і як інтегративну якість особис-
тості. Дослідники стверджують, що стан готовності є
“настроєм”  – пристосуванням можливостей особи-
стості для успішних дій у певний  момент.

Аналогічної точки зору дотримується Л.Раз-
борова. За її трактуванням, готовність – це складне
особистісне утворення, стан, який є обумовлений
психологічними особливостями особистості, що за-
безпечує ефективність професійної діяльності.

В.Крутецький [9] розглядає готовність як син-
тез якостей особистості. Які визначають її придатність
до діяльності.

У науковій літературі велику увагу приділено
конкретним видам готовності: до організації дитячо-
го колективу (Р.Божбанова), професійного самовиз-
начення (М.Ретивих), професійного саморозвитку (Г.
Ільїна), виховній роботі в школі (Т.Таскаєва) та ін.
Більшістю дослідників готовність особистості до пев-
ного виду діяльності розглядається в єдності трьох
складових її компонентів: змістового, процесуально-
го та мотиваційно-цільового (В.Серіков; О.Дмитрєє-
ва та ін). При чому до останнього компоненту ком-
понент готовності входять особистісні якості, які виз-
начають спрямованість майбутньої діяльності та за-
безпечують її дієвість та інтенсивність на основі фун-
кціонування механізмів волі.

Також в структурі готовності виділяють наступні
компоненти: організаційний (О.Сафоненко), ціннісно-
мотиваційний (Т.Таскаєва), поведінковий (М.Рябова),
міжособистісний (Л.Мілованова), когнітивний (І.Ше-
ханіна), методологічний (А.Капаєва) та ін.

За своїми змістовими та цільовими характери-
стиками розмежовують компоненти готовності, які
входять до структури діяльності як компоненти, що
домінують на певному етапі та допоміжні компонен-
ти по відношенню до домінуючих.

У зв’язку з тим, що готовність до  навчання
певного предмету є частиною готовності вчителя до
професійної діяльності, вважаємо необхідним звер-
нути особливу увагу на дослідження готовності спец-
іалісту педагогічної спрямованості та прослідкувати,
як розглядається її сутність та структура.

За визначенням К.Дурай-Новакової [4], профес-
ійна готовність є не лише результатом, але й метою

професійної підготовки, початковою та основною
умовою ефективної реалізації можливостей кожної
особистості. У своєму фундаментальному досліджен-
ня готовності студентів до педагогічної діяльності вче-
на визначає готовність як складне структурне утво-
рення, центральним ядром якого є позитивні установ-
ки, мотиви та усвідомлення цінності педагогічної праці.
До складу готовності входять також комплекс профес-
ійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, а також пев-
ний досвід їх застосування на практиці.

К.Дурай-Новакова пов’язує професійну го-
товність з направленістю на професійну діяльність та
стійкими установками на працю. При цьому го-
товність не є єдністю якостей та психічного стану осо-
бистості. Вона відмічає, що психічний стан хоча і не є
якістю особистості, однак він не протилежний йому,
більш того – може переходити в процесі діяльності у
якість. Показники професійної готовності необхідно
пов’язані з особистістю та діяльністю. Якщо го-
товність функціонує у певний обмеженій проміжок
часу, тоді її можна назвати станом; якщо готовність
проявляється в різні періоди під впливом мотивацій-
них факторів і ситуацій, тоді слід говорити про го-
товність як про якість особистості.

Показниками готовності, на її думку, є:
- зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності,
рівень знань про сутність професій;

- ступінь усвідомлення відповідальності за резуль-
тати педагогічної діяльності;

- рівень мобілізації та активізації знань, умінь, на-
вичок і професійно-значущих якостей особис-
тості;

- якість соціальних установок на педагогічну
діяльність, рівень стабільності професійних інте-
ресів [4].
Структуру професійної готовності дослідниця

визначає з урахуванням перерахованих вище показ-
ників та виділяє такі компоненти: мотиваційний, пізна-
вально-оцінний, емоційно-вольовий, операційно-
дієвий, мобілізаційний.

У змістовний компонент готовності В.Сласть-
онін [13] включає  “професійну компетентність спец-
іаліста”. До показників готовності він відносить
здатність ідентифікувати себе з іншими; психологіч-
ний стан, що відображає динамізм особистості, ба-
гатство її внутрішньої енергії, ініціативність, волю,
винахідливість, емоційну стійкість, яка забезпечує
витримку; професійно-педагогічне мислення, що
дозволяє проникати в причинно-наслідкові зв’язки
педагогічного процесу, аналізувати свою діяльність,
відшукувати науково обґрунтовані пояснення успіхів
та невдач, а також передбачати результати роботи.
Згідно позиції дослідника, професійно-педагогічна
готовність – це складний синтез взаємопов’язаних
структурних компонентів:
- психологічна готовність (сформована спрямо-
ваність на педагогічну діяльність, установка на
роботу в школі);

- науково-теоретична готовність (наявність необ-
хідного обсягу педагогічних, психологічних, соц-
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іальних знань, необхідних для компетентної педа-
гогічної діяльності);

- практична готовність (наявність сформованих на
належному рівні професійних знань і умінь);

- психофізіологічна готовність (наявність відпові-
дних передумов для оволодіння педагогічною
діяльністю, сформованість професійно значущих
якостей);

- фізична готовність (відповідність стану здоров’я
та фізичного розвитку вимогам педагогічної
діяльності та професійної працездатності) [13].
О.Дмитрєєва [3] у готовності молодих спец-

іалістів до професійної діяльності виділяє комуніка-
тивну компетентність. До якої входять динамічність і
адекватність встановлення контакту, подолання бо-
язні спілкування з аудиторією, організацію спілкуван-
ня як співробітництво  та розвиток мовленнєвих форм
спілкування.

Розглядаючи готовність до педагогічної діяль-
ності В.Масленнікова [11] особливо підкреслює мо-
ральний компонент, що характеризується комплек-
сом якостей особистості. Серед яких провідне місце
займає потреба працювати з повною  віддачею в інте-
ресах суспільства, почуття відповідальності, само-
стійності, наполегливості у досягненні поставленої
мети, творче виконання професійних функцій. Внут-
рішню сутність готовності, на думку вченої, склада-
ють усвідомлення специфіки обраної професії, осо-
бистісної здатності виконувати її функції, прагнення
досконало володіти нею.

Такий підхід поділяє Л.Кондрашова [8]. Вчена
зазначає, що основою професійної готовності є мо-
рально-психологічна готовність, яка становить складні
особистісні утворення, що забезпечують ефек-
тивність педагогічної роботи у майбутніх вчителів.

О.Чернічкіна [15], Л.Квітова [7] у роботах, при-
свячених  дослідженню готовності до оволодіння інди-
відуальним стилем педагогічної діяльності одним із
компонентів виокремлюють потребу. Ми поділяємо
цю точку зору, адже діяльність починається з усві-
домлення потреби, а потім у результаті може приве-
сти до досягнення мети.

Особливої уваги заслуговує дослідження ха-
рактеристик поняття готовності до професійної
діяльності Є. Зеєра [6]. Вчений готовність, як склад-
не особистісне утворення, розглядає відносно його
двох рівнів. На першому готовність розглядається
як бажання, прагнення оволодіти якоюсь професією,
спеціальністю, на другому – як здатність, підготов-
леність до професійної діяльності. Відповідно до
першого рівня, компонентний склад визначають
наступним:
- мотиваційний: потреба у праці, зацікавленість
професією, спеціальностями; уявлення про соц-
іальний статус, престижність професії, матеріаль-
на зацікавленість;

- пізнавальний: розуміння соціальної значущості,
необхідності обраної професії, знання шляхів
досягнення мети;

- емоційний: гордість за професію, естетичне

відношення до професійної майстерності;
- вольовий: уміння мобілізувати свої сили, подо-
лати труднощі на шляху досягнення мети.
На другому рівні готовність до професійної

діяльності розглядається як вже сформованість необ-
хідних для її успішного здійснення якостей (профес-
ійних, особистісних), умінь, навичок, знань.

Дослідники виділяють загальну (довготривалу)
та ситуативну (короткочасну) готовність (М.Д’ячен-
ко Л.Кандибович; В.Сластьонін).

Довготривала готовність – це стійка система
професійно важливих якостей особистості (уваж-
ливість, позитивне ставлення до професії, тощо), її
досвід, знання, навички, необхідні для успішної діяль-
ності в багатьох ситуаціях. Вона визначає потенційну
можливість виконання завдання з найкращими по-
казниками. Однак це залежить від готовності у пев-
ний момент, тобто від стану до початку виконання
задачі – настрою, який відображає особливості та
вимоги ситуації.

Короткочасна готовність розглядається як ак-
туалізація довготривалої готовності, що підвищує її
дієвість. Обидві форми готовності знаходяться у
єдності та взаємозв’язку. Виникнення короткочасної
готовності залежить від довготривалої, в свою чергу
перша визначає ситуативну продуктивність мислен-
ня, пам’яті навичок, знань, всієї діяльності.

М. Левітов [10], визначаючи короткочасну го-
товність “як передстартовий стан”, виокремлює в ний
три види: звичайну готовність (перед звичною для
людини роботою); підвищену (перед роботою, у якій
присутня новизна, творчий характер); понижену (при
сильній емотивності особистості, що проявляється у
порушеннях уваги, незібраності, помилкових діях).

Ф.Генов [2] вважає, що стартовий стан правиль-
ніше було б розглядати як адекватний та неадекват-
ний. При цьому адекватна мобілізаційна готовність
спостерігається за наявності сформованої мобілі-
заційній готовності, що забезпечує успішність вико-
нання дії; а неадекватна формується за підвищеної
чи недостатній мобілізації сил.

В залежності від потреби, на основі якої фор-
мується готовність, виділяють: елементарна, неусві-
домлена, що формується на основі потреб життєза-
безпечення і реалізується у найпростіших предмет-
них ситуаціях; та соціальна готовність, що виникає
під впливом соціальних потреб і спрямована на соц-
іально значущі об’єкти. Частіше всього в таких ви-
падках говорять про різні установки.

Отже, аналіз підходів до визначення феномену
професійної готовності виявляє їх спільність, як ви-
ражається в тому, що всі дослідники розглядають її як
складне цілісне утворення; динамічне явище; систе-
му, яку детермінують внутрішні та зовнішні фактори
і яка має свою структуру.

В якості структурних компонентів дослідники
виділяють: професійну спрямованість, мотивацію
професійної діяльності; емоційно-вольовий, пізна-
вальний і процесуальний компоненти.

Аналіз літератури з проблеми готовності по-
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казав, найбільш визнаними компонентами педагогі-
чної діяльності, а отже, і професійної готовності є
наступні: 1) теоретичні та методичні знання; 2) про-
фесійні вміння; 3) психологічні якості особистості (вла-
стивості особистості, мотивація, тощо).

Висновки
Суспільство двадцять першого століття чекає

на вчителя, який володіє системою професійних знань
і умінь, вміє підтримувати рівень психолого-педагог-
ічної та фахової підготовки, знайомий з знайомий з
новітніми досягненнями і науково-педагогічними
дискусіями на національному та світовому рівнях,
прагне до постійного саморозвитку та самовдоско-
налення, тобто є готовим до педагогічної діяльності.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти у напрямку вивчення інших аспектів готовності
до діяльності з позиції психолого-педагогічної про-
блеми.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПО

ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Терещенко А.В.
Национальный педагогический
университет им. М.П. Драгоманова

Аннотация. В статье изучены возрастные особенности взаи-
модействия и информационной значимости компонентов
структуры специальной физической подготовленности и
состояния здоровья студенток педагогической специальнос-
ти. В структуре специальной физической подготовленности
по плаванию и состояния здоровья будущих педагогов жен-
ского пола, независимо от возраста, наибольшей значимос-
тью обладают показатели специальной физической подго-
товленности. Динамические процессы развития в растущем
организме способствуют изменениям количества и качества
взаимосвязей между соответствующими компонентами.
Ключевые слова: информация, студент, подготовка, плава-
ние, структура.
Анотація. Терещенко О.В. Взаємодія й інформаційна зна-
чимість компонентів структури стану здоров’я й спеціаль-
ної фізичної підготовленості з плавання студенток педагогі-
чної спеціальності. У статті вивчені вікові особливості
взаємодії та інформаційної значимості компонентів струк-
тури спеціальної фізичної підготовленості й стану здоров’я
студенток педагогічної спеціальності. У структурі спеціаль-
ної фізичної підготовленості з плавання й стану здоров’я
майбутніх педагогів жіночої статі, незалежно від віку, найб-
ільшою значимістю володіють показники спеціальної фізич-
ної підготовленості. Динамічні процеси розвитку в зроста-
ючому  організмі сприяють змінам кількості і якості
взаємозв’язків між відповідними компонентами.
Ключові слова: інформація, студент, підготовка, плавання,
структура.
Annotation. Tereschenko A.V. Interaction and the information
significance of builders of frame of the state of health and
special physical readiness on float of students of the pedagogical
trade. In the paper the age features of interaction and
information significance of builders of frame of special physical
preparation and state of health of the future teachers of a female
are investigated. In frame of special physical readiness on float
and states of health of the fu ture teachers of a  female,
irrespective of age, have the greatest significance parameters
of special physical readiness. Dynamic developments in a
planting organism promote changes of quantity and quality of
interrelations between matching components.
Keywords: information, student, preparation, float, frame.

Введение.
Реализация оздоровительной задачи в услови-

ях высшего учебного заведения осуществляется, в
первую очередь, средствами физической подготов-
ки как общеразвивающей, так и специальной направ-
ленности. Известно [4], что развитие силы, выносли-
вости и гибкости положительно влияет на функции,
соответственно, мышечной, дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем, а также опорно-двигательно-
го аппарата. Совершенствование различных форм
проявления быстроты способствует укреплению ба-
ланса процессов возбуждения и торможения, а пре-
одоление усталости во время выполнения физичес-
кой нагрузки позволяет развивать волевые качества.

Однако результаты исследований физической
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подготовленности и здоровья современной студен-
ческой молодежи свидетельствуют о наличии про-
блемы [6, 9], которая, по мнению ряда авторов [3, 5,
8] отражает кризис отечественной системы физичес-
кого воспитания будущих специалистов.

Учитывая [1, 7, 10] комплексное воздействие
на организм средств плавания, их систематическое
применение в процессе физического воспитания сту-
дентов, позволяет не только развивать общие физи-
ческие способности, а и положительно влиять на
иные компоненты физического и психического здо-
ровья. При чем использование средств физической
подготовки с целью оздоровления требует наличия
научно-обоснованной технологии управления выше-
указанным процессом, что предусматривает изуче-
ние возрастных особенностей контингента, а также
степень и характер влияния той или иной физичес-
кой нагрузки на различные функции организма.

Решению указанной задачи способствует вне-
дрение метода множественной корреляции [4], что
позволяет, в данном случае, изучить качество взаимо-
действия компонентов специальной физической под-
готовленности и состояния здоровья студенческой
молодежи, а также определить информационную зна-
чимость каждого показателя изучаемой структуры.

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., а также  в направ-
лении реализации задач раздела Целевой комплекс-
ной программы «Физическое воспитание - здоровье
наций: Научно-методическое обеспечение», пункт 85
- «Разработать физкультурно-оздоровительные про-
граммы для разных возрастных групп населения».

Формулирование целей работы.
Цель исследования: изучить возрастные осо-

бенности взаимодействия и информационной зна-
чимости показателей здоровья и специальной физи-
ческой подготовленности по плаванию студенток
педагогических специальностей.

Методы и организация исследования. Мето-
дологической основой исследования является поход,
который позволяет рассматривать объект исследо-
вания как целостную динамическую систему с мно-
жеством взаимосвязанных компонентов, как педаго-
гических, так и биологических.

В процессе исследования использовались ме-
тоды: теоретический анализ и обобщения опыта прак-
тики; педагогическое наблюдение; педагогический
эксперимент констатирующего характера и метод
математико-статистического анализа. Во время про-
ведения педагогического эксперимента использова-
лись методики: педагогическое тестирование; мет-
рометрия; хронометрия; гониометрия.

Определение состояния здоровье осуществ-
лено по методике Г.Л. Апанасенко [2] с привлече-
нием следующих методик: метрометрия; пульсомет-
рия; спирометрия; тахометрия; антропометрия, теп-
пинг-метрия.

Исследование взаимодействия между компо-
нентами структуры специальной физической подго-
товленности и состояния здоровья студенток осуще-
ствлялось с помощью метода множественной кор-
реляции по трем уровням: высокий - r > 0,7; средний
- r  = 0, 5-0,6; низкий r < 0,5.

Экспериментальные данные получены на базе
Национального педагогического университета им.
М.П. Драгоманова с привлечением 31 студентки 1-го
и 28 - 2-го курса педагогического факультета, кото-
рые беспрерывно могут проплывать 100-метровую
дистанцию стилем «брасс». Тестирование компо-
нентов специальной физической подготовленности
студенток осуществлено в условиях закрытого бас-
сейна длиной 25 м.

Результаты исследования и их обсуждение.
Наибольшей информационной значимостью

в  структуре специальной физической подготовлен-
ности (СФП) и состояния здоровья (СЗ) студенток  1-
го курса владеют показатели специальной физичес-
кой подготовленности по плаванию, а именно резуль-
таты преодоления дистанций 50 и 75 м.

В первом случае показатель СФП по плава-
нию имеет взаимосвязь на высоком уровне с резуль-
татами (рис. 1) измерения массы тела (r = 0,74) и про-
бы Штанге (r = 0,71), что является закономерным так,
как излишняя масса требует больших усилий для на-
бора и удержания скорости, а работа скоростной на-
правленности выполняется в условиях недостатка
кислорода.

При чем следующий, по информационной
значимости, показатель плавания на 75 м также взаи-
модействует на высоком уровне с результатом про-
бы Штанге (r = 0,79) и увеличение коэффициента кор-
реляции, по нашему мнению, вызвано увеличением
объема нагрузки, которая выполняется с помощью
анаэробных механизмов энергообеспечения мышц.

На третьем месте изучаемой структуры нахо-
дится компонент функциональной пробы, а именно
результат ЧСС на 5-й минуте восстановления после
20 приседаний. Однако, следует отметить, что дан-
ный показатель имеет достаточно высокую значи-
мость, в первую очередь, за счет взаимосвязей внут-
ри структуры указанной функциональной пробы, а
среди других показателей, с ним взаимодействует на
высоком уровне представитель СФП по плаванию, а
именно результат теста «4 х 25 м» с 10-секундными
перерывами (r= 0,70).

Анализ корреляционных взаимосвязей внут-
ри структуры функциональной пробы позволяет
предположить, что на 5-й минуте отдыха осуществ-
ляется суперкомпенсация энергопотенциала, а взаи-
мосвязь на уровне r = 0,67 вышеуказанного показа-
теля СФП с результатом измерения ЧСС на 1-й мину-
те восстановления после приседаний обоснована сте-
пенью восстановления организма между 25-метро-
выми отрезками.

При чем результат теста «4 х 25 м» взаимодей-
ствует на высоком уровне с показателем физическо-
го развития, а именно результатом измерения массы
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тела (r = 0,75), что может быть обусловлено негатив-
ным влиянием на результат тестирования избытка
массы. Необходимо отметить, что работа на воде
скоростной направленности и упражнения, способ-
ствующие проявлению скоростной выносливости,
являются одними из наиболее эффективных для сжи-
гания клеток жира и наращивания объемов мышеч-
ной массы.

