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ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БЕЙСБОЛОМ

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Агапов Д.В.

Таврический Национальный
университет им. В.И. Вернадского

Аннотация. Разработан комплекс тестов для оценки уровня
развития координационных способностей у детей 10-12лет.
Проведено тестирование координационных способностей у
детей, занимающихся и не занимающихся бейсболом. Иссле-
дован уровень развития координационных способностей по
пространственным, временным и силовым параметрам у
школьников, занимающихся бейсболом. Показана разница
уровня развития  координационных способностей между
школьниками, не занимающимися спортом и бейсболистами
10-12 лет. Выявлена взаимосвязь между отдельными пара-
метрами координационных способностей.
Ключевые слова: бейсбол, школьники, параметры координа-
ции, тестирование.
Анотація. Агапов Д.В. Дослідження координаційних здібно-
стей у школярів, що займаються бейсболом на етапі початко-
вої підготовки. Розроблено комплекс тестів для оцінки рівня
координаційних здібностей у дітей 10-12 років. Проведене
тестування координаційних здібностей у дітей, що займа-
ються і не займаються бейсболом. Виявлено рівень розвитку
рухової координації школярів і бейсболістів. Досліджено
рівень розвитку координаційних здібностей по просторовим,
часовим і силовим параметрам у школярів, що займаються
бейсболом. Виявлено взаємозв’язок між окремими парамет-
рами координації рухів.
Ключові слова: бейсбол, школярі, параметри координації,
тестування.
Annotation. Agapov D.V. Research of coordination abilities at the
schoolboys engaged in baseball at a stage of initial preparation. The
complex of tests for an estimation of a level of development
coordination abilities at children of 10-12 years old. Testing
coordination abilities at children who are engaged and not engaged
in baseball is carried out. The difference of a level of development
of coordination abilities between the schoolboys who are not engaged
in sports and baseball players of 10-12 years old. The interrelation
between separate parameters of coordination abilities is revealed.
Key words: baseball, schoolboys, parameters of coordination, testing.

Введение.
Воспитание координационных способностей у

школьников занимающихся бейсболом, является важ-
ным аспектом, так как все двигательные действия в
той или иной мере зависят от уровня развития коорди-
нации, а следственно вся техническая подготовка у
бейсболистов требует высокой степени развития ко-
ординационных способностей. Тем более что школь-
ный возраст является наиболее ответственным перио-
дом в формировании основного потенциала моторики
человека, поэтому вопрос о развитии и совершенство-
вании координации движений у детей школьного воз-
раста представляет научный и практический интерес.
[2,3,6].Одним из наиболее эффективных средств раз-
вития координационных способностей являются игры
и, в частности бейсбол. Игровая деятельность в бейс-
боле характеризуется сложной двигательной коорди-
нацией. Освоение и совершенствование техники игры
в бейсбол во многом зависит от способностей зани-
мающихся точно и координировано выполнять двига-
тельные действия.[1,5]. В научно-методической лите-
ратуре проблеме развития координационных
способностей у школьников различных возрастных

групп посвящены работы многих авторов [1,5,6]. Име-
ющиеся методики направлены на тренировку точно-
сти выполнения технических приёмов и не предусмат-
ривают коррекции отдельных параметров
координации движений. Сравнительно мало изучен
вопрос о взаимосвязи точности выполнения техничес-
ких приёмов игры со способностью занимающихся к
воспроизведению пространственного, временного и
силового параметров координации движений [6].

Формирование двигательных навыков у бейс-
болистов, происходит на этапах начальной и предва-
рительной базовой подготовки. Научные исследова-
ния в этом направлении свидетельствуют, что игровая
эффективность в бейсболе зависит от пространствен-
но временных характеристик игровых действий, кото-
рые в свою очередь, обусловливаются морфофунк-
циональными особенностями развития организма.
Именно в процессе занятий этим видом спорта, про-
является, развивается и совершенствуется наибольшее
число самых разнообразных координационных спо-
собностей. Бейсбол так же является основным сред-
ством и методом развития всевозможных координа-
ционных способностей [4]. Становится актуальным
вопрос об уровне развития и взаимосвязи координа-
ционных способностей у юных бейсболистов с учё-
том трёх параметров движения – способности вос-
производить заданную амплитуду движения, различать
временной интервал и дозировать мышечные усилия.

Исследования проводились в соответствии с
планами научно-исследовательской Таврического
Национального университета им. В.И. Вернадского
по программе: «Медико-биологическое обоснование
системы физического воспитания» (гос.регистрация
№ 0101U005752 (2001-2005)).

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является исследование

координационных способностей и их взаимосвязь
между собой, у бейсболистов на этапе начальной под-
готовки. Для решения поставленной цели использо-
вались следующие методы исследования: Анализ и
обобщение литературных источников, педагогические
методы исследования. Критериями оценки, являлись
оценка силового, пространственного и временного
параметра координации движений. Методы матема-
тической статистики. Исследование включало опре-
деление уровня развития координационных способ-
ностей у школьников и бейсболистов, выявление
взаимосвязи между отдельными параметрами коор-
динации движений школьников и бейсболистов.

Результаты исследования.
Изучение пространственно - временных и сило-

вых способностей бейсболистов позволила выявить
уровень их координационных способностей. Было вы-
явлено, что уровень координационных способностей
школьников занимающихся бейсболом выше, чем у
своих сверстников не занимающихся этим видом спо-
та. Наиболее высокие показатели, которые подтверж-
дены достоверно (<0,05). И только два параметра диф-
ференцировки мышечных усилий на 25 и 50 % от
максимальной силы и оценки временных интервалов 5
и 30с, отличаются недостоверно (>0.05).(таблица 1).
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Это связано со спецификой игровой деятель-
ности бейсболистов, техническим арсеналом каждо-
го спортсмена, в основе которого лежит мышечно-
суставная чувствительность