Заслуживает внимания взаимосвязь на уров-
не r = 0,71 между показателями массы и длины тела,
что может свидетельствовать как об оптимальном их
соотношении у большинства студенток 1-го курса,
так и о продолжении физического развития в данный

возрастной период.
Также необходимо отметить, что кроме ра-

нее обоснованных взаимосвязей с результатами
преодоления 50 и 75-метровых дистанций, показа-
тель пробы Штанге взаимодействует на уровне r =
0,5–0,6 с результатами выполнения всех остальных
упражнений на воде, что может свидетельствовать
о превышении аэробного порога у некоторых сту-
денток даже в процессе определения состояния раз-
вития выносливости.

На втором курсе в указанной структуре про-
исходят изменения, однако наибольшей информаци-
онной значимостью по-прежнему владеют показа-

Рис. 1. Модель взаимосвязей (r > 0,6) компонентов структуры специальной физической подготовленнос-
ти по плаванию и состояния здоровья студенток 1-го курса

Номера на рисунке соответствуют: 1 – плавание на 25 м; 2 – плавание на 50 м; 3 – плавание на 75 м; 4 – плавание
на 100 м; 5 – плавание за 12 мин; 6 – плавание «4 х 25 м» с перерывами по 10 с; 7 – время выполнения
«усовершенствованного скольжения»; 8 – дистанция «усовершенствованного скольжения»; 9 – оборот рука-
ми; 10 – длина тела; 11 – масса тела; 12 – ЖЕЛ; 13 – АД сист.; 14 – АД диаст.; (15–22 – Функциональная проба
Апанасенко, соответственно) 15 – ЧСС в спокойствии; 16 – ЧСС после нагрузки; 17 – ЧСС на 1-й мин восстанов-
ления; 18 – ЧСС на 2-й мин восстановления; 19 – ЧСС на 3-й мин восстановления; 20 – ЧСС на 4-й мин восстанов-
ления; 21 – ЧСС на 5-й мин восстановления; 22 – время восстановления ЧСС; 23 – проба Штанге; 24 – проба
Генчи; 25 – сумма движений в теппинг-тесте; 26 – ср.зн. движений за 5 с в теппинг-тесте.
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тели специальной физической подготовленности, а
именно длина и время «усовершенствованного
скольжения» с помощью работы ногами.

Оба наиболее информативных показателя вза-
имосвязаны (рис. 2) на высоком уровне с результата-
ми измерения ЧСС после нагрузки (r = 0,76 и r = 0,75
соответственно) и показателями пробы Штанге (r =
0,75 и r = 0,73 соответственно). Максимальная интен-
сивность работы мышц нижних конечностей позво-
ляет преодолевать во время «скольжения» большее
расстояние, однако объем такой работы является не-
значительным. Подобная ситуация происходит во
время и после выполнения 20 приседаний, где мак-
симальная интенсивность работы мышц тех же ко-
нечностей позволяет раньше закончить упражнение,
однако сопровождается более высокой ЧСС.

Относительно взаимодействия с результатами
пробы Штанге необходимо отметить, что в обоих
случаях существует недостаток кислорода в связи с
задержкой дыхания, при чем процесс выполнения
упражнения на воде и выполнение указанной функ-

циональной пробы происходит после вдоха.
Закономерным является и факт взаимодей-

ствия на высоком уровне показателя пробы Штанге
с результатами преодоления 25-ти (r = 0,76) и 50-мет-
ровых (r = 0,73) дистанций, так, как выполнение пос-
ледних осуществляется с высокой интенсивностью в
анаэробных условиях работы мышц.

Заслуживает также внимания взаимосвязь на
среднем уровне показателей «усовершенствованно-
го скольжения» с результатами измерения (r = 0,49 и
r = 0,48 соответственно) жизненной емкости легких
(ЖЕЛ), что вполне обоснованно работой при удер-
жании дыхания после вдоха, когда значительный
объем последнего позволяет выполнять двигатель-
ные действия более длительное время.

На третьем по информационной значимости
месте в изучаемой структуре находится показатель
физического развития, а именно длины тела, однако
его информативность достигается за счет большого
количества взаимосвязей внутри структуры здоро-
вья на среднем уровне.

Рис. 2. Модель взаимосвязей (r > 0,6) компонентов структуры специальной физической подготовленнос-
ти по плаванию и состояния здоровья студенток 2-го курса. Номера на рисунке соответствуют: см.
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Взаимодействие на высоком уровне между
показателями плавания на 12 мин и диастолического
давления (r = 0,71) может свидетельствовать о поло-
жительном влиянии работы малой интенсивности
циклического характера на эластичность сосудов кро-
веносной системы, что позволяет снизить сопротив-
ляемость сосудистых стенок в период диастолы.

При чем данный показатель СФП взаимосвя-
зан на таком же уровне с результатом измерения
массы тела (r = 0,75), избыток которой не позволяет
эффективно осуществлять двигательные действия с
проявлением выносливости и негативно влияет на
функции сердечно-сосудистой системы. Кроме это-
го, студенткам с указанными проблемами гораздо
труднее набирать скорость и удерживать ее в тече-
ние преодоления 25-метроваго отрезка, о чем свиде-
тельствует взаимосвязь на высоком уровне между
соответствующими показателями (r = 0,67). С другой
стороны вышеуказанные упражнения на воде име-
ют разные механизмы энергообеспечения и в пер-
вом случае способствуют снижению как пассивной,
так и активной массы тела, а в другом случае – сни-
жение пассивной массы сопровождается наращива-
нием мышечной ткани.

Заслуживает внимания взаимодействие на вы-
соком уровне показателей времени восстановления
после 20 приседаний и времени преодоления дистан-
ции «4 х 25 м» (r = 0,77), при чем первый, также взаи-
мосвязан на уровне r = 0,7 с результатами плавания на
50 и 75 м. Данная взаимосвязь может свидетельство-
вать, что объем нагрузки во время выполнения функ-
циональной пробы требует проявления скоростной
выносливости, а вышеуказанные упражнения цикли-
ческого характера на воде способствуют развитию
данной способности и их целесообразное использо-
вание позволяет сократить время восстановления ЧСС
после комплекса двигательных действий.

Выводы:
1. В структуре специальной физической под-

готовленности по плаванию и состояния здоровья
будущих педагогов женского пола, независимо от
возраста, наибольшей значимостью обладают пока-
затели СФП, однако динамические процессы разви-
тия в растущем организме способствуют изменени-
ям, как количества, так и качества взаимосвязей меж-
ду соответствующими компонентами;

2. В указанной структуре на 1-м курсе наи-
большей информативностью владеют результаты
преодоления 50-ти и 75-метровых дистанций, кото-
рые взаимосвязаны на высоком уровне с показате-
лями пробы Штанге, при чем первый из них, взаимо-
действует на таком же уровне с результатом измере-
ния массы тела. Однако наибольшим количеством
взаимосвязей на высоком уровне с компонентами
здоровья обладает показатель «4 х 25 м» с 10-секунд-
ными перерывами, который взаимодействует с  ре-
зультатами измерения массы тела, а также показате-
лями ЧСС на 1-й и 5-й минуте восстановления после
20 приседаний. Таким образом, наблюдается фор-
мирование нескольких блоков: функциональных воз-

можностей сердечно-сосудистой, а также дыхатель-
ной системы и скоростной выносливости студенток;

3. На 2-ом курсе увеличение взаимосвязей на
высоком уровне между компонентами структуры
СФП и состояния здоровья способствуют увеличе-
нию соответствующих блоков и в данной возрастной
группе дополнением служит блок скоростных спо-
собностей, который взаимодействует с показателя-
ми функциональных возможностей как сердечно-
сосудистой системы, так и дыхательной.

Перспектива дальнейших исследований. Вне-
дрение научно-обоснованных технологий физичес-
кого совершенствования и укрепления состояния
здоровья студенческой молодежи средствами специ-
альной физической подготовки по плаванию требу-
ет также изучения взаимодействия компонентов СФП
и общей физической подготовленности, что позво-
лит эффективно решать задачу всестороннего физи-
ческого развития будущих специалистов.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТОК
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВУЗУ

Цибіз Г.Г., Кухта І.П., Черниш Н.І., Гусаченко М.М.
ЧДТУ (Черкаси)

Анотація. У запропонованій статті автори відносять отри-
мані ними достовірні покращення результатів рівня функці-
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онального і фізичного розвитку (РФФР) у студенток СМГ і
основної медичної групи) на рахунок індивідуалізації фізич-
них навантажень (ФН). Саме індивідуалізація та розподіл на
відповідні навчальні підгрупи надає можливості індивідуалі-
зації ФН. Такий розподіл, що відбувається при проведенні
занять з фізичного виховання зі студентами та використання
як власних систем, так і дозованих статично-динамічних
фізичних навантажень (Д.СДФН) і є, на думку авторів, тією
основою, що викликає оптимізацію ФН та їх повноцінне ви-
конання студентами.
Ключові слова: фізичні навантаження, оптимізація наванта-
жень, спеціальна медична група.
Аннотация. Цибиз Г.Г., Кухта И.П., Черниш Н.И., Гусаченко
М.М. Физическое воспитание у студенток технологического
вуза. В предложенной статье авторы относят полученные
ими достоверные улучшения результатов уровня функцио-
нального и физического развития (УФФР) у студенток СМГ
и основной медицинской группы на счет индивидуализации
физических нагрузок (ФН). Именно индивидуализация и рас-
пределение на соответствующие учебные подгруппы предо-
ставляет возможность индивидуализации (ФН). Такое рас-
пределение, осуществляемое при проведении занятий по
физическому воспитанию со студентами СМГ и использова-
ние оригинальной системы дозированных статических и ди-
намических физических нагрузок (ДСДФН) и есть, по мне-
нию авторов, той основой, что вызывает оптимизацию ФН и
полноценное их выполнение студентами.
Ключевые слова: физические нагрузки, оптимизация нагру-
зок, специальная медицинская группа.
Annotation. Tsibiz G.G., Kuhta I.P., Chernish N.I., Gusachenko
M.M. Physical training at students of technological high school.
In the offered article authors take the reliable improvements of
results of level of functional and physical development (UFFR)
got them at the students of task medical force (SMG) on the
account of individualization of the physical loadings (FN).
Exactly individualization and distributing on the proper
educational sub-groups gives possibility to individualization (FN).
Such distributing what is going on during conducting of
employments on physical education with the students SMG and
the use of the original system of the dosed static and dynamic
physical loadings (SDFN) and is, in opinion of authors, by that
basis, that causes the FN optimization and valuable their
implementation by students.
Keywords: physical loadings, optimization of loadings, special
medical gruрpе.

Вступ.
Загальновідомо, що саме фізичні навантажен-

ня (ФН) є природним фактором впливу як на фізич-
ний, так і на психічний розвиток особистості. Це особ-
ливо важливо при проведенні навчального і трену-
вального процесів. На жаль, для молоді не завжди є
значущим те, що фізичне виховання (як академічні
пари, так і позаурочні форми у вигляді домашніх зав-
дань та тренувань по - за розкладом занять) дуже не-
обхідне для повноцінного розвитку і доброго здоро-
в’я студентів. Авторами пропонується новий підхід
як до проведення навчального і тренувального про-
цесу зі студентами, так і ставлення до стану здоров’я
студентів і визначення у них рівня функціонального і
фізичного розвитку (РФФР). Йдеться як про студентів
СМГ, які отримують ФН на заняттях з фізичного ви-
ховання. Так і студентів основної медичної групи.
Загальновідомо, що такі навантаження викликають
різнобічні зміни в організмі людини і таки зміни зале-
жать в першу чергу від тривалості і потужності таких
навантажень, а також віку та фізичного розвитку лю-
дини [1, 2]. Багато авторів наголошують саме на пер-

шочерговості індивідуального реагування організму
[3] та особливостях такого реагування у людей при
фізичних навантаженнях [4]. Щодо впливу рухової
активності (РА) на процеси адаптування як організ-
му в цілому, так і перебудов його окремих органів і
систем при тренуваннях різної потужності також є
різні думки і погляди дослідників та вчених [5, 6].

Думки більшості науковців та висновки їх нау-
кових праць зводяться до того, що ФН можуть замі-
нювати ліки, але лише за умови творчого підходу до
проведення занять з фізичного виховання (ФВ). Саме
тому для зміцнення здоров’я та морфологічного удос-
коналення організму людини треба цілеспрямовано
впливати на організм людини за допомогою нових
методик і нових методичних підходів до проведення
тренувальних занять із студентами [7].

Робота виконана за тематикою наукових дос-
ліджень, що заплановані за планом наукової тема-
тики на кафедри фізичного виховання Черкаського
державного технологічного університету. Проведе-
ний науковий експеримент також відповідає і Дер-
жавній науковій темі „Теоретичні, методичні і прак-
тичні форми здорового способу життя молодих
людей в учбових закладах 2.1.4. Державний реєстра-
ційний номер 0100U003738.

Формулювання цілей роботи.
Матеріал і методика. Експериментальні гру-

пи при проведенні наукового дослідження розподі-
лялися на три потоки (залежно від методики прове-
дення занять з фізичного виховання викладачем).
Обстеженню при проведенні занять, підлягали всі
учасники експерименту. Контрольними результата-
ми вважалися показники РФФР, одержані у студентів
на першому занятті при дослідженнях РФФР за сис-
темою КОНТРЕКС, а у студенток спеціальної медич-
ної групи (СМГ) контролем були студентки, звільнені
від занять з ФВ.

Експериментальні і контрольні групи по скла-
ду і кількості були рівнозначними, а заняття проходи-
ли із студентами, які за станом здоров’я були відне-
сені до основної та СМГ медичної групи. На заняттях
систематично перевіряли ЧСС до і після навантажень.
Витривалість у студенток СМГ перевірялася виконан-
ням 12-ти хвилинного тесту К.Купера, в основній
групі доланням дистанції у 2000 м. Одержані нами
результати відображені в графіках.

Результати дослідження і їх обговорення.
Перевіряючи силу і вибухову здатність

найбільш потужних м’язів людини (стегна і литки)
шляхом стрибка у довжину з місця, ми визначили,
що вона явно недостатня. Так, найкращі результати
повноцінного виконання державних нормативів були
у студентів, які розподілялися на навчальні підгрупи,
як ми вже наголошували [7]. Отримані результати
відображені на відповідних графіках.

Збільшення результатів у спринті мали інший
вигляд, що на нашу думку доводить як важливість
цієї якості у людей молодого віку, так і про те, що
зміни швидкісних якостей відбувається дуже повільно
і вимагають особливого ретельного ставлення до ви-
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ховання цієї фізичної якості (рис. 2).
Більш вагомі результати були отримані нами

при проведенні тренувань на витривалість шляхом
бігових навантажень та гнучкості, що відображені на

графіках (рис. 3, 4, 5).
В той же час викликають велике занепокоєння

показники, що отримані нами за тестом Руф9є, хоча
тренування значно поліпшують цей результат, особ-

Рис. 3. Результат бігу на витривалість. 1-й ряд кон.; 2-й ряд трен. СМГ за звичайною програмою; 3-й ряд
трен. СМГ у підгрупах; 4-й ряд трен. ДСДФН; 5-й ряд трен. (основна медична група з розподілом на

підгрупи).

Рис.1. Стрибок у довжину з місця. 1-й ряд кон.; 2-й ряд трен. СМГ за звичайною програмою; 3-й ряд трен.
СМГ у підгрупах; 4-й ряд трен. ДСДФН; 5-й ряд трен. (основна медична група з розподілом на підгрупи).

Рис.2. Результат спринтерського бігу. 1-й ряд кон.; 2-й ряд трен. СМГ за звичайною програмою; 3-й ряд
трен. СМГ у підгрупах; 4-й ряд трен. ДСДФН; 5-й ряд трен. (основна медична група з розподілом на

підгрупи).
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ливо у основній медичній групі (за умови розподілу
студентів на навчальні підгрупи). Отримані нами про-
тягом декількох років результати з визначення ЧСС за
тестом Руф’є та їх змінами при тренувальних занят-
тях, дають можливість рекомендувати не лише роз-
поділ на навчальні підгрупи, а і цілеспрямовану ро-
боту з навантаженнями саме на діяльність кардіорас-
піраторної системи, яка є показником резерву у ССС.
Саме на такому підході ми наголошували у своїх нау-
кових статтях, отримавши достовірні позитивні зміни
всіх фізичних якостей при розподілі всіх студентів на
заняттях з ФВ і тренуваннях [6, 7].

Висновки
1. Творчий підхід до проведення занять з ФВ вима-
гає розподілу всіх студентів на відповідні на-
вчальні підгрупи, викликаючи у них збільшення
зацікавленості до занять з ФВ, а індивідуалізація
навантажень є потужним чинником, який опти-
мально впливає на проведення навчальних і тре-
нувальних занять з ФВ.

2. Найсуттєвіші зміни кардіораспіратоної системи

відбуваються при цілеспрямованих навантажен-
нях на витривалість (при оптимальності таких
навантажень), що особливо помітно при вико-
нанні вправ із затримкою дихання на вдиху.

3. При проведенні занять з ФВ потрібно значну ува-
гу зосереджувати на оптимальності та доступності
фізичних навантажень для студентів і при цьому
систематично визначати зміни ЧСС у студентів.
Подальші дослідження передбачається прове-

сти в напрямку вивчення інших проблем фізичного
виховання у студенток технологічного вузу.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Черкас Г.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Стаття розкриває теоретичні проблеми органі-
зації педагогічної практики майбутніх учителів у різних на-
вчальних закладах. Метою статті є аналіз основного норма-
тивного документа України стосовно організації практики
студентів «Положення про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України». На основі цього доку-
мента, у статті визначаються характер, принципи та функції
педагогічної практики. У статті представлені та проаналізо-
вані погляди вітчизняних і зарубіжних авторів стосовно особ-
ливостей організації педагогічної практики у системі підго-
товки майбутнього вчителя.
Ключові слова: вчитель, практика, педагогіка, принцип, фун-
кція.
Аннотация. Черкас А.В. Педагогическая практика в системе
подготовки учителя. Статья раскрывает теоретические про-
блемы организации педагогической практики будущих учи-
телей в различных учебных заведениях. Целью статьи явля-
ется анализ основного нормативного документа Украины
по организации практики студентов «Положение о проведе-
нии практики студентов высших учебных заведений Украи-
ны». На основании этого документа, в статье определяются
характер, принципы и функции педагогической практики. В
статье представлены и проанализированы взгляды отечествен-
ных и зарубежных авторов касательно особенностей орга-
низации педагогической практики в системе подготовки бу-
дущего учителя.
Ключевые слова: учитель, практика, педагогика, принцип,
функция.
Annotation. Cherkas A.V. Pedagogical practice in the system
of teacher tra ining. This article deals with the theoretical
problems of organization of pedagogical practice for fu ture
teachers in different education al institutions. The aim of this
paper is to present the analysis of the main normative act of
Ukraine on organization of the practice for students: “Regulation
on the organization of students practice in Ukraine”. On the
basis of this document the main features of pedagogical practice:
its character, principles and functions are defined. The opinions
of foreign’ and native scholars on the organization of pedagogical
practice in the system of teacher training are presented.
Key words:  teacher, practice, pedagogics, principle, function.

Вступ.
Сучасний етап розвитку системи освіти харак-

теризується пошуком нових форм і методів профес-

ійно – педагогічної підготовки майбутніх учителів.
Важливе місце серед них посідає педагогічна практи-
ка. Особливості цієї діяльності полягають у тому, що
вона спрямована на конкретну професіоналізацію та
збільшує можливості самореалізації майбутніх учи-
телів, мобілізує особистісний потенціал та виявляє
приховані здібності студента, забезпечує появу ідей
у ситуації вирішення педагогічної проблеми, допо-
магає усвідомленню та почуттю задоволення від влас-
ної діяльності.

Саме у процесі педагогічної практики відбу-
вається найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма
аспектами майбутньої роботи, проявляється критич-
не та осмислене ставлення до дисциплін, що вивча-
ються, включаються механізми педагогічної рефлексії,
формуються основи професійної самооцінки.

Як педагогічна категорія практика є складо-
вою частиною навчального процесу та має на меті
навчити студентів творчо застосовувати у педа-
гогічній діяльності науково – теоретичні знання та
практичні навички, отримані при вивченні психоло-
го – педагогічних і спеціальних дисциплін, сприяти
розвитку у майбутніх учителів стійкого інтересу до
професійної діяльності [ 8, с. 11 ]. Давньокитайська
мудрість говорить: «Розкажи мені, я забуду. Покажи
мені, я запам’ятаю. Дай мені зробити, я навчуся» [
13, с. 3 ]. Тому неможливо розглядати педагогічну
практику поза рамками навчального процесу. “Пе-
дагогічна практика” в Україні обов’язкова складова
навчального процесу педагогічних інститутів, універ-
ситетів, педагогічних училищ, інститутів вдосконален-
ня учителів, інститутів післядипломної освіти, яка
передбачає професійну підготовку педагогічних
кадрів і підвищення їхньої кваліфікації” [ 3, с. 252 ].

Специфікою практичної діяльності студентів є
те, що в ній у більшій мірі (порівняно з навчально -
пізнавальною) здійснюється ідентифікація з профес-
ійною діяльністю вчителя, практика проводиться в
умовах, адекватних умовам майбутньої самостійної
педагогічної діяльності. Робота студента в період прак-
тики характеризується тією ж різноманітністю
функцій, що й робота педагога. Вона – ланка в сис-
темі підготовки вчителя і виступає у якості само-
стійного, важливого джерела актуалізації педагогіч-
ної освіти, створення її життєвої цінності для пол-
іпшення відносин.

Сама система взаємовідносин має носити ха-
рактер взаємодії і співпраці, маючи на увазі певну суб-
’єктивність позиції студента. Міркуючи над організа-
цією педагогічної практики в навчально – виховному
закладі, її керівник орієнтується не лише на виконання
програми практики, але перш за все, ставиться до кож-
ного студента як до унікальної особистості. Кожен
практикант повинен мати можливість висловити свою
думку, отримати необхідну консультацію, допомогу
або роз’яснення тієї чи іншої ситуації.

Згідно з «Положенням про проведення прак-
тики студентів вищих навчальних закладів України»
практика студентів передбачає безперервність та по-
слідовність її проведення при одержанні потрібного
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достатнього обсягу практичних знань і вмінь, відпов-
ідно до різних освітніх і кваліфікаційних рівнів: мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Зміст
і послідовність практики визначається програмою, яка
розробляється кафедрою або предметною комісією
згідно з навчальним планом [ 10 ].

Базуючись на цьому, можна стверджувати, що
педагогічна практика має комплексний, безперерв-
ний, творчий характер, що постійно і поступово уск-
ладнюється.

Робота виконана у відповідності до практич-
них завдань кафедри теорії і методики професійної
освіти Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є аналіз основного нормативно-

го документа України стосовно організації практики
студентів «Положення про проведення практики сту-
дентів вищих навчальних закладів України». Стаття
розкриває теоретичні проблеми організації педагог-
ічної практики майбутніх учителів у різних навчаль-
них закладах.

Результати дослідження.
Комплексний характер передбачає, що студент

за роки навчання виконує всі види діяльності вчите-
ля: проводить уроки, навчальні екскурсії, різноманітні
форми виховної роботи та роботи з батьками, пра-
цює з документацією тощо. Сьогодні, нажаль, не
можна сказати, що у вузах практика носить цілком
комплексний характер. Такі аспекти роботи вчителя
як спілкування з батьками учнів, робота з докумен-
тацією, робота керівника гуртка залишаються поза
увагою студентів і керівників практики. Це пояс-
нюється частково браком часу, частково складністю
організації, частково недостатньою взаємодією вузу
та навчально – виховного закладу.

Ефективно організована практика носить ха-
рактер поступовості, що постійно ускладнюється.
Починаючи із загального знайомства з навчально –
виховним закладом, спостережень та аналізу отри-
маної інформації, практикант переходить до виконан-
ня більш складних завдань.

Характер безперервності проявляється у тому,
що студент у процесі всього строку навчання у педа-
гогічному вузі пов’язаний із школою та дітьми. Важ-
ливість цього характеру підкреслює В. Кремінь у своїй
книзі «Освіта і наука в Україні»: “Практична підго-
товка має бути неперервною, починатися на молод-
ших курсах і тривати впродовж усього навчання, по-
слідовно ускладнюючись і наповнюючись новим
змістом” [ 6, с. 102 ].

Творчий характер практики передбачає, що в
її процесі у кожного студента розвиваються дослід-
ницькі здібності, здатність до нестандартного веден-
ня навчально – виховного процесу, художні, артис-
тичні здібності.

Практичні вміння і навички базуються на пси-
холого – педагогічних, методичних і спеціальних знан-
нях. Досягнення теорії, з одного боку, накопичений
досвід педагогів – практиків, з іншого, сприяли знач-

ному підвищенню ефективності формування спец-
іаліста в процесі педагогічної практики. Проте даний
вид роботи має свої особливості, не притаманні
іншим складовим структури підготовки педагога –
професіонала. Так педагогічна практика значною
мірою залежить від реалізації в її цілях, змісті та орган-
ізації основних вихідних положень процесу навчання
– педагогічних принципів. Принципи педагогічного
процесу відображають основні вимоги до організації
педагогічної діяльності, показують її напрямок і, на-
решті, допомагають творчо побудувати педагогічний
процес. Аналіз літератури [ 1, 4, 5, 7, 11 ] дозволив
нам виділити основні принципи організації та прове-
дення педагогічної практики (див. табл.. 1).

Спираючись на принципи, педагогічна практи-
ка виконує ряд функцій. На думку більшості сучасних
науковців (О. Абдуліна, Н. Казакова Л. Кацова, Г. Код-
жаспірова, Т. Крюкова, С. Міліцина, Н.Сергєєв та ін.)
педагогічна практика має наступні функції:

- адаптаційна функція практики виявляється в
тому, що студент не тільки знайомиться з різними
типами навчально – виховних закладів і організацією
роботи в них, але й звикає до ритму педагогічного
процесу, школярів, починає орієнтуватися в системі
внутрішньо шкільних стосунків і зв’язків;

- навчальна функція практики полягає в тому,
що одержані в процесі теоретичної підготовки знан-
ня перевіряються практично, тобто знаходять втілен-
ня у діяльності студента – практика. Відбувається про-
цес вироблення основних педагогічних умінь і нави-
чок, формування педагогічної свідомості;

- виховна функція практики виявляється в тому,
що студент може реально навчитися любити і розум-
іти дітей, виробити в собі терпіння, відповідальність,
почуття обов’язку;

- розвивальна функція знаходиться у тісному
взаємозв’язку із зазначеними вище функціями. На
практиці формуються і розвиваються педагогічні
здібності студента, виробляються компенсаторні
вміння, у разі якщо якісь здібності сформовані недо-
статньо;

- діагностична функція практики – одна з най-
важливіших. Під час практики студент має реальну
можливість оцінити свій емоційний стан при спілку-
ванні з дітьми, вчителями, батьками, адміністрацією.
У процесі навчально – виховної роботи виявляються
сильні і слабкі сторони майбутнього вчителя, над чим
йому слід працювати.

Основним змістом педагогічної практики є
педагогічна діяльність, у якій з позиції діяльнісного
підходу основними компонентами виділяють вихід-
ний стан, мету, засіб, умову, результат.

При розгляданні проблеми змісту педагогіч-
ної практики дослідники виходять із того, що її зміст
«повинен сприяти актуалізації та поглибленню тео-
ретичних знань студентів, формуванню їх педагогіч-
них умінь і навичок, розвитку педагогічного мислен-
ня, творчої активності» [ 9, с. 34 ].

На думку В. Сластьоніна «змістом педагогіч-
ної практики повинен стати педагогічний процес,
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розглянутий у найістотніших визначаючих його ха-
рактеристиках » [ 11, с. 84 ].

Інше визначення дає О. Абдуліна: «зміст педа-
гогічної практики полягає у навчально – виховній
роботі з дітьми з урахуванням комплексного підхо-
ду» [ 2, с. 105 ].

Згідно «Положення про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України», зміст
практики відображено у наскрізній програмі, що є
основними навчально – методичним документом
практики.

Висновки.
Таким чином у викладеному матеріалі ми про-

аналізували поняття педагогічної практики, виділили
її характер, зміст, перелічили принципи і функції, спи-
раючись на сучасні наукові дослідження.

Напрямком подальшої роботи є дослідження
процесу формування професійної компетентності
майбутніх учителів у ході педагогічної практики.
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ВПЛИВ ЕНАЛАПРИЛУ НА ДОБОВИЙ РИТМ ТА
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У

ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ
СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST,

УСКЛАДНЕНИЙ ГОСТРОЮ
ЛІВОШЛУНОЧКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Чехова В.Є., Прихода І.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. Оцінено ефективність та безпечність використан-
ня еналаприлу у хворих на гострий коронарний синдром без
елевації сегмента ST, ускладнений гострою лівошлуночко-
вою недостатністю (I – III класу згідно класифікації T.Killip,
J.Т.Kimball). Препарат в дозі 2,5 – 20 мг/доб використовува-
ли 100 хворих на гострий коронарний синдром без елевації
сегмента ST, ускладнений гострою лівошлуночковою недо-
статністю, середній вік яких становив 57,5 ± 8,5 років, з
першої доби захворювання і до 4-х тижнів. Оцінка добового
ритму та варіабельності артеріального тиску здійснювалася
за допомогою добового моніторування артеріального тис-
ку. Відмічали позитивний вплив еналаприлу на добовий ритм
та варіабельність артеріального тиску у хворих на гострий
коронарний синдром без елевації сегмента ST, ускладнений
гострою лівошлуночковою недостатністю.
Ключові слова: еналаприл, добовий ритм артеріального тис-
ку, варіабельність артеріального тиску, гострий коронарний
синдром без елевації сегмента ST, гостра лівошлуночкова
недостатність.
Аннотация. Чехова В.Е., Прихода И.В. Влияние эналаприла
на суточный ритм и вариабельность артериального давле-
ния у больных с острым коронарным синдромом без элева-
ции сегмента ST, осложненным острой левожелудочковой
недостаточностью. Оценена эффективность и безопасность
применения эналаприла у больных с острым коронарным
синдромом без элевации сегмента ST, осложненным острой
левожелудочковой недостаточностью (I – III класса согласно
классификации T.Killip, J.Т.Kimball). Препарат в дозе 2,5 –
20 мг/сут применяли 100 больных с острым коронарным
синдромом без элевации сегмента ST, осложненным острой
левожелудочковой недостаточностью, средний возраст ко-
торых составил 57,5 ± 8,5 лет, с первых суток заболевания и
до 4-х недель. Оценка суточного ритма и вариабельности
артериального давления осуществлялась с помощью суточ-
ного мониторирования артериального давления. Отмечали
позитивное влияние эналаприла на суточный ритм и вариа-
бельность артериального давления у больных с острым ко-
ронарным синдромом без элевации сегмента ST, осложнен-
ным острой левожелудочковой недостаточностью.
Ключевые слова: эналаприл, суточный ритм артериального
давления, вариабельность артериального давления, острый
коронарный синдром без элевации сегмента ST, острая лево-
желудочковая недостаточность.
Annotation. Chehova V.E., Prikhoda I .V. The influence of
enalapril on daily rhythm of arterial pressure and variability of
arterial pressure in patients with acute coronary syndrome
without ST-segment elevation, complicated acute left ventricular
failure.  The aim of to study was to estimate efficacy and safety
of enalapril use in patients with acute coronary syndrome without
ST-segment elevation, complicated acute left ventricular failure
(T.Killip, J.Т.Kimball I – III class). We studied 100 patients
(mean age 57,5±8,5  years) during first 4  weeks after acute
coronary syndrome without ST-segment elevation, complicated
acute left ventricular failure, which received enalapril (2,5 – 20
mg/day). Daily rhythm of arterial pressure and variability of
arterial pressure was assessed by 24 hrs monitoring of arterial
pressure. We noted positive influence of enalapril on daily
rhythm of arterial pressure and variability of arterial pressure in
patients with acute coronary syndrome without ST-segment
elevation, complicated acute left ventricular failure.

Key words: enalapril, daily rhythm of arterial pressure, variability
of arterial pressure, acute coronary syndrome without ST-
segment elevation, acute left ventricular failure.

Вступ.
Стратегічною метою терапії при гострому ко-

ронарному синдромі (ГКС) є запобігання розвитку
серцевої недостатності (СН) [5]. Для цього в останні
десятиріччя широко використовують інгібітори ангі-
отензинперетворюючого ферменту (ІАПФ). Трива-
лий прийом ІАПФ асоціюється з підвищенням вижи-
ваємості, зниженням ризику розвитку СН і покра-
щенням якості життя хворих на ішемічну хворобу
серця (ІХС) [2, 7, 8, 11, 12, 14]. Однак ІАПФ є у першу
чергу антигіпертензивними препаратами, тому мо-
жуть викликати значне зниження системного артері-
ального тиску (АТ), особливо протягом 36 – 48 год
ГКС та призвести до погіршення коронарного кро-
вотоку і посилення СН. За даними клінічних дослід-
жень частота гіпотензії першої дози (ГПД) складає 2
– 33% [1, 4]. Саме тому ІАПФ слід використовувати з
певною обережністю [2, 3]. Це стосується насампе-
ред хворих на ГКС, ускладнений гострою лівошлу-
ночковою недостатністю (ГЛШН).

Робота виконана згідно плану НДР Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка.

Формулювання мети дослідження.
Метою дослідження була оцінка впливу ІАПФ

еналаприлу на добовий ритм та варіабельність АТ у
хворих на ГКС без елевації сегмента ST, ускладнений
ГЛШН.

Матеріали та методи дослідження.
 Обстежено 100 хворих на ГКС без елевації сег-

мента ST, госпіталізованих протягом перших 24 год
від початку ішемічного нападу. Серед обстежених
було 65 (65%) чоловіків та 35 (35%) жінок у віці від 40
до 76 років (середній вік становив 57,5 ± 8,5 років).

 Діагноз ГКС без елевації сегмента ST встанов-
лювали на підставі клінічних, біохімічних та електро-
кардіографічних характеристик згідно з критеріями
клінічної класифікації ІХС, запропонованої Українсь-
ким товариством кардіологів (1999) [5]. В усіх
пацієнтів під час госпіталізації відзначені клінічні про-
яви ГЛШН за класифікацією T.Killip, J.Т.Kimball (1967)
[9]: І класу – у 64 (64%) хворих (склали 1-шу клінічну
групу), ІІ класу – у 24 (24%) хворих (склали 2-гу
клінічну групу) , ІІІ – у 12 (12%) хворих (склали 3-тю
клінічну групу). Діагноз есенціальної АГ встановле-
но у 76 (76%) пацієнтів: І стадії – у 29 (29%), ІІ та ІІІ
стадії – у 44 (44%) та 3 (3%) хворих відповідно. Конт-
рольну групу склали 30 хворих на стабільну стено-
кардію напруження ІІ – III функціонального класу
(за класифікацією Канадської асоцiації кардіологів у
модифікації ВНКЦ АМН СРСР). Групи були відповідні
за статтю, віком, індексом маси тіла, тривалістю ІХС,
тривалістю та стадією АГ.

 Еналаприл призначали з першої доби у почат-
ковій дозі 2,5 мг 1 раз на добу. При відсутності гіпо-
тензії через 12 год після прийому першої дози підви-
щували дозу до 5 мг 1 раз на добу з подальшою корек-
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цією дози під ретельним моніторуванням показників
системної та внутрішньосерцевої гемодинаміки. Усі
хворі отримували стандартну терапію бета-адреноб-
локаторами, аспірином, нефракційованим або низь-
комолекулярним гепарином, статинами та нітратами
(за показаннями). У хворих 3-ї клінічної групи (з озна-
ками ГЛШН ІІІ класу) проводили стандартну невідклад-
ну інтенсивну терапію набряку легень.

 Комплекс обстеження включав окрім загаль-
ноклінічних методів електрокардіографію, ехокарді-
ографію, визначення біохімічних маркерів ушкоджен-
ня міокарда. Добовий ритм АТ визначали методом
добового моніторування АТ за допомогою моніто-
ру „Cardio Tens” („Meditech”, Угорщина). АТ вимі-
рювали кожні 15 хв вдень (07pp – 23pp) та кожні 30 хв
вночі (23pp – 07pp). Успішними вважали досліджен-
ня з більш ніж 50 якісними вимірюваннями за добу.
За допомогою комплексу програм, що супроводжу-
ють прилад і відповідають нормативним показникам
[10], визначали та аналізували максимальний,
мінімальний і середній систолічний АТ (САТ) та діас-
толічний АТ (ДАТ) вдень (САТден., ДАТден.) і вночі
(САТніч., ДАТніч.); добовий індекс САТ (ДІ САТ) та
ДАТ (ДІ ДАТ); індекс часу АТ вдень (ІЧ САТден., ІЧ
ДАТден.) і вночі (ІЧ САТніч., ІЧ ДАТніч.); індекс пло-
щини АТ вдень (ІП САТден., ІП ДАТден.) і вночі (ІП
САТніч., ІП ДАТніч.); варіабельність АТ вдень (STD
САТден., STD ДАТден.) і вночі (STD САТніч., STD
ДАТніч.); величину ранкового підвищення систоліч-
ного (ВРП САТ) і діастолічного АТ (ВРП ДАТ);
швидкість ранкового підвищення систолічного (ШРП
САТ) і діастолічного АТ (ШРП ДАТ); пульсовий АТ
(ПАТ) вдень (ПАТден.) і вночі (ПАТніч.). АТ вважали
підвищеним, коли його значення у середньому за
добу перевищувало 130/85 мм рт. ст., в денний період
– 140/90 мм рт. ст., в нічний період – 120/80 мм рт. ст.;
ІЧ вважали підвищеним, коли цей показник переви-
щував 25%, при значенні ІЧ>50% – встановлювали
діагноз АГ; ВРП АТ вважали підвищеною, коли її зна-
чення перевищувало 50 мм рт. ст.; ШРП АТ вважали
підвищеною, коли цей показник перевищував 10 мм
рт. ст./год; ПАТ вважали підвищеним, коли його зна-
чення у середньому за добу перевищувало 45 мм рт.
ст. Варіабельність АТ вважали підвищеною при STD
САТден.>15 мм рт. ст., STD САТніч.>15 мм рт. ст., STD
ДАТден.>14 мм рт. ст., STD ДАТніч.>12 мм рт. ст. (за
даними Російського кардіологічного центру). Добо-
вий ритм АТ розподіляли за наступними типами:
„dipper” – пацієнти з нормальним зниженням АТ в
нічний час (ДІ 10 – 21%), „non-dipper” – пацієнти з
недостатнім зниженням АТ в нічний час (ДІ 0 – 10%),
„hyper-dipper” – пацієнти з надмірним зниженням АТ
в нічний час (ДІ > 21%), „night-peaker” – пацієнти з
нічною гіпертензією, у яких рівень АТ в нічний час
перевищує денний (ДІ < 0%) [10]. Усі обстеження про-
водили під час госпіталізації та через 4 тиж лікування.

 Результати дослідження обробляли на персо-
нальному комп’ютері за допомогою пакету програм
Excel 2000. Достовірними вважались відмінності при
значенні р<0,05.

Результати та їх обговорення.
У хворих на ГКС з АГ (76 осіб) раннє викорис-

тування еналаприлу сприяло нормалізації АТ: у 27
(36%) – на 5 мг/доб, у 42 (56%) – на 10 мг/доб, у 6 (8%)
– на 20 мг/доб; ГПД не розвивалася. При стабілізації
АТ, зниженні САТ до 110 – 120 мм рт. ст., ДАТ – до 70
– 80 мм рт. ст. у 10 пацієнтів з 12 – 14 доби дозу ена-
лаприлу знижали до 5 мг/доб. У 5 хворих з вихідним
низьким АТ не відмічено його подальше зниження.
Зниження САТ нижче 90 мм рт. ст. зареєстровано у 1
хворого і на 15 добу препарат був відмінен. Знижен-
ня АТ у хворих на ГКС не супроводжувалося реф-
лекторною тахікардією. Переносимість препарату
була доброю, такі побічні ефекти, як сухий кашель,
алергічні реакції, ортостатична гіпотензія, гастроін-
тестінальні розлади не виникали. Аналіз показників
добового моніторування АТ  виявив  суттєві
відмінності до та після лікування у хворих досліджує-
мих груп (таблиця).

Лікування еналаприлом сприяло достовірно-
му зниженню САТ (сер., ден., ніч.), ДАТ (сер., ден.,
ніч.) та ПАТ (сер., ден., ніч.), при цьому антигіпер-
тензивна ефективність була співвідповідною у хво-
рих усіх трьох клінічних груп. Особливо важливим з
прогностичної точки зору здається зниження САТ ніч.
та ДАТ ніч., оскільки результати дослідження Syst-
Eur study переконливо свідчать, що рівень середньо-
нічного АТ є незалежним предиктором кардіальних
та цереброваскулярних катастроф, тоді як рівень се-
редньоденного АТ не грає суттєвої ролі. Вкрай важ-
ливими вважаються дані про зниження ПАТ, оскіль-
ки відомо, що чим вище значення цього показника,
тим гірший прогноз [10, 13, 15].

 Також терапія еналаприлом призвела до дос-
товірного співвідповідного зниження значень показ-
ників „навантаження тиском”: ІЧ САТ (сер., ден., ніч.),
ІЧ ДАТ (сер., ден., ніч.), ІП САТ (сер., ден., ніч.) та ІП
ДАТ (сер., ден., ніч.) у хворих усіх трьох клінічних
груп. Це дуже важливо, оскільки підвищення не тільки
абсолютних цифр АТ, але й показників „навантажен-
ня тиском” суттєво впливає на прогресування ура-
ження органів-мішеней у хворих з порушеннями до-
бового ритму АТ, що знаходить підтвердження у ро-
ботах інших досліджувачів [10, 13, 15].

 На тлі терапії еналаприлом відмічено достові-
рне зниження ШРП САТ та ШРП ДАТ, при цьому
найбільш виражене зниження цих показників відміче-
но у хворих 3-ї клінічної групи. Підвищення ВРП САТ
та ВРП ДАТ (проміжного параметру, що є різницею
між ранковим максимальним АТ та нічним мінімаль-
ним АТ) непрямим чином свідчить про покращення
добового ритму АТ зі зменшенням ступеня нічної
гіпертензії. Отримані результати є вкрай важливими і
потребують подальших досліджень, оскільки відомо,
що більшість серцево-судинних катастроф виникає
вранці [10, 13, 15].

 Аналіз STD довів позитивний вплив терапії
еналаприлом: під впливом лікування спостерігалося
достовірне зниження STD САТ (сер., ден., ніч.) та STD
ДАТ (сер., ден., ніч.), при цьому найбільш виражене
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Таблиця.
Показники добового моніторування артеріального тиску у хворих на ГКС без елевації сегмента ST, уск-

ладнений ГЛШН до та після лікування

Примітка: * – різниця показників до та після лікування достовірна (р<0,05–0,0001).

Величина показника (M±m) 
ГЛШН І класу 

(n=62) 
ГЛШН ІІ класу 

(n=23) 
ГЛШН ІІІ класу 

(n=15) 

Показник 

До 
лікування 

Через 
 4 тиж 

До 
лікування 

Через 
4 тиж 

До 
лікування 

Через 
4 тиж 

САТ, мм рт. ст. 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
139,3±2,6 
143,1±2,6 
135,6±2,5 
 

 
123,3±2,4* 
127,4±2,5* 
118,2±2,2* 
 

 
141,7±2,7 
144,1±2,7 
138,5±2,7 
 

 
124,2±2,5* 
128,1±2,6* 
119,3±2,1* 
 

 
142,5±2,8 
146,5±2,8 
139,8±2,8 
 

 
125,1±2,6* 
129,1±2,7* 
119,9±2,5* 
 

ДАТ, мм рт. ст. 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
90,3±1,4 
93,3±1,4 
86,8±1,3 

 
76,2±1,2* 
82,3±1,3* 
70,8±1,1* 

 
91,5±1,4 
94,2±1,4 
87,3±1,3 
 

 
76,9±1,2* 
83,1±1,3* 
71,1±1,2* 

 
92,6±1,4 
95,5±1,4 
88,4±1,3 

 
77,3±1,3* 
83,9±1,3* 
71,8±1,2* 

ДІ АТ,% 
ДІ Сер.АТ,% 
ДІ САТ,%  
ДІ ДАТ,% 

 
9,7±0,9 
9,5±0,8 
9,8±0,9 

 
12,5±0,9* 
12,3±0,9* 
12,1±0,9* 
 

 
5,6±0,4 
5,5±0,3 
5,7±0,5 

 
8,7±0,7* 
8,3±0,6* 
8,1±0,7* 
 

 
-1,2±0,4 
-1,5±0,5 
-0,8±0,4 

 
5,1±0,6* 
5,3±0,7* 
4,8±0,6* 
 

ІЧ САТ,% 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
48,3±3,1 
44,1±3,1 
52,6±3,1 

 
26,2±2,1* 
25,7±2,1* 
27,5±2,5* 

 
50,3±3,3 
45,1±3,2 
54,8±3,4 

 
27,3±2,2* 
26,1±2,5* 
28,6±2,3* 

 
52,4±3,3 
46,1±3,3 
56,7±3,4 

 
28,3±2,3* 
27,1±2,4* 
29,2±2,6* 

ІЧ ДАТ,% 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
47,6±3,1 
44,8±3,1 
50,5±3,1 

 
26,6±2,3* 
25,8±2,1* 
27,7±2,3* 

 
48,8±3,2 
45,7±3,1 
52,6±3,2 

 
27,6±2,1* 
26,8±2,2* 
28,5±2,3* 

 
49,7±3,2 
46,6±3,1 
54,3±3,3 

 
28,8±2,5* 
27,4±2,3* 
29,8±2,3* 

ІП САТ, 
мм рт. ст./год 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
 
749,5±35,2 
670,3±34,2 
829,8±37,7 

 
 
521,5±25,3* 
460,4±24,1* 
623,2±27,3* 

 
 
754,8±36,5 
675,5±35,2 
840,7±39,6 

 
 
529,9±28,2* 
472,3±24,2* 
629,8±28,7* 

 
 
760,6±36,8 
680,6±37,3 
848,8±39,9 

 
 
538,5±29,4* 
481,5±26,6* 
637,8±30,7* 

ІП ДАТ, 
мм рт. ст./год 
Сер. 
Ден. 
Нічн. 

 
 
186,4±17,1 
185,6±17,4 
188,5±18,8 

 
 
125,2±10,1* 
122,2±10,5* 
127,5±10,8* 

 
 
191,5±18,5 
187,1±19,5 
194,6±20,1 

 
 
128,4±10,4* 
125,6±10,6* 
130,5±10,8* 

 
 
195,5±19,5 
188,5±19,9 
199,8±20,7 

 
 
130,1±10,2* 
128,7±10,1* 
132,4±10,3* 

STD САТ,% 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
14,5±1,2 
13,6±1,2 
15,5±1,3 

 
10,3±1,0* 
9,4±1,1* 
11,3±1,0* 

 
16,5±1,3 
15,7±1,3 
18,8±1,4 

 
11,2±1,2* 
10,6±1,2* 
11,9±1,3* 

 
19,4±1,3 
17,7±1,3 
21,8±1,7 

 
13,2±1,3* 
12,6±1,3* 
13,8±1,4* 

STD ДАТ,% 
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
13,8±0,9 
14,1±1,2 
13,6±1,1 

 
9,9±0,7* 
10,8±0,8* 
9,4±0,8* 

 
16,4±1,4 
15,5±1,3 
17,2±1,4 

 
10,3±0,8* 
11,5±0,9* 
11,2±0,8* 

 
18,9±1,5 
17,8±1,4 
19,3±1,6 

 
12,0±1,0* 
11,7±0,9* 
12,2±1,1* 

ВРП, мм рт. ст. 
САТ 
ДАТ 

 
27,6±3,0 
21,3±1,5 
 

 
31,2±2,9* 
25,3±2,5* 

 
23,6±2,4 
17,8±1,8 

 
27,3±2,6* 
21,8±2,4* 

 
18,6±2,2 
14,8±1,7 

 
23,6±2,8* 
18,8±2,2* 

ШРП,  
мм рт. ст./год 
САТ 
ДАТ 

 
 
13,6±1,6 
9,5±0,8 
 

 
 
8,8±1,2* 
6,5±0,5* 
 

 
 
16,7±1,6 
11,5±0,9 

 
 
9,6±1,3* 
7,1±0,6* 
 

 
 
18,7±1,7 
13,6±1,6 

 
 
10,3±1,5* 
7,9±0,7* 
 

ПАТ, мм рт. ст.  
Сер. 
Ден. 
Ніч. 

 
49,1±1,7 
48,8±1,7 
49,4±1,8 
 

 
36,5±1,3* 
35,2±1,2* 
37,3±1,4* 
 

 
49,8±1,7 
49,7±1,8 
50,2±1,8 
 

 
37,1±1,6* 
36,8±1,6* 
38,4±1,5* 
 

 
50,5±1,8 
50,1±1,8 
51,0±1,8 
 

 
39,6±1,7* 
39,4±1,7* 
39,8±1,8* 
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зниження показників варіабельності АТ відмічено у
хворих 3-ї клінічної групи. Факт зниження варіабель-
ності АТ вважається вкрай важливим, оскільки існу-
ють окремі дані прямого взаємозв’язку підвищення
варіабельності АТ з класом ГЛШН у хворих на ГКС
без елевації сегмента ST, до того ж існують непрямі
докази того, що збільшення варіабельності АТ неспри-
ятливо впливає на частоту виникнення серцево-су-
динних ускладнень та смертність [10, 13, 15].

 Цікавим виявився детальний аналіз взаємозв-
’язку різних типів добового ритму АТ з різними кла-
сами ГЛШН у хворих на ГКС без елевації сегмента
ST та їх динаміка під впливом терапії. Із 62 хворих з
ГЛШН І класу 26 (42%) пацієнтів мали тип „dipper”,
26 (42%) – „non-dipper” і 10 (16%) – „night-peaker”. Із
23 хворих з ГЛШН ІІ класу 3 (13%) пацієнтів мали тип
„dipper”, 5 (22%) – „non-dipper” і 15 (65%) – „night-
peaker”. Із 15 хворих з ГЛШН ІІІ класу 3 (20%) пацієнтів
мали тип „non-dipper” і 12 (80%) – „night-peaker”, у
цій групі не було жодного хворого з нормальним ти-
пом добового ритму АТ „dipper”. У 30 хворих конт-
рольної групи виявили наступний розподіл за типа-
ми добового ритму АТ: 27 (90%) пацієнтів мали тип
„dipper” і 3 (10%) – „non-dipper”, не було жодного
хворого з найбільш несприятливим типом добового
ритму АТ „night-peaker”. Таким чином, ступень та
тип порушень добового ритму АТ мають прямий
взаємозв’язок з класом ГЛШН: найбільш несприят-
ливі типи добового ритму АТ („non-dipper” та „night-
peaker”) асоціюються з більш вираженим класом
ГЛШН у хворих на ГКС без елевації сегмента ST. Під
впливом терапії еналаприлом спостерігалося суттє-
ве покращення добового ритму АТ у хворих усіх трьох
клінічних груп. Це виражалося у достовірному
збільшенні ДІ САТ та ДІ ДАТ, при цьому найбільш
виражене збільшення показників спостерігалося у
хворих 3-ї клінічної групи. Через 4 тиж із 62 хворих з
ГЛШН І класу 45 (72,6%) пацієнтів мали тип „dipper”,
15 (24,2%) – „non-dipper” і 2 (3,2%) – „night-peaker”; із
23 хворих з ГЛШН ІІ класу 15 (65,2%) пацієнтів мали
тип „dipper”, 6 (26%) – „non-dipper” і 2 (8,8%) – „night-
peaker”; із 15 хворих з ГЛШН ІІІ класу 7 (46,7%)
пацієнтів мали тип „dipper”, 6 (40%) – „non-dipper” і 2
(13,3%) – „night-peaker”. Отримані результати можуть
мати велике прогностичне значення, оскільки існує
багато переконливих даних численних досліджень, які
довели, що наявність патологічних типів добового
ритму АТ („non-dipper” та „night-peaker”) супровод-
жується більшим ураженням органів-мішеней.
Більше того, дані тривалих спостережень (понад 7
років) свідчать, що у хворих з порушеннями добово-
го ритму АТ достовірно вища частота серцево-су-
динних ускладнень [7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

 Подальші дослідження планується присвяти-
ти розробці інших питань використання еналаприлу
у хворих на ГКС без елевації сегмента ST, ускладне-
ний ГЛШН.

 Висновки.
 1.Терапія еналаприлом сприяє покращенню

добового ритму АТ та зниженню варіабельності АТ

у хворих на ГКС без елевації сегмента ST, ускладне-
ний ГЛШН.

 2.Терапія еналаприлом безпечна, не викликає
ГПД, добре переноситься, не супроводжується по-
бічними ефектами та може бути рекомендована для
корекції добового ритму та варіабельності АТ у хво-
рих на ГКС без елевації сегмента ST, ускладнений
ГЛШН.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти в напрямку вивчення інших проблем впливу ена-
лаприлу на добовий ритм та варіабельність артеріаль-
ного тиску у хворих на гострий коронарний синдром.
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СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ШЛЯХИ ПОЗИТИВНОГО
ПІДВИЩЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

МАЙБУТНІХ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ У
СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ

Шаповал М.С., Лапицький В.О.
Українська академія банківської справи

Анотація. У статті розкриваються особливості та специфіка
занять фізичною культурою із студентами спеціальних ме-
дичних груп вищого навчального закладу економічного проф-
ілю. На основі результатів антропометричних і функціональ-
них вимірів, анкетування зроблені висновки про покращення
стану здоров’я студентів груп фізичної реабілітації. Мето-
дику занять необхідно удосконалювати і надалі, оскільки 40%
студентів спецмедгруп мають по два і більше захворювань,
але в дійсності їх значно більше.
Ключові слова: здоров’я, фізична культура, фізична реабілі-
тація, спеціальні медичні групи.
Аннотация. Шаповал М.С., Лапицький В.О. Состояние здо-
ровья и пути положительного повышения и оздоровления
будущих банковских работников в специальных медицинс-
ких группах. В статье раскрываются особенности и специ-
фика занятий физической культурой со студентами специ-
альных медицинских групп высшего учебного заведения
экономического профиля. На основе результатов антропо-
логических и функциональных измерений, анкетирования
сделаны выводы об улучшении состояния здоровья студен-
тов групп физической реабилитации. Методику занятий не-
обходимо совершенствовать и в дальнейшем, поскольку 40%
студентов спецмедгруп имеют по два и больше заболеваний,
но в действительности их значительно больше.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, физическая
реабилитация, специальные медицинские группы.
Annotation. Chapoval N.S., Lapickij V.A. State of health and
pathes of a positive heightening and improvement of the future
banking workers to special medical bunches. The peculiarities
of physical training lessons for students of special medical groups
of a higher educational institution which major in economic are
observed in the article. Basic on results of anthropometrics and
functional. The procedure of occupations is necessary for
perfecting and further as 40 % of students have on two and
more diseases, but actually it is much more than them. The
procedure of occupations is necessary for perfecting and further
as 40 % of students спецмедгруп have on two and more diseases,
but actually it is much more than them.
Key words: health, physical training, special medical groups.

Вступ.
Завжди вважалося, що головним у збережені

здоров’я населення є розвиток системи медичного

обслуговування (будівництво лікувальних установ,
підготовка медперсоналу, розвиток фармакології,
тощо). Однак, згідно з даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, самопочуття окремої людини лише
на 10% залежить від соціальних умов, на 15% – від
факторів, пов’язаних зі спадковістю, на 8% – від рівня
медичного обслуговування, на 7% – від кліматичних
умов і аж на 60% – від способу її життя. Результати
медичних оглядів першокурсників засвідчують про
те, що із року в рік постійно збільшується кількість
студентів з відхиленнями в здоров’ї. У навчальних зак-
ладах вони входять до спеціальних медичних груп
(СМГ), груп лікувальної фізичної культури (ЛФК) або
зовсім звільнені від практичних занять за станом здо-
ров’я та не маючи можливості сприймати фізичні
навантаження. Саме тому усім нам потрібно само-
тужки піклуватися про власне здоров’я, аби наше
життя не залежало від медиків та лікарень. А якщо
так, то головну роль має відігравати фізична культу-
ра – галузь, що прямо чи опосередковано впливає
навіть на виробничі процеси.

Робота виконана за планом НДР Української
академії банківської справи.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є аналіз роботи спеціаль-

них медичних груп в Українській академії банківської
справи та виявлення специфіки лікувальної фізичної
культури для майбутніх банківських працівників. В
УАБС на заняттях із студентами спеціальних медич-
них груп протягом 2006-2007 навчального року зас-
тосовувалася методика, у відповідності з якою впра-
ви виконуються не тривало за часом, без багатьох
повторень, з обов’язковою мікропаузою. В резуль-
таті в організмі людини відбувається лікувальний
ефект. Оскільки в арсеналі викладача безліч вправ,
що по-різному впливають на організм і за допомо-
гою яких можна виробити такі якості, як сила,
спритність, швидкість, витривалість, у кінцевому
підсумку в організмі студентів відбулися значні ант-
ропометричні і функціональні зміни.

Антропометричні і функціональні дані. Це
видно з порівняльної таблиці антропометричних і
функціональних даних «осінь 2006 р.» та «осінь 2007
р.». Фактично, у ній підведені підсумки роботи із спец-
іальними медичними групами (групи фізичної реаб-
ілітації), в яких займалися студентки 1-3 курсів (се-
редньостатистичні дані) [1,2,3].

Зокрема обстежилися групи: Ф (фінанси) – 19
осіб; 15 осіб П (право), 15осіб ОА (облік і аудит); 14
осіб М (менеджмент); БС (банківська справа) –12 осіб,
ЕК (економічна кібернетика) – 7 осіб. Усього 82 осо-
би з 106 студентів 1–3 курсів і 25 студентів 4-го курсу.
Усього в спеціальних медичних групах (групах фізич-
ної реабілітації) займалися 131 студент.

За спеціальностями у групах фізичної реабілі-
тації такий розподіл: найбільше студентів, що мають
відхилення у здоров’ї, у правознавців – 28 студентів
(21,37%о) від тих, що займалися в групах фізичної
реабілітації; 27 студентів у БС (тобто 20,61%), 25 сту-
дентів (19,08%) в ОА; 23 студенти (17,56%) у Ф; 19
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студентів (14,5%) у М, і найменше у ЕК – 9 студентів
(6,87%о) від тих, що займалися у спеціальних медич-
них групах.

Результати досліджень.
За анкетними даними заняття з лікувальної

фізичної культури (ЛФК) до вступу в УАБС відвідува-
ли у школі тільки 13 осіб. Пропускали заняття через
хворобу до 10 днів на рік 28,2%, до 20 днів – 28,2%, до
30 днів – 18,82% і більш 30 днів 24,7% проанкетованих.

З них мають 2 і більше захворювань 34 особи
(40%). На нашу думку, з кількома захворюваннями
студентів більше, тому що одне захворювання буває
тільки в початковій стадії, а потім виникає цілий “бу-
кет” хвороб. Одна хвороба породжує інші. Наприк-
лад: недостача кисню приводить до захворювання
внутрішніх органів, кровоносної системи, зору тощо.

Студенти, як і багато інших категорій праців-
ників розумової праці, схильні до нерухомості (гіпо-
динамії). Сьогодні це чисельні години занять, а в май-
бутньому кількагодинна робота за комп’ютером, що
веде до серйозних і небезпечних для здоров’я наслідків.

З усіх опитаних (85 осіб) 82 особи (96,47%)
відповіли, що вірять у ЛФК, і тільки 3 особи (3,53%)
не вірять у лікувальну фізичну культуру.

Ранкову фізичну зарядку виконують 15 осіб

(17,64%), 18 осіб (21,18%о) не виконують, і викону-
ють не регулярно 52 особи (61,18%).

81 студент (95,29%о) відповів, що їм подобаєть-
ся займатися у спецмедгрупах УАБС; 4 (4,72%) - ні.

84 студенти (98,82%) відповіли, що комплекс
вправ для спецмедгруп їм подобається і підходить для
них; одному студенту (1,18%) – не подобається.

На запитання «Чи маєте ви надію на поліпшен-
ня Вашого здоров’я?» позитивно відповіли 74 сту-
денти (87,06%,), негативно – 8 студентів (9,41%) і нічо-
го не відповіли 3 студенти (3,53%). На запитання
“Скільки часу на тиждень ви приділяєте здоров’ю,
тобто додатково, самостійно займаєтесь фізкульту-
рою”, відповіли: від 1 до 3-х годин на тиждень – 40
осіб (47,06%), від 4 до 6 годин на тиждень – 25 осіб
(28,41%), більше 6-ти годин – 5 осіб (5,88%). 43 особи
(50,59%) відповіли, що 2 години на тиждень занять
фізичною культурою це мало, і 42 особи (49,41%о)
відповіли, що достатньо.

Усі, хто займається у спецмедгрупах, мають
“паспорт здоров’я”, де вказується: прізвище, ім’я,
група, діагноз, антропометричні і функціональні ви-
міри на початку навчального року і наприкінці, і про-
тягом кожного заняття вимірюється ЧСС у спокої, при
навантаженні і наприкінці заняття (відновлення). Ко-

Таблиця 1
Порівняльна таблиця антропометричних і функціональних даних

Антропометричні і 
функціональні ознаки Осінь 2006 Осінь 2007 Примітки %  

1 2 3 4 5 
Зріст (см) 165,89 166,76   
Вага (кг) 54,37 56,0   

Грудна клітка (см) 
У спокої 79,13 80,05 Завдяки дихальній 

гімнастиці 
1,16 

При вдиху 84,73 85,03  
 

0,35 
 

При видиху 78,03 78,68  
 

0,83 
 

Розмах 5,04 6,35  
 

25,99 

Талія 62,36 62,28   
Жирова складка 17,28 14,22   

Частота серцевих скорочень (ЧСС) (скор./хв) 
У спокої 74,16 77,04  3,88 
При навантаженні 131,68 137,46  4,39 
Відновлення 80,88 78,14  3,39 

Проба Штанге (сек.) 
При вдиху 44,54 50,82 Завдяки дихальній 

гімнастиці 
14,0 

При видиху 32,32 39,36  
 

21,78 

Динамометрія (кг) 
Права кисть 24,29 27,4 Завдяки гімнас- 

тиці професора 
Анохіна 

12,8 

Ліва кисть 22.14 25,37  14,59 
Станова сила 58,52 75.74  29,43 
Проба Ромберга (сек) 34,34 45,27 Спеціальні вправи 31,82 
Гнучкість (см) 14,35 15,72  14,82 
Частота дихання (хв) 19,4 16,2  1,52 
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жен студент у «паспорті здоров’я» має персональ-
ний комплекс фізичних вправ відповідно до свого зах-
ворювання, там також записані комплекси вправ для
курсу (кожний навчальний курс має свій комплекс
фізичних вправ). Після складання диференційовано-
го заліку наприкінці навчального року «паспорт здо-
ров’я» залишається у студента з метою запису своїх
занять фізичними вправами в період літніх канікул.

Що пропонуємо ми студентам спеціальних
медичних груп? Це комплекс фізичних вправ, що скла-
дається більш ніж із 140 вправ. До студентів немає
ніяких нормативних вимог. Кожен студент виконує
вправу з такою кількістю разів повторень, скільки
може. Згодом усі, хто займаються, поступово втягу-
ються у фізичну роботу і виконують весь комплекс
без пропуску вправ або кількості повторень.

На заняттях ніхто не розмовляє на сторонні теми
і на теми хвороб, адже, наприклад, нікому в голову не
прийде думка, працюючи за комп’ютером або граю-
чи на музичному інструменті, дозволити собі в цей
же час розмовляти про щось стороннє. А організм
людини у мільйони разів складніший за комп’ютер.
Це одна з умов (чинників) нашого успіху.

Під час виконання певної вправи викладач го-
ворить про лікувальний ефект цієї вправи. Деякі сту-
денти розповідають, що, виконуючи вправи з пояс-
неннями, вони відчувають вплив фізичної вправи на
той або інший орган. Це теж один із чинників успіху.
Поступово, від заняття до заняття, у центральній не-
рвовій системі, тобто в мозку тих, хто займається, йде
заміна інформації про хворобу на інформацію про
здоров’я.

Діапазон впливу фізичних вправ на організм
людини набагато складніший, ніж це пояснює викла-
дач, тому що він указує тільки на головні напрями
впливу фізичних вправ Наприклад, роблячи тільки
один крок, людина включає в роботу більше 300 м’язів,
а ми виконуємо вправи більш складні, ніж проста
ходьба. Уже через декілька занять студенти відчува-
ють приплив сил, енергії і т. ін.

Починається наш комплекс фізичних вправ із
дихальної гімнастики Стрельникової. Виконуючи цю
гімнастику протягом 10-15 днів по 15 - 20 хв., студен-
ти переконуються, що робота дихальних шляхів нала-

годжується. Але при цьому задіяна не тільки дихаль-
на система, але і робота усіх внутрішніх органів, усіх
суглобів, усіх м’язів, усіх систем (кровоносної, м’я-
зової, ендокринної, імунної, розвивається вестибу-
лярний апарат (див. показники: Проба Ромберга)
тощо. Таких вправ у нас 13. Ми їх виконуємо не три-
вало. У вільний час дихальною гімнастикою варто
займатися самостійно протягом 15–20 хв. на добу.

Далі йде блок вправ для зміцнення зубів, ясен і
органів ЛОР, шиї. Усі ці вправи виконуються стоячи
на місці під ритмічну музику.

Наступний блок вправ виконується в русі для
розвитку й зміцнення м’язів стоп. Це буде підготовча
частина з 38 вправ для бігу. І тільки після цього, коли
організм підготовлений до роботи, ми починаємо біг
підтюпцем (на відміну від звичайних, основних груп,
де заняття починають із бігу). Це теж наш «козир».
Біг починаємо з 2-х хв. і кожний місяць додаємо по 2
хв. З початком другого семестру ми повертаємося
на 4 хв. назад і знову поступово щомісяця додаємо
по 2 хвилини. У результаті наприкінці навчального
року здаємо тест Купера, тобто біг протягом 12 хв.,
без нормативів. Можна бігти, можна йти і бігти, го-
ловне – після бігу залишитися здоровим.

Після бігу виконуються різні вправи в русі: на
спритність, на координацію, на розтягування, на
гнучкість і т. ін.

Наступний блок вправ виконується стоячи.
Вправи різноманітні, але принцип лікувального ефек-
ту фізичних вправ дотримується протягом усього
заняття. Тут же виконується комплекс вправ профе-
сора Анохіна, що виробляє силу (статико-динамічні
вправи). Позитивний результат не примусив себе
довго чекати (див. динамометрію в порівняльній таб-
лиці). Тут же і вправи в парах, що виробляють коор-
динацію рухів ( див. пробу Ромберга) і розпрямля-
ють спину, поліпшують поставу.

Присідання виконуються на повній ступні, по-
чинаючи з 8 разів. Поступово кількість присідань
збільшується, і до кінця навчального року студенти
присідають до 30 разів.

Різкого переходу від підготовчої частини занять
до основної немає. І ми переходимо до інших блоків
вправ: стоячи навколішки, сидячи на підлозі, лежачи

Таблиця 2
Найпоширеніші діагнози студентів, що входять до медичної групи

№ 
пор. Хвороби Кількість осіб У відсотковому 

відношенні 
1 2 3 4 
1 Хвороби центральної нервової системи 4 4,7% 
2 Хвороби серцево-судинної системи 29 34,11% 
3 Хвороби, пов'язані із зором 27 31,76% 
4 Хвороби внутрішніх органів 18 21,18% 
5  Артрити, артрози, остеохондрози, порушення 

обміну речовин (ожиріння) 8 9,41% 

6 Хвороби органів дихання 4 4,7% 
7 Хвороби опорно-рухового апарату 5 5,88% 
8 Хвороби шлунково-кишкового тракту 15 17,64% 
9 Хвороби органів ЛОР 4 4,7% 
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на спині, лежачи на животі, лежачи на боці, а також
вправи в ортостатичній позі.

Ми вважаємо, що це основна частина занять,
тому що саме в цих вправах уся суть ЛФК. Тут працю-
ють м’язи й органи черевного пресу, м’язи і нервові
закінчення хребта, органи та м’язи тазу і багато чого
іншого; а також виконуємо ортостатичні пози, які да-
ють приплив крові до голови, зміцнюють кровоносні
судини головного мозку з метою уникнення інсульту,
очищують внутрішні органи від застоїв і допомагають
просуванню венозної крові до серця; виконуємо впра-
ви, де головний вплив робиться на очищення нирок, і
т.ін. Закінчується наш комплекс вправ вправами для
укріплення слуху і зору (таких вправ у нас багато), або
аутогенним тренуванням (АТ).

Частоту серцевих скорочень вимірюємо 3 рази
на кожному занятті: у спокої, перед заняттям, на ви-
соті навантаження, після присідань або стрибків і на-
прикінці заняття, після вправ для очей або після АТ.

Перед кожним заняттям проводимо бесіди
(мікролекції) про здоровий спосіб життя, про вплив
фізичної культури на організм людини, про харчу-
вання, про дієти, про сироїдів, мясоїдів і вегетаріанців,
про короткострокове і довгострокове голодування,
про шкоду паління, наркоманії і токсикоманії, про
шкоду фармацевтичних препаратів та інших аптеч-
них, синтетичних «ліків», як правильно відвідувати
лазню, тощо.

Висновки:
1. Навіть проведення одного заняття з ЛФК на

тиждень призвело до суттєвих позитивних результатів
у стані здоров’я студентів (див. таблицю 1).

2. Занять фізичною культурою один раз на тиж-
день дуже мало. Тому студенти ходять на інші заходи,
пов’язані з фізичними навантаженнями, і тільки 12 з
опитаних студентів, тобто 14,12 %, займаються один
раз на тиждень фізичними вправами.

3. Методику занять ЛФК необхідно удоскона-
лювати і надалі, оскільки 40% студентів спецмедгруп
мають по два і більше захворювань, але в дійсності їх
значно більше.

4. Наприкінці навчального року студенти, за
бажанням, пишуть відзиви про роботу викладача. За
минулий рік було написано багато позитивного про
наш комплекс. Наприклад, деякі студентки позбулися
захворювань ОРЗ, болі у менструальний період, з’я-
вилася бадьорість, поліпшилися показники навчання
і т. ін.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем підвищення
та оздоровлення майбутніх банківських працівників
у спеціальних медичних групах.
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ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ СТАТИЧНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ПОВЕРХНІ

ШКІРИ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ
МЕТЕОФАКТОРІВ

Шарафі Р. Горлов Д. Богданов В. Горго Ю.,
Коробейніков Г.

Київський національній
університет ім. Тараса Шевченко

Анотація. Досліджено розподіл статичних електричних по-
тенціалів в біологічно-активних зонах обличчя в залежності
від умов навколишнього середовища (атмосферний тиск і
вологість атмосферного повітря). Визначено, в яких біолог-
ічно-активних зонах обличчя статичний електричний по-
тенціал в більшій мірі змінюється в залежності від метео-
умов. Запропоновано застосовувати принцип оптимуму для
пояснення зв’язку електричних потенціалів шкіри із пара-
метрами умов зовнішнього середовища.
Ключові слова: метеофактори, електричний потенціал шкіри,
вологість повітря, атмосферний тиск.
Аннотация. Шарафи Р. Горлов Д . Богданов В. Горго Ю.,
Коробейников Г. Пространственное деление статических
электрических потенциалов поверхности кожи человека под
воздействием метеофакторов. Исследовано деление стати-
ческих электрических потенциалов в биологически-актив-
ных зонах лица в зависимости от условий окружающей сре-
ды  (атмосферное давление и  влажность атмосферного
воздуха). Определено, в каких биологически-активных зо-
нах лица статический электрический потенциал в большей
мере изменяется в зависимости от метеоусловий. Предложе-
но применять принцип оптимума для объяснения связи элек-
трических потенциалов кожи с параметрами условий внеш-
ней среды.
Ключевые слова: метеофакторы, электрический потенциал
кожи, влажность воздуха, атмосферное давление.
Annotation. Sharafi R., Gorlov D., Bogdanov V., Gorgo Yu.,
Karobeynikov G. The spatial distribution of human skin static
electric potentia l induced by environmental factors. The
allocation of static electric potential of face biology-active
zones and its dependence on environmental factors (atmospheric
pressure, dampness) were investigated. The biology-active zones
where the static electric potential changes are more dependent
on environmental factors were designated. There was offered
to put into practice the rule of optimum to explain the relation
of electric potential changes and environmental factors.
Keywords: environmental factors, electric potentia l of skin,
humidity of air, atmospheric pressure.

Вступ.
Електричні характеристики організму широко

застосовуються в сучасній науці і медицині, як для
проведення досліджень, так і для оцінки стану здоро-
в’я людини. Зокрема статичний електричний потен-
ціал (СТЕП) насьогодні вважається перспективним
параметром, за допомогою якого визначають адап-
таційні можливості організму, працездатність, розви-
ток розладів внутрішніх органів, нервової системи
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тощо [1,3-5]. В даній роботі виявлені зв’язки між СТЕП
та метеорологічними факторами (атмосферний тиск
і вологість атмосферного повітря), а також розгля-
дається принцип оптику як модель для описання ви-
явлених зв’язків.

Робота виконана за планом НДР Київського
національного університету ім. Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є досліджувати статич-

них електричних потенціалів в біологічно-активних
зонах особи залежно від умов навколишнього сере-
довища і визначити, в яких біологічно-активних зонах
особи статичний електричний потенціал змінюється
залежно від метеоумов. Для досягнення поставленої
мети використовувалися наступні методи досліджен-
ня: Вимірювання СТЕП відбувалося за допомогою
приладу “Біо–1 [1]. СТЕП реєстрували біполярно в
трьох біологічно-активних зонах (БАЗ) голови: лобові,
носові, виличні; справа і зліва на обличчі [2]. Визна-
чені таким чином градієнти перераховувалися за
формулою:
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 де gi – градієнт потенціалу між поточною та i-тою
зонами, при розташуванні умовного позитивного
електроду в поточній зоні, N – кількість досліджених
зон.

Дані метеорологічних умов на час експери-
менту були люб’язно надані метеорологічною стан-
цією Канівського природного заповідника. В дослід-
женнях приймали участь добровольці обох статей
віком 18-22 р. із числа студентів біологічного факуль-
тету КНУ ім. Шевченка під час проходження практи-
ки в Канівському природному заповіднику в 2003 та
2004 н.рр. (n=200). Статистична обробка проводилась
в середовищі Statistica 6.0 (StatSoft, USA).

Результати досліджень.
За факторним аналізом було виявлено:
1) асиметрії СТЕП (градієнт потенціалу між

правою і лівою однойменними БАЗ) в лобних, носо-
вих та виличних БАЗ є самостійними параметрами
(факторні навантаження 0,82-0,98);

2) градієнти між носовими і виличними БАЗ
зліва і справа визначаються одним фактором (за по-
передніми дослідженнями, ведучу роль відіграє по-
тенціал в носовій БАЗ);

3) градієнти СТЕП між лівими виличною та
лобною БАЗ визначаються також одним фактором,
на нашу думку – потенціалом у лобній БАЗ. Справа
така закономірність не простежувалась.

Серед метеофакторів, які найбільш впливають
на рівень СТЕП шкіри можна виділити найбільш ва-
гомі, зміни яких проявляються в вірогідних змінах
електричних потенціалів. Вплив вологості атмосфер-
ного повітря на людський організм в найбільшій мірі
відображається на відносних значеннях СТЕП в лівих
носовій і виличній БАЗ. Взаємозв’язки СТЕП лівої
виличної БАЗ за даними обох років виявилися дуже
подібними, що свідчить про досить стабільне відоб-

раження параметру вологості в цій БАЗ. Найбільш
достовірні (р<0,05) відмінності спостерігаються при
вологості 14-16мБа д.н.п. Значення СТЕП в лівій ви-
личній максимально позитивні (5-6,8мВ). При високій
вологості повітря (до 14мБа д.н.п.) значення СТЕП
знаходяться на рівні 0-3мВ. В носових БАЗ, на відміну
від виличної БАЗ, за даними 2003 р., мінімальні роз-
рахункові (-7 – -5мВ) значення СТЕП спостерігають-
ся при вологості 14-18,5мБа д.н.п., а максимальні (-
2,8 – 0,5мВ) – при максимальній вологості (> 19мБа).
За даними 2004 р для СТЕП в цій БАЗ спостерігається
подібна залежність

Зміни атмосферного тиску також найкращим
чином відображаються на розрахункових значеннях
СТЕП в лівій виличній БАЗ (за даними обох років).
При максимальному тиску (1001,3-1002,7мБа) СТЕП
знаходяться на рівні –2,3–1,7мВ (2003) і достовірно
відрізняються (p<0,05) від СТЕП за нижчого тиску (2,4
– 7мВ). За даними 2004 р, характер залежності СТЕП
лівої виличної БАЗ подібний, а в правій виличній яка
не проявляє зв’язків із вологістю, відрізняється від
такого в 2003 р. Характерно, що тиск є найстабільні-
шим серед метеофакторів (відносно двох років), і
можливо саме через це типи просторового розподі-
лу СТЕП за цим параметром в носових БАЗ подібні.
При збільшенні тиску понад 1005,6мБа розрахункові
величини СТЕП коливались від –5,2 до – 3,2мВ.

Графічні форми залежностей просторового
розподілу СТЕП від погодних умов в більшості досл-
іджених випадків підкоряються закону оптимуму.
Наприклад, за певних значень вологості атмосфер-
ного повітря значення СТЕП не виходять за деякі межі.
Однак при зменшенні чи збільшенні вологості, зна-
чення градієнтів СТЕП в лівій носовій і виличній БАЗ
відхиляються в одну сторону (збільшення або змен-
шення потенціалу). Такі ж закономірності чітко про-
слідковуються і для температури зовнішнього сере-
довища, де середніми значенням СТЕП відповідають
межі зони температурного комфорту людини. Це
дозволяє виявляти зону комфорту для певної особи
чи групи осіб. Можна припустити, що для СТЕП пев-
них БАЗ притаманно набувати позитивних, а для
інших – негативних значень, що в свою чергу зале-
жить від локалізації БАЗ та морфофункціональних
особливостей цієї ділянки шкіри.

Електричні потенціали на поверхні шкіри є
динамічною системою, а їх дослідження має прово-
дитися в напрямках вивчення механізмів генеруван-
ня, так і вивчення закономірностей і зв’язків, які вони
проявляють із іншими параметрами, що дасть мож-
ливість використовувати параметр СТЕП як діагнос-
тичний з більшою точністю і прогностичною здатні-
стю. Систематизація цих знань дасть можливість вста-
новити фізіологічну функцію електричних потенці-
алів поверхні шкіри і можливість їх застосування для
подальших досліджень біології і медицини, визначен-
ня метеочутливості, кліматичної адаптації тощо.

Висновки.
Тиск і вологість атмосферного повітря впли-

вають на розрахункові значення СТЕП лівих носової і
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виличної БАЗ. СТЕП в цих БАЗ під впливом зовнішніх
факторів змінюються за принципом оптимуму. Роз-
рахункові значення СТЕП більш інформативні, ніж
значення градієнтів.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем визначення
просторового розподілу статичних електричних по-
тенціалів поверхні шкіри людини під впливом метео-
факторів.
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ВЕДЕННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ЗМІСТІ
ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ КУРСІВ ЗНЗ

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Шахненко В.І.
Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна

Анотація. Стаття про співставлення законів незалежної Ук-
раїни про освіту, державних стандартів, концепції щодо відпо-
відності їм навчальних програм здоров’яформуючих курсів
і предметів, таблиць з даними про висвітлення в навчальних
програмах складових частин здоров’я, здорового способу
життя і моніторингу здоров’я. На основі аналізу автор висв-
ітлює позитивні і негативні сторони «Програми інтегратив-
ного курсу «Основи валеології і медичних знань», шкільно-
го інтегративного курсу «Валеологія», «Основи безпеки
життєдіяльності» та чинної програми «Основи здоров’я» і
робить висновки про ступінь реалізації своїх функцій здоро-
в’язберігаючими навчальними дисциплінами в ознайомленні
учнів із складовими здоров’я, підготовки їх до ведення здо-
рового способу життя та здійснення моніторингу здоров’я
дітей і підлітків.
Ключові слова: здоров’я, складові здоров’я, соціальне, ду-
ховне, психічне та фізичне здоров’я, здоровий спосіб життя,
моніторинг здоров’я.
Аннотация. Шахненко В.И. Подготовка учащихся к ведению
здорового образа жизни в содержании здоровьеформирую-
щих курсов общеобразовательных учебных заведений неза-
висимой Украины. Статья о сопоставлении законов незави-
симой  Украины об образовании , государственных
стандартов, концепций на предмет соответствия им учеб-
ных программ здоровьеформирующих курсов и дисциплин,
таблиц с данными о выделении в учебных программах со-
ставных частей здоровья, здорового образа жизни и монито-
ринга здоровья. На основании анализа автор выделяет поло-

жительные стороны и недостатки «Программы интегриро-
ванного курса «Основы валеологии и медицинских знаний»,
школьного интегрированного курса «Валеология», «Осно-
вы охраны жизнедеятельности», а также действующей про-
граммы «Основы здоровья» и делает выводы об уровне реа-
лизации своих функций здоровьеформирующими учебными
дисциплинами при ознакомлении учащихся с составными
частями здоровья, подготовке их к ведению здорового обра-
за жизни и осуществлении мониторинга здоровья детей и
подростков.
Ключевые слова: здоровье, составляющие здоровья, соци-
альное, духовное, психическое и физическое здоровье, здо-
ровый образ жизни, мониторинг здоровья.
Annotation. Shahnenko V.I. Preparation of pupils to conducting
an able-bodied mode of life in the contents healthforming courses
of general educational institutions of independent Ukraine. The
article is based on comparing the laws of independent Ukraine
concerning education, state standarts, concepts as for fitting of
educative programs of healthforming courses and disciplines to
them, also comparing with data tables of separating the basic
part of health, healthy way of life and monitoring of health in
the educative programmes. On the basis of analyzing the author
figures out come positive and negative sides of «The programme
of integrated course» school integrated course «Valeology», «
The bases of guarding life activity» and the actual programmes
«The bases of health», and the author proves his conclusion
about the level of realization of his functions with the
helthforming educative subjects while showing the structural
component of health to students, preparing them to having a
healthy way of life and making the monitoring of children s and
teenagers health. Nowadays we can watch the process of
becoming Ukraine an independent, democratic, rightful state.
The renewing of society is observed step by step. Ukraine is
becoming the part of European and world community. The
rebuilding of education is coming under the influence of some
changes in society. Development of educational system is held
in the way of renewing its gist and breeding up, reconstructing.
Preparing students for living the healthy way of life according
to the contents of healthforming courses for general educative
establishment of independent Ukraine.
Key words: health, components of health, social,  spiritual,
physical and physical health; healthy way of life; monitoring of
health.

Вступ
Іде процес розбудови України як незалежної,

демократичної, правової держави. Відбувається онов-
лення суспільства. Україна поступово входить у Євро-
пейське та Світове співтовариство.

Під впливом змін у суспільстві відбувається
перебудова освіти. Розбудова системи освіти прово-
диться в напрямку оновлення її змісту та виховання,
перебудови структури та збільшення тривалості на-
вчання. Проте цей процес не знімає проблеми здо-
ров’я учнів.

Процес виродження нації, що розпочався у 70-
ті роки минулого століття, в умовах соціальної, еко-
логічної та економічної кризи, набув обвального ха-
рактеру. У різних регіонах України смертність у 2-4
рази перевищує народжуваність. Щороку населення
в країні зменшується на 0,4 млн. людей. ООН віднес-
ла Україну до вимираючих країн світу.

Як свідчать статистичні дані, процес вирод-
ження нації починається в сім’ї і школі. Так, початко-
ву школу закінчує 20 відсотків здорових дітей, а се-
редню – лише 5-7. Однією з причин цього, на наш
погляд, є низький рівень культури, зміцнення здоро-
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в’я, валеологічна безграмотність, невміння зберігати
і зміцнювати здоров’я. У сім’ях та родинах сучасних
учнів загальноосвітньої школи поширене куріння,
вживання алкоголю, а в деяких – і наркотиків. Так,
серед дорослого населення палить половина чо-
ловіків і 20 відсотків жінок. Від алкоголізму страждає
84,4 громадян; а від алкогольних психозів – 18,9 осіб
на 100 тисяч населення. За іншими даними, в Україні
– 6 відсотків алкоголіків. До того ж на кожні 8 алко-
голіків припадає 1 жінка. У такому оточенні вихову-
ються діти в сім’ї та родині, а потім приходять до шко-
ли. Тут ситуація не краща . Школа  є часткою
суспільства, його віддзеркаленням. Третина учнів
середніх загальноосвітніх шкіл курить, а кожен 10-й
учень вживає наркотики. Сьогодні Україна займає
перше місце в Європі по швидкості розповсюдження
ВІЛ-інфекції, що створює загрозу для генофонду нації
[34, 21] Особливо непокоїть те, що останнім часом ці
негативні явища мають місце серед жіночої частини
учнів та дорослого населення, яким самою приро-
дою призначено дарувати життя й здоров’я новим
поколінням.

На підставі викладеного можна зробити вис-
новки, що між низьким станом здоров’я учнів загаль-
ноосвітньої школи і неготовністю їх до ведення здо-
рового способу життя існує прямий зв’язок.

Причини такого становища є: низький матері-
альний рівень життя, низькооплачувана частина насе-
лення живе за межею бідності (мінімальна заробітна
плата майже на 100 гривен нижча прожиткового
мінімуму), низька культура здоров’я в сім’ї і школі,
через ЗМІ пропагуються алкоголь і тютюн, школа май-
же не готує учнів до створення сім’ї і недостатньо – до
ведення здорового способу життя, і в учнів не виста-
чає часу на ведення такого способу життя через пере-
вантаженість навчальними заняттями. Як зазначено в
доповіді Міністра освіти і науки України Кременя В.Г.
на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти, пере-
вантаження шкідливо позначаються на стані їхнього
здоров’я: 50 відсотків учнів мають незадовільну фізич-
ну підготовку, зросла кількість серцево-судинних та
інших захворювань [15, 22]. До того ж, після ІІ Всеук-
раїнського з’їзду працівників освіти картина не покра-
щилась. У «Тезах доповіді Міністра освіти і науки Ук-
раїни Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії
МОН України 17 серпня 2007 року» зазначено, що збе-
рігається тенденція до погіршення здоров’я й фізич-
ної підготовленості дітей та учнівської молоді. Резуль-
тати щорічних медичних обстежень показали, що за
останні 15 років (з 1998 по 2006 рік) кількість дітей віком
до 14 років з серцево-судинними недугами зросла з
14,5 до 28,2; хворобами опорно-рухового апарату з
31,9 до 67,1; і з надмірною масою – з 7,0 до 8,9 відсотків
[34,21]. Якщо порівняти робочий день дорослої люди-
ни і учня, то учень працює півтори зміни.

Важливість розгляду проблеми здоров’я учнів
полягає ще й у тому, що, як відомо, 75 відсотків хво-
роб дорослих є наслідком умов життя у дитячому та
підлітковому віці. Саме тому, напевне, існують про-
гнози, що нинішні 14-15-річні підлітки не доживуть

до пенсійного віку. Тобто майбутнє здоров’я нації
закладається в сучасній сім’ї та школі.

Й оскільки здоров’я людини за розрахунками
зарубіжних і вітчизняних вчених на 18-20 відсотків
залежить від спадковості, на 18-20 – від соціально-еко-
номічних та екологічних умов, на 8-9 – від системи
охорони здоров’я та медицини і на 51-53 – від спосо-
бу життя, розглянемо як школа готує учнів до веден-
ня здорового способу життя.

ІІ. Шляхи розв’язання проблеми
(Порівняльний аналіз державних документів)

У ст. 5 Закону України “Про загальну середню
освіту” серед завдань освіти вказано на необхідність
виховання свідомого ставлення до здоров’я, форму-
вання гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічно-
го здоров’я учнів. На реалізацію завдань Закону Ук-
раїни “Про загальну середню освіту” було спрямова-
но розробку і впровадження в практику роботи ЗНЗ
навчальних програм інтегрованих курсів “Основи ва-
леології та медичних знань” і “Валеологія” та предме-
та шкільного компонента “Основи валеології для учнів
1-10 класів”. Фактично в перші роки пострадянського
періоду розвитку науки в незалежній Україні це був
прорив. Розвиток валеологічної думки, провадження
в системі освіти здоров’я і життєзберігаючих предметів
в Україні можна поділити на два етапи: з 1986-го до
2000-го і з 2001-го по даний час.

Перший етап розвитку валеологічної думки
і підготовки учнів до ведення здорового способу
життя

Перший етап розвитку валеологічної думки
характерний тим, що після техногенної катастрофи
на Чорнобильській АЕС ми вперше почали відкрито
говорити про здоров’я. Проте в умовах СРСР справа
далі не пішла. І лише після розпаду Радянського Со-
юзу, в умовах незалежної України, бурхливо почали
розвиватись педагогічні науки і в тому числі педаго-
гічна валеологія.

1.1. У “Програмі інегративного курсу “Основи
валеології та медичних знань” [21] значне місце зайня-
ли питання медицини, засоби формування фізичного
здоров’я учнів, питання гігієни тіла, профілактики зах-
ворювань, вплив шкідливих звичок на здоров’я люди-
ни. Проте ці питання викладено дещо нерівномірно, з
певними прогалинами в окремих класах.

Цінним у даній програмі є те, що вона містить
моніторинг здоров’я, який передбачає визначення
індивідуального рівня здоров’я учнів на початку і в
кінці навчального року [21, 37-49]. Та, на жаль, у про-
грамі відсутні розгляд складових частин здоров’я, їхня
сутність, зміст і чітка система, яка визначила б тлума-
чення поняття “здоровий спосіб життя”, його скла-
дові та умови, як це видно в таблиці 1.

1.2. Подальшим кроком було створення “Кон-
цепції неперервної валеологічної освіти в Україні” [33,
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5-19], “Базового змісту шкільної валеологічної осві-
ти” [33, 20-35], програми шкільного інтегративного
курсу “Валеологія” [33, 34-72] та “Програми предме-
ту шкільного компонента “Основи валеології” для
учнів 1-10-х класів” [33, 73-84].

Заслугою авторів цих робіт було те, що вони
вказали на три взаємозв’язані негативні тенденції:
значне зниження зацікавленості та активності насе-
лення у навчанні, сповільнення та дизгармонізацію
фізичного та психічного розвитку значної частини
дітей і підлітків і особливо небезпечне за своїми на-
слідками погіршення здоров’я дітей та учнівської
молоді, що становить загрозу виродження народу
України [33, 5-6]. Концепція передбачає створення
системи безперервної валеологічної освіти, складо-
вою частиною якої має стати здоровий спосіб життя.

Базовий зміст шкільної валеологічної освіти
передбачав у школах І-ІІІ ступенів, ліцеях, гімназіях,
ПТУ та в навчальних закладах І-ІІ рівнів виховання
мотивації ведення здорового способу життя.

Навчальні програми шкільного інтегративно-
го курсу “Валеологія” та предмету шкільного компо-
нента “Основи валеології” для учнів 1-10-х класів роз-
роблені на основі базового змісту.

Позитивним у цих навчальних програмах було
те, що вони вперше в Україні запропонували готува-
ти учнів до ФЗЗВП (формування, збереження,
зміцнення, відтворення і передачу здоров’я), поста-
вили питання про цінність життя і здоров’я, про скла-
дові здоров’я, про залежність здоров’я від способу
життя, про природні і соціальні умови здоров’я, про
національні здоров’язберігаючі традиції і значне місце

у програмах займало визначення індивідуального
рівня здоров’я. Була зроблена спроба ввести поняття
“соціальні умови здоров’я” і “соціальне здоров’я”,
але вони не одержали свого змістового розмежуван-
ня та інші аспекти. Проте нас найбільше цікавило,
наскільки повно в програмах знайшли відбиток скла-
дові здоров’я (соціальна, духовна, психічна і фізич-
на), здоровий спосіб життя і моніторинг здоров’я (див.
таблицю 1).

На той час у валеології лише ставилось питан-
ня про багатоструктурність здоров’я людини і через
даний підхід у вказаних навчальних програмах не от-
римав свого відображення. Тому в них часто вжива-
ються терміни “соціальні умови здоров’я” і дуже рідко
- соціальне, духовне і психічне здоров’я.

Разом з тим, “Базовий зміст шкільної валеоло-
гічної освіти”, програма шкільного інтегративного
курсу “Валеологія” та шкільного компонента “Осно-
ви валеології” поряд із значними позитивними сто-
ронами мали цілий ряд недоліків.

1.2.1. Ці документи серед завдань не виділяли
формування в учнів основ здорового способу життя.

1.2.2. У них не викладено сутність, зміст і скла-
дові частини соціального, духовного, психічного і
фізичного здоров’я і здорового способу життя.

1.2.3. У навчальних програмах відсутня
цілісна система формування основ здорового спо-
собу життя.

1.2.4. Не запропоновано розроблення учня-
ми режиму в залежності від індивідуального рівня
здоров’я.

1.2.5. Недостатньо приділено уваги руховому

Таблиця 1.
Структура інтегративного курсу “Основи валеології та медичних знань”, шкільного курсу “Валео-
логія” та предмету шкільного компонента “Основи валеології” для учнів 1-10-х класів

1. Програма інтегративного курсу “Основи валеології та медичних знань”.
2. Шкільний курс “Валеологія” і програма предмету шкільного компоненту “Основи валеології” для

учнів 1-10-х класів.
“+” – розкрито. Пуста клітинка – інформація відсутня.

Класи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № 

з/п 
Основні складові здоров’я  
у навчальній програмі 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Соціальне здоров’я  
вміщено окремі аспекти 
розкрито сутність 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

2. Духовне здоров’я  
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

  
+ 

    
+ 

  
+ 

      
+ 

      

3. Психічне здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

      
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

4. Фізичне здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

5. Здоровий спосіб життя 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

  
++ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

6. Моніторинг здоров’я 
визначено індивідуальні  
показники, моніторинг,  
механізми 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 

  
+ 
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режиму та загартуванню учнів.
1.2.6. Навчальні програми дуже затеоретизо-

вані і основний час на уроці витрачався на одер-
жання учнями знань, а не на практичне формуван-
ня здоров’я.

1.2.7. Недостатньо приділено увагу ознайом-
ленню учнів з питаннями психологічного захисту та
самозахисту у стресових ситуаціях.

1.2.8. Не враховано те, що в процесі форму-
вання індивідуального здоров’я учні мають здійсню-
вати його оцінку та самооцінку. Тобто потрібен мон-
іторинг здоров’я. Проте такі механізми не приведені.

До цього слід додати, що частина цих недоліків
пов’язана з тим, що це була перша спроба розробки
навчальних програм і те, що у своєму змісті вони
відбивали тогочасний початковий рівень розвитку
валеології, педагогіки і психології і тогочасне бачен-
ня проблем здоров’я дорослих і дітей та розв’язання
цієї проблеми через систему освіти.

1.3. Наступним кроком в утвердженні валео-
логії в загальноосвітній школі була “Концепція непе-
рервного валеологічного виховання та освіти в Ук-
раїні” [1997 р. – 13], розроблена на базі Інституту
змісту і методів навчання Міністерства освіти Украї-
ни, яка була продовженням “Концепції неперервної
валеологічної освіти в Україні” (1994 р.) і в той же час
оновленим і значно повнішим і багатограннішим ва-
ріантом. Її зміст широко охоплював питання базової
валеологічної освіти і виховання, що включав десять
змістових ліній і в тому числі розділи “Фізичне здоро-
в’я”, “Психічне здоров’я” і “Духовне здоров’я”, що
було значним кроком в розвитку педагогічної валео-
логії і підготовці валеологічних кадрів різних освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів. Разом з тим, з точки зору
програмного рівня розвитку педагогічної валеології
в ній не було поняття “Соціальне здоров’я” (на той
час валеологія була лише на підступах до цього) і
містила різнобій у використанні педагогічних термінів
“виховання і освіта”, “освіта і виховання” і “освіта”.

Інтегрований курс “Валеологія” та шкільний
компонент “Основи валеології” народились у дуже
складний для України та системи освіти час.

Один за одним змінювались уряди і тоді було
не до валеології. Відсутність підручників привело до
того, що кожен, хто знаходив щось у періодичній
пресі, ніс на уроки валеології. Тому мали місце недо-
ліки. До того ж проти валеології виступила право-
славна церква (особливо Московського патріархату).
Майже розгромлена за радянських часів, коли з цер-
ков і храмів скидали хрести, служителів церкви заа-
рештовували або й розстрілювали, після розпаду Ра-
дянського Союзу в умовах незалежної України поси-
лився її вплив на формування духовності. І в цей час
в освіті на арену вийшла валеологія, яка пропонува-
ла формувати здоров’я людини через духовність.
Саме цим і пояснюються нападки церкви.

У кінці 1998-1999 навчального року було опуб-
ліковано лист Міністерства освіти України “Про вив-
чення валеології у новому навчальному році” [26], у
якому поряд з позитивною характеристикою курсу

вказувалось на те, що в окремих регіонах використо-
вуються недержавні програми, які спотворено відоб-
ражають мету і завдання валеологічної освіти, зокре-
ма містять теми “Астрологія і здоров’я”, “Здоров’я і
заговори”, “Очищення душі”, критикувались підруч-
ники “Валеологія” (10-11 клас) В. Горащука за те, що
у розділі “Організм людини як біоенергетична систе-
ма” приводились матеріали про біоенергетичні кон-
такти, переміщення енергії в організмі, поняття про
ауру; Антона Алатона “Валеологія” (2-3 клас) за тему
“Поняття про статеве життя” [27, 22]. Далі в листі вка-
зувалось на те, що ці теми посібників викликали не-
гативну оцінку з боку релігійних організацій, батьків,
педагогів, і вказані підручники були вилучені з Пере-
ліку навчальної літератури, рекомендованої Міністер-
ством освіти України для використання у 1999-2000
навчальному році.

Усе це призвело до того, що валеологія посту-
пово зникла з розкладів загальноосвітніх навчальних
закладів.

1.4. На зміну валеології у 1999 році прийшов
новий курс “Основи безпеки життєдіяльності. 1-11
класи” [23, 30], наскрізними лініями якої мали фор-
мувати моделі безпеки під час надзвичайних ситу-
ацій, здоровий спосіб життя і навички профілактики
захворювань та домедичної допомоги. У навчальній
програмі значне місце займали питання безпеки жит-
тєдіяльності і поведінки учнів у надзвичайних ситуа-
ціях. Разом з тим, було введено розділ “Моє здоро-
в’я”, до якого увійшли питання особистої гігієни, хар-
чування, вплив шкідливих звичок на розвиток дитя-
чого організму, запобігання отруєння грибами,
фізичне здоров’я, емоційне здоров’я, вплив стресу
на здоров’я та подолання стресового стану, а у 8-му
класі введено розділ “Здоровий спосіб життя”, проте
у 9-му та 11-му класах питання здоров’я не знайшло
свого відбитку.

Структуру шкільної навчальної програми “Ос-
нови безпеки життєдіяльності” в плані відображення
в ній складових здоров’я, ведення здорового способу
життя і моніторингу здоров’я розглянемо за допомо-
гою таблиці 2.

На основі аналізу навчальної програми і наве-
дених даних таблиці 2 можна зробити такі висновки.

1.4.1. Навчальна програма значну увагу при-
діляла питанням харчування і впливу шкідливих зви-
чок на здоров’я, статевим стосункам та ін.

1.4.2. Вона не розглядала сутності соціальної,
духовної, психічної складових здоров’я.

1.4.3. Здоровий спосіб життя вміщено у 1-му
класі, а у 5-8-му класах як програмовий розділ. Про-
те сутність і складові здорового способу життя (тек-
стуальне наповнення) не знайшли свого відображен-
ня. Таким чином навчальна програма не забезпе-
чувала підготовку учнів до ведення здорового спо-
собу життя.

1.4.4. Профілактику ВІЛ/СНІД уведено лише у
8-му класі, що досить пізно.

1.4.5. У програмі відсутній моніторинг здо-
ров’я.
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1.4.6. Програма містила інформацію про ви-
користання грибів, що несе небезпеку захворювань і
навіть смерті учнів [див.: 32].

Таким чином, навчальна програма “Основи
безпеки життєдіяльності” була неспроможна викона-
ти завдання ст. 5 Закону України “Про загальну се-
редню освіту” щодо формування засад здорового
способу життя учнів.

ІІ етап розвитку валеологічної думки і
підготовки учнів до ведення здорового способу

життя
З наближенням третього тисячоліття в Україні

виникла потреба переходу на новий зміст освіти.
2.1. Згідно з Законом України “Про загальну

середню освіту” у 2000 році було розроблено “Дер-
жавний стандарт початкової загальної освіти” [3], який
вказував, що “Освітня галузь “Здоров’я і фізична куль-
тура” забезпечує свідоме ставлення учнів до свого
здоров’я, сприяє фізичному розвитку, формує осно-
ви здорового способу життя. Все це мало здійснюва-
тися на уроках фізичної культури. Проте ця поста-
новка питання в практиці роботи школи себе не вип-
равдала і тому було розроблено доповнений варіант.

У “Державному стандарті початкової загаль-
ної освіти (зі змінами ...)” 2005 року [4] було вказано,
що головною метою галузі є розвиток фізичних, соц-
іальних, психічних і духовних якостей особистості.
Галузь “Здоров’я і фізична культура” містить змістові
лінії: “Здоров’я людини”; “Фізична складова здоро-
в’я”, “Соціальна складова здоров’я” і “Психічна та
духовна складові здоров’я”. Він є достатнім для по-
чаткової школи. Проте цей документ не передбачає
моніторингу здоров’я учнів.

2.2. ”Державний стандарт базової і повної за-
гальної середньої освіти” [5] є продовженням попе-
реднього і містить ті ж змістові лінії. Він вказує на

необхідність будувати навчання учнів на основі пра-
вових положень державного та міжнародного зако-
нодавства щодо охорони здоров’я, врахування віко-
вих особливостей учнів і містить складові здоров’я;
спрямований на підготовку учнів до ведення здоро-
вого способу життя; вимагає засвоєння учнями пра-
вил гігієни і профілактики захворювань на ВІЛ та
ІПСШ, передбачає участь вчителя, лікаря і батьків у
проведенні моніторингу здоров’я учнів.

2.3. На основі цих державних стандартів роз-
роблено навчальні програми “Основи здоров’я” ок-
ремо для початкової перший варіант [1, 27, 29] і дру-
гий варіант [2, 28]після доповненого Державного стан-
дарту початкової загальної освіти [4].

2.3.1. Початкова школа
Навчальна програма початкової школи “Ос-

нови здоров’я” [2, 28] ставить за мету формування в
учнів уявлення про здоров’я, мотивації позитивного
ставлення до збереження і зміцнення здоров’я, фор-
мування основних життєвих навичок щодо здорово-
го способу життя. Програма включає фізичну скла-
дову як фізичний (тілесний) стан та фізичний розви-
ток; соціальну складову як узгоджену взаємодію ди-
тини з природним і соціальним середовищем; психі-
чну складову як розвиток основних функцій психіки,
досягненням психічного благополуччя при опти-
мальному пристосуванні до змін середовища і ду-
ховну складову здоров’я як поєднання бачення пре-
красного в оточенні і самій людині, вироблення пев-
них правил поведінки і в т.ч. відповідального ставлен-
ня до свого здоров’я. Здоровий спосіб життя розгля-
дається як спосіб життєдіяльності людини, метою яко-
го є формування, збереження і зміцнення здоров’я
на довгі роки. [28, 187-188].

Проте програма не розкриває складових здо-
рового способу життя. І як видно з таблиці 3, через

Таблиця 2.
Структура шкільного курсу “Основи безпеки життєдіяльності” (1-11 кл.)

Класи № 
з/п Основні складові здоров’я у навчальній програмі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Соціальна складова здоров’я  

вміщено окремі аспекти 
розкрито сутність 

           

2. Духовна складова здоров’я  
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

           

3. Психічна складова здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

      
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

   

4. Фізична складова здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

     
+ 
 

      

5. Здоровий спосіб життя 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 
 

    
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

   

6. Моніторинг здоров’я 
визначено індивідуальні показники,  
моніторинг, механізми 
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програму проходять складові здоров’я, а поняття “здо-
ровий спосіб життя” вміщено лише у 3-му класі (тема
“Людина та її здоров’я”), а складові здоров’я – у 4-му
класі. Що ж до визначення індивідуального рівня здо-
ров’я, то, програма включає ознаки здоров’я у 1-му
класі, але не називає їх і пропонує учням порівнюва-
ти самопочуття здорової і хворої людини [28, 189], у
2-му класі учні вимірюють свій зріст і масу [29, 193];
у 3-му класі називають показники свого здоров’я [2,
195], проте не вказано які саме; у 4-му класі програ-
ма містить показники фізичного розвитку дитини [28,
198], проте не вказує які саме.

У цілому ж навчальна програма “Основи здо-
ров’я” у порівнянні з попередніми її варіантами
[1;27;29] є значно повнішою і ближчою до сучасних
стану та потреб розвитку загальної та педагогічної
валеології.

2.3.2. Основна школа
Метою інтегрованого предмету “Основи здо-

ров’я” є формування в учнів свідомого ставлення до
свого життя і здоров’я, оволодіння основами здоро-
вого способу життя, життєвими навичками безпеч-
ної поведінки щодо життя і здоров’я [20, 3]. Завдання-
ми предмету є формування в учнів мотивації до дбай-
ливого ставлення до життя і здоров’я, стійких переко-
нань щодо пріоритету здоров’я як основної умови
реалізації фізичного, соціального, психічного та ду-
ховного потенціалу людини.

У порівнянні з попередніми програмами на-
вчальних предметів “Валеологія” та “Основи без-
пеки життєдіяльності”, навчальна програма “Ос-
нови здоров’я” побудована на основі складових
частин здоров’я: фізична, соціальна, психічна і ду-
ховна. Й оскільки немає можливості і потреби вик-
ладати зміст програми, зазначимо, що ці змістові
лінії і розділи побудовані на їх основі майже по-
вністю відображають потрібний зміст. Разом з тим,

таке розміщення складових частин є порушенням
логіки. У природі і суспільстві існує така по-
слідовність: соціальна, як умова життя в суспільстві
і формування духовності, духовного здоров’я, пси-
хічна і фізична складові здоров’я.

Розглянемо навчальні програми “Основи здо-
ров’я” (1-9-х класів) з точки зору ознайомлення
учнів із складовими частинами здоров’я, підготов-
ки до ведення здорового способу життя і моніто-
рингу здоров’я.

Навчальна програма пропонує учням 5-го і 9-
го класів спостерігати за своїм здоров’ям [20, С.10,
36], визначати рівень свого фізичного розвитку у 5-
му, 6-му, 7-му і 9-му класах [20, С.11, 17, 25, 26, 37], але
в ній відсутні механізми його вимірювання. Структу-
ру шкільного навчального предмету “Основи здоро-
в’я” розглянемо за допомогою таблиці 3.

Висновки
1. Навчальна програма “Інтегрований предмет

“Основи здоров’я”:
1.1. Підводить учнів до висновку про цінність і

неповторність життя.
1.2. Дає багато знань про здоров’я і знайомить

їх із складовими частинами здоров’я.
1.3. Сприяє формуванню в учнів мотивацій-

ної установки на збереження, зміцнення, формуван-
ня й відтворення здоров’я, потребу вести здоровий
спосіб життя.

1.4. Пропонує дітям і підліткам 1-9-х класів за-
мислитись над станом свого здоров’я та навчає їх
цьому.

2. Разом із тим, після того як, було підготовле-
но “Державний стандарт базової і повної середньої
освіти” і навчальну програму інтегрованого предме-
ту “Основи здоров’я”, вітчизняна валеологія зробила
значний стрибок у своєму розвитку і саме з цих по-
зицій ми робимо спробу вказати на такі недоліки і
упущення.

Класи № 
з/п 

Основні складові здоров’я у 
навчальній програмі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Соціальна складова здоров’я  
вміщено окремі аспекти 
розкрито сутність 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

2. Духовна складова здоров’я  
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

    
+ 
 

 
+ 
 

3. Психічна складова здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

4. Фізична складова здоров’я 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
++ 

 
++ 

   

5. Здоровий спосіб життя 
вміщено окремі аспекти,  
розкрито сутність 

  +  +  +  + 

6. Моніторинг здоров’я 
визначено індивідуальні 
показники,  
моніторинг, механізми 

     
+ 
 

 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 
 

 

Таблиця 3.
Структура шкільного предмету “Основи здоров’я” (1-9 класи)
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2.1. Складові частини здоров’я [фізичне, соц-
іальне, психічне та духовне, 20, С.5; 9] і відповідні роз-
діли викладено з порушенням логіки. У природі і
суспільстві існує інша послідовність і взаємовплив:
соціальна, як умова життя в суспільстві і формуван-
ня духовності, духовного здоров’я; духовна, психічна
і фізична складові здоров’я.

2.2. Знайомить учнів із складовими, умова-
ми, компонентами, правилами, виробленням на-
вичок здорового способу життя, проте не розкри-
ває їх сутність, тобто пропонує робити те, чого не
висвітлює.

2.3. Навчальна програма пропонує учням 5-
го і 9-го класів спостерігати за своїм здоров’ям [20,
С.10, 36], визначати рівень свого фізичного розвитку
у 5-му, 6-му, 7-му і 9-му класах [20, С. 11, 17, 25, 26, 37],
але не дає механізмів його вимірювання.

2.4. Державний стандарт базової і повної се-
редньої освіти пропонує проведення моніторингу
здоров’я учнів на уроках “Основ здоров’я” [5, С. 60],
проте у навчальній програмі моніторинг відсутній.

2.5. У Державному стандарті вказано на не-
обхідність вироблення в учнів уявлень про значення
шлюбу і сім’ї для народження і виховання дитини та
знання про функції сім’ї в плані збереження та
зміцнення здоров’я, попередження шкідливих звичок
тощо, але це не відбито в програмі. Навчальний пред-
мет “Основи здоров’я” не готує учнів до створення
сім’ї і виховання дітей.

2.6. Недостатнє відображення знайшли фун-
даментальні знання гігієни, гігієни одягу, особливо
дівчат (негативний влив “джинсового тазу” на поло-
ги і здоров’я новонароджених, а також застуди при
носінні брюк при заниженій талії).

2.7. Навчальний предмет не передбачає визна-
чення індивідуального рівня здоров’я та його враху-
вання при виборі професії.

2.8. Він не навчає учнів тому, як зберегти своє
здоров’я у постчорнобильський період.

2.9. На уроках “Основ здоров’я” учні не одер-
жують знань про вплив космосу на фізичний і психі-
чний стан людини, про біоритми людини та їх враху-
вання при розробці режиму дня.

2.10. Визначальним у формуванні психічного
і фізичного здоров’я є духовність, духовне здоров’я.
Проте такого підходу у розробці навчальної програ-
ми не прослідковується. Та це і не дивно: при роз-
робці державних програм, і навіть програми ВООЗ
«Здоров’я – 21» [9], яка вміщує 21 завдання поліпшен-
ня здоров’я, немає жодного завдання, яке стосувало-
ся б духовного здоров’я.

2.11. Не виконавши повністю своєї функції
предмет „Основи здоров’я” обривається у 9-му класі.

Якщо порівняти дані таблиць 1, 2 і 3, то можна
побачити, що основний варіант навчальної програ-
ми “Основи здоров’я” початкової школи і чинна про-
грама основної школи при вказаних вище недоліках
найбільш повно відображає складові частини здоро-
в’я і здоровий спосіб життя, що можна вважати як
наступний етап розвитку валеологічної думки в Ук-

раїні і підготовки учнів до здорового способу життя.
Проте в цій програмі упущено моніторинг здоров’я,
що як було сказано вище, не дозволяє повністю вико-
нати свою функцію. До цього слід додати ще й таке:
за той період, коли в школах України викладався пред-
мет “Основи здоров’я”, валеологія зробила значний
крок вперед у своєму розвитку, чого не змогла відби-
ти у своєму змісті навчальна програма “Основи здо-
ров’я”, і вказані в ній недоліки є наслідком саме тако-
го явища.

Закінчення, або Завдання третього етапу розвитку
валеологічної думки і підготовки учнів ЗНЗ до

ведення здорового способу життя
Підсумовуючи аналіз державних документів,

особливо навчальних програм здоров’яформуючих
предметів та враховуючи певні зміни в суспільстві,
можна зробити такі загальні висновки.

І. Процес виродження нації в Україні не при-
зупинено. І, як визнав міністр освіти і науки України
Станіслав Ніколаєнко (про що вже вказувалось вище)
зберігається тенденція до погіршення здоров’я і
фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді.
Виходячи з цього, формування здорового способу
життя через освіту виокремлено як один з пріори-
тетних напрямів державної політики й розвитку ос-
віти [34, 21]. Отже, виникла потреба в кардинальних
змінах у державі в цілому і в загальноосвітній школі
зокрема.

ІІ. Як відомо, до 1917-го року в Російській
імперії існувала система вузівської підготовки
фахівців, яка відповідала Європейській: студент з
будь-якого російського університету міг перейти на
навчання в будь-який університет Європи. Проте
після жовтневого перевороту у Радянському Союзі
була створена своя система вищої освіти, яка не впи-
сується в Європейську модель підготовки фахівців
вищої ланки.

Після розпаду СРСР Україна стала незалежною
державою і прагнучи до входження до ЄЕС і до Бо-
лонського процесу, підписавши Болонську деклара-
цію від 19 червня 1999 року, зобов’язалася до 2010
року привести свої освітні системи у відповідність
певному єдиному стандарту.

З метою прискорення входження України в
Болонський процес у кінці 2006-го року Кабінет
Міністрів України прийняв Постанову № 1719 “Про
перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем бакалавра”. У плані використан-
ня цієї постанови виникає потреба у розробці квалі-
фікації “здоров’я людини”.

ІІІ. Міністерство освіти і науки України і
Міністерство охорони здоров’я України видали
спільний наказ № 620/563 від 05.08.2006 “Щодо не-
відкладних заходів в організації харчування дітей у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчаль-
них закладах”. Отже, виникла потреба у певній мірі
доповнити навчальну програму “Основи здоров’я”
щодо питань харчування з позицій цього наказу.
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З перебудовою вимог щодо вищої освіти в
процесі переходу на європейські стандарти, мож-
ливо виникла потреба у перебудові змісту освіти і в
загальноосвітній школі. І оскільки процес вироджен-
ня нації в Україні не зупинено, а здоров’я учнів за-
лишається вкрай незадовільним (третина учнів ку-
рить, кожен десятий уживає наркотики), загально-
освітню школу закінчує лише 5-7 відсотків здорових
учнів, то, напевне, разом з перебудовою вищої лан-
ки освіти, а, можливо, і змісту освіти середньої за-
гальноосвітньої школи, має розпочатись третій етап
розвитку валеологічної думки і підготовки учнів до
ведення здорового способу життя. У процесі його
здійснення потрібно було б розв’язати ряд розгля-
нутих нижче проблем.

1. Не втрачаючи основних рис національної
системи освіти і виховання, дещо зменшити тижневе
навантаження учнів, скоротивши кількість уроків і
обсяг навчального матеріалу.

2. Крім трьох уроків фізичної культури про-
довжити вивчення курсу “Основи здоров’я” до 12-го
класу з поданими нижче доповненнями.

2.1.Удосконалити навчальну програму “Осно-
ви здоров’я” у відповідності із змістом підготовки
фахівців у ВНЗ відповідно до змісту майбутньої квал-
іфікації “здоров’я людини” за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем бакалавра.

2.2. Сучасна валеологія розглядає соціальне
середовище, соціальну складову, які впливають на
духовність і духовну складову, а остання в свою чер-
гу на психічну, психічна – на фізичну складову здо-
ров’я. У такій послідовності слід було б розглядати
взаємозв’язок і взаємовплив складових здоров’я лю-
дини у курсі “Основи здоров’я”.

2.3. Оскільки визначальним у формуванні пси-
хічного і фізичного здоров’я є духовність, духовне
здоров’я, то навчальну програму “Основи здоров’я”
потрібно було б перебудувати таким чином, щоб
визначальною у змісті була тема “Духовна складова
здоров’я”.

2.4. До навчальної програми предмету “Осно-
ви здоров’я” ввести навчальний матеріал, який готу-
вав би учнів до вибору професії в залежності від ста-
ну їхнього здоров’я.

2.5. У Державному стандарті вказано на не-
обхідність вироблення в учнів уявлень про значення
шлюбу і сім’ї для народження і виховання дитини та
знання про функції сім’ї в плані збереження та
зміцнення здоров’я, попередження шкідливих звичок
тощо, то ці підходи слід було б дещо розширити і вклю-
чити до нової програми: доповнити питаннями підго-
товки учнів до створення сім’ї і виховання дітей або
ввести окремий предмет “Моя сім’я”.

2.6. Оскільки підготовка до ведення здорового
способу життя займає не тільки і не стільки теоретич-
ну, скільки практичну діяльність учнів, то навчальну
програму слід було б доопрацювати саме в розра-
хунку на включення учнів у практичну діяльність. Як
вважає Міністр освіти і науки України, існує нагаль-
на потреба у формуванні практичних навичок веден-

ня здорового способу життя у дітей та учнівської
молоді [34, 21].

Окрім цього слід наголосити, що вирішальним
у підготовці дітей і підлітків до здоров’язберігаючого
життя є формування духовності, духовного здоров’я.
Учні мають засвоїти таку істину: природа – колиска
здоров’я, здоров’я природи – здоров’я людини; най-
головніше для людини – це життя, найцінніше в житті
– здоров’я, дев’ять десятих щастя людини складає її
здоров’я (прислів’я), умовою здоров’я є ведення здо-
рового способу життя.

Подолання викладених вище недоліків та упу-
щень навчальної програми шкільного предмету «Ос-
нови здоров’я», розв’язання цих завдань, особливо у
виділенні визначального місця в його викладанні ду-
ховного здоров’я, дозволить, на наш погляд, поліпши-
ти підготовку учнів до ведення здорового способу
життя, покращанню їхнього здоров’я, підвищенню
рівня працездатності і збільшенню тривалості життя,
до створення у майбутньому здорової сім’ї і вихо-
вання дітей, і, в цілому, у певній мірі призупинить
процес виродження нації.
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Annotation. This article is denoted to an urgent problem of
development the model of training loads in macrocycles during
the microcycle composition of annual swimmers preparation
for the sports advanced groups. As a  result of six years
experimental studies it has been established that the elementary
normative unit of training load is a volume of exercises, ensuring
directed drilling influence in accordance with reserve possibilities
of the athlete in the given mode of intensity. The suggested
model of training loads structure in macrocycle for swimmers
of sport advanced groups make enables one to the optimal
choice of training means by giving preference to loads of aerobic
character provides basis for general and special fitness and
contributes to positive dynamics of sports results. Besides, all
this is achieved with in provides progressive growth of training
resulting in low level of psychological and physical weariness,
and allows one to ensure athletic improvement and high athletic
skill for a long time.
Key words: swimming, microcycles, mezocycles, macrocycle
model, pedagogical experiment, training and competition bouts.
Анотація. Лагунавичене Ниєлє, Голубєв Генадій, Кремнєва
Ирина, Приймаков Олександр. Модель річного тренуваль-
ного циклу плавців високої спортивної майстерності. У ро-
боті проведений аналіз оптимізації тренувального процесу
плавців високої спортивної майстерності, представлена його
структура. На підставі багаторічних досліджень визначена
модельна  структура планування річного тренувального
процесу плавців високого класу при його розподілі на мак-
роцикли, мезоцикли і мікроцикли, що ґрунтується на зонах
інтенсивності навантажень. Відповідно до пропонованої
моделі дозування тренувальних навантажень у різних зо-
нах інтенсивності, рекомендоване застосування наванта-
жень, спрямованих на розвиток аеробного потенціалу, як
бази загальної і спеціальної фізичної підготовки. Пропоно-
вана модель підвищує темпи поліпшення спортивних по-
казників без прояву явних ознак психологічного стомлен-
ня  і при збереженні бажання  спортсменів до реалізації
тренувальних програм.
Ключові слова: плавання, мікроцикл, мезоцикл, модель тре-
нувального мезоцикла, педагогічний експеримент, зони на-
вантажень.
Аннотация. Лагунавичене Ниеле, Голубев Геннадий, Крем-
нева Ирина, Приймаков Александр. Модель годового тре-
нировочного цикла пловцов высокого спортивного мас-
терства . В  работе проведен  анализ  оптимизации
тренировочного процесса пловцов высокого спортивного
мастерства, представлена его структура. На основании мно-
голетних исследований определена модельная структура
планирования годового тренировочного процесса пловцов
высокого класса при его распределении на макроциклы, ме-
зоциклы и микроциклы, основывающаяся на зонах интен-
сивности нагрузок. В соответствии с предлагаемой моде-
лью дозирования  тренировочных нагрузок  в различных
зонах интенсивности, рекомендовано применение нагру-
зок, направленных на развитие аэробного потенциала, как
базы общей и специальной физической подготовки. Пред-
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лагаемая модель повышает темпы улучшения спортивных
показателей без проявления явных признаков психологи-
ческого утомления и при сохранении желания спортсме-
нов к реализации тренировочных программ.
Ключевые слова: плавание, микроцикл, мезоцикл, модель
тренировочного мезоцикла, педагогический эксперимент,
зоны нагрузок.

Introduction.
In sports swimming a high level of results and

growth of strong competition determine the necessity
of perfecting constantly the training process. The suc-
cess of top-class swimmers’ performance is defined to a
considerable extent by 1) effective sports selection,
2) proper adoption of the strategy of sports prepara-
tion, 3) rational selection of means and methods of train-
ing and 4) optimal dosage of loads at separate stages of
many-year preparation. Proceeding from this the prob-
lem of optimizing the training loads, their partial correla-
tion in the training during macro and mezocycles and
work outs is a rather pressing one at present.

The basis of the present scientific research con-
sisted in the assumption that the determination of struc-
tural model of training loads in macrocycles for many-
year composition of qualified swimmers’ preparation
would enable us to enhance considerably the effective-
ness of the training process and promote progressive
rise of sports results.

Material and methods.
The following methods were used for carrying

out the investigation:
1. Theoretical analysis and generalization of sci-

entific-methodological literature, including pedagogical
observations;

2. Pedagogical experiment;
3. Mathematical statistical processing of the re-

sults obtained.
Organization of study.
Conducting of the present study was organized

in the form of consequent stages with independent prob-
lems and facilities to decide them. At the first stage we
have analyzed the literature data and studied the pa-
rameters of training loads in annual cycles (96 annual
cycles) of highly qualified swimmers (24 athletes). The
second stage was devoted to elaborating the rational
structure of training loads in macrocycles and to per-
forming the statistical processing of the primary data
obtained. At the third stage the pedagogical experiment
aimed at justifying the multicycle structure of swimmers
training process was conducted. The swimmers aged
14—16 years having qualification of master of sport or
candidate in the master of sport have taken part in the
experiment lasting 6 years.

Results and the discussion.
The first problem. Rational design of the train-

ing process is based on the knowledge of main training
laws, recovery dynamics energy supply, peculiarities
and factors limiting sports achievements. We hypothe-
sized that according to Farfel’s and Makarenko & Shirk-
ovez classification determined ranges of intensity cor-
respond to determined ranges of loads dosed causing

essential changes in the functional state and training
grade of sportsmen.

We conducted our experimental research aimed
at determining the duration of performing the training
exercises in different intensity zones, checking a load
level by means of HR and established the following char-
acteristics, namely:

% 1st zone of intensity included a range of load
up 5000 to 6000 m at HR of up 110 to 130 beats per
minute;

% 2nd zone - 3000—3500 m at HR of up 130 to 160
beats per minute;

% 3d zone - 1500—2000 m at YR of up 160—180
beats per minute;

% 4th zone - 400—500 m at a HR of up to 180 beats
per minute;

% 5th zone - 200—250 m covered in laps of 10—
25 m at a maximal speed and rest of about 2 minutes
between the covered laps.

The second problem. A well-known concept of
reduced capacity to work as an effect of tiring from exer-
cises with the following recovery exceeding initial, i. e.
supercompensating, is the basis of view about the train-
ing influence of exercises. Using in the training process
loads different in size and intensity it is possible to cause
the reactions of three types in the organism of athlete:

% retardation of recovery;
% no considerable changes in the process of re-

covery;
% acceleration of recovery.
Since recovery processes in the organism are not

running simultaneously it allows one to use greater
loads of different intensity within one microcycle.

A dosage of load repeated once means a light
load, equal approximately to 25% out of the maximal
one; two dosages of load repeated once means a mod-
erate load (50%); three dosages of load repeated once
means a considerable load (75%), and four dosages of
load repeated once means a heavy load (100%). Apply-
ing the training loads of different intensity during one
workout cannot exceed maximum repetitions permitted.

Besides, considerable and heavy loads of selec-
tive intensity are powerful stimuli of enhancing an ath-
lete’s basic fitness exerting profound and one sided in-
fluence on the athlete’s organism whereas light and
moderate loads are rehabilitative or meant to maintain
the level of basic fitness reached.

The third problem. The analysis of scientific
methodological literature on the subject diary books of
leading trainers and athletes, as well as our own train-
ing experience and experimental studies have allowed
us to establish that planning system must rest on the
calendar of main annual competitions when composing
the annual preparing program for qualified swimmers.
The experience of preparing the strongest swimmers of
the world for international competitions has shown that
the most rational variant of annual cycle is the one con-
taining 2—5 comparatively independent macrocycles.
The transition to such annual macrocycles during the
training process is stipulated by intensifying the swim-
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mers preparation by increasing the among of high rank
competitions and the necessity for swimmers to partic-
ipate in them practically during the whole year. Such a
structure of the training process allows one to compar-
atively quickly accumulate the experience necessary for
governing the dynamics of the swimmers state, individ-
ualize this process and raise its results and reliability.
During separate stages of the annual cycle choosing an
optimal duration of applying the means of definite train-
ing intensity is one of the most important characteris-
tics of rational arrangement of the training loads.

Proceeding from our experience an optimal peri-
od of concentrated influence of loads of different in-
tensity on highly qualified athlete’s organism is about
three weeks. In case of necessity such a series of aer-
obic activity can be repeated. The accentuated appli-
cation of load with selective intensity does not ex-
clude simultaneous perfection of other aspects of
sports basic fitness .

N. B.: 2—3 weeks following the accentuated train-
ing at a level of anaerobic exchange threshold the ath-
lete was able to cover the same distance or training se-
ries at a higher speed with predominant aerobic compo-
nent of energy provision along side with the same level
of blood lactate.

On the base of this in the course of research
done we worked out the structure of macrocycle model
aimed at preparing qualified athletes for planned com-
petitions including six mezocycles. The given model can
be applied in the annual preparation, being repeated
multiple times equal to the number of major competi-
tions during that year.

% setting-work adaptation cycle (SWAC) - 3
weeks,

% fundamental (fund. c.) - 3 weeks,
% functional (func. c.) - 3 weeks,
% precompetitive (PC) - 3 weeks,
% competitive (CC) - 1 week,
% rehabilitative (RC) - 1 week.
The approximate annual cycle of the qualified

swimmers preparation consisting of four macrocycles
(Macroc) is presented in Table 1.

The analysis of data on the structure of training
loads for six annual cycles us to define the model values
of parameters for loads of different areas of intensity.

For the motivation of efficiency of multicycle

training loads a pedagogical experiment was conduct-
ed. The sports achievements of swimmers at the main
republican and all-union competitions served as a crite-
rion of efficiency the methodical approach proposed.
Each annual cycle of experiment consisted of 4 macro-
cycles with the same structure of training loads of dif-
ferent intensity. Our method was applied by gradually
increasing the velocity of swimming in each following
cycle of preparation.

Partial correlation of the volumes of training loads
in different zones of intensity were approved during six
annual cycles of training. Decreasing of partial correla-
tion depending on tension can be followed during the
experimental period in macrocycles as well as in the cy-
cle of annual preparation. In the table 2 the data in per
cent (%) in different areas of intensity for the whole
experimental period are summarized.

Generalization of the results. This article is
denoted to an urgent problem of development the model
of training loads in macrocycles during the multicycle
composition of annual swimmers preparation for the
sports advanced groups. As a result of six years
experimental studies it has been established that the
elementary normative unit of training load is a volume
of exercises, ensuring directed drilling influence in
accordance with reserve possibilities of the athlete in
the given mode of intensity: I zone of intensity
corresponds to a range of loads 5000—6000 m - the
pulse being up to 130 beats / min; II zone - 3000—3500 m
the pulse being up to 130—160 beats / min; III zone -
1500—2000 m - the pulse being up to 160—180 beats /
 min; IV zone - 400—500 m - the pulse being over 180
beats / min; V zone - 200—250 m, which one must swim
lapse by lapse (10—15 m each) with the maximum
velocity and rest between lapses near for 2 minutes.

The unified influence scheme of swimming load
on the organism of the athlete includes the following 4
values: very strong, strong, moderate and weak.

A rational model of complete cycle preparation
must provide a standard scheme of mezocycles and mi-
crocycles increasing the training level of the swimmer
and it can be achieved repeatedly in accordance with
the annual calendar plan of main competitions.

A partial correlation of volumes of qualified
swimmers training loads in the different zones of in-
tensity in many year preparation  is constant; I zone -

Table 1.
Tentative annual cycle of preparing the qualified swimmers, including 4 macrocycles (MACROS)

Table 2.
The data (%) in different areas of intensity

 MEZOCYCLES Total 
MAC SWAC FUND. C PCC CC RC MEZOCYCLES 

1 3 3 3 1 1 14 
2 1 3 3 1 1 12 
3 1 3 3 3 1 12 
4 1 3 3 1 3 14 

Total 6 12 12 4 6 52 
 

Zones of intensity I II III IV V 
Average annual data 46.1 33.6 13.6 4.0 2.7 
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46,1%; II zone - 33,6%; III zone —13,6%; IV zone -
4,0%; V zone - 2,7%.

The suggested model of training loads structure
to be used in macrocycles for swimmers of sports ad-
vanced groups is based on applying the loads of mainly
aerobic activity and decreasing of partial volumes of
partial volumes depending on tension. In provides pro-
gressive growth of training resulting in low level of psy-
chological and physical weariness, and allows one to
ensure athletic improvement and high athletic skill for a
long time.

Conclusion. Model developed of training loads
structure in macrocycles for swimmers of sports
advanced groups is based on using the loads of mainly
aerobic directivity and decreasing of partial volumes of
partial volumes depending on tension. In provides
progressive growing of training and resulting with low
level of psychological and physical weariness, and
allows to inhere on stages of athletic improvement and
high athletic skill for a long time.
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чити назву держбюджетної теми або практичні завдання). Формулювання цілей роботи (мета роботи; автор може вклю-
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поздоровлень та інш.

Основні дати:
Час подачі статей відповідно - до 15 січня та 5 квітня 2008р.
Засідання, семінар, круглий стіл, фуршет* відповідно 5 лютого та 22 квітня 2008р. о 14:00 за адресами:

- м. Харків*, вул. Клочковська, 99. ХДАФК, (057)705-23-07, Ашанін Володимир Семенович, ashaninv@mail.ru.
- м. Красноярськ, пр. Крас. раб.,31, СібДАУ ауд.211- конф.зала; факультет фізичної культури і спорту - (3912)
62-95-95. Кузьмин Володимир Андрійович atosn35@mail.ru.

Розсилання матеріалів конференції авторам відповідно до 5 лютого та 24 квітня 2008р.
Обговорення, дискусія, збірник конференції: http://www.sportsscience.org/
Примітка. Автори з інших міст можуть взяти участь у засіданні, семінарі, круглому столі тільки за запрошенням
кафедр. Всі витрати за рахунок організації, що відряджають.
Оплата публікацій.
Для учасників конференції з України оплату можна направляти за такими реквізитами:
ПІБ отримувача Єрмаков Сергій Сидорович
№ рахунку отримувача 26209860232
Ідентифікаційний код отримувача 1832901453
Банк отримувача АППБ «Аваль»
МФО банку отримувача 380805
З позначкою - на видання збірника. При оплаті через банк обов’язково копію квитанції направляти за адресою:
sport2005@bk.ru  Якщо з’являються проблеми з банком - скористайтеся іншим варіантом оплати.
Для учасників конференції з Росії: електронним переказом з поштового відділення на адресу: Україна, 61068, м.Харків-
68, а/с 11135, Єрмакову Сергію Сидоровичу.
Можна скористатись системою платежів BLIZKO (http://www.blizko.biz/).
Редколегія вишле на Вашу адресу матеріали конференції. Довідки: sport2005@bk.ru ; sportart@gmail.com (057) 755-
73-58. Електронні версії статей конференцій 2005-2007р.р. доступні на сайті http://www.sportsscience.org/
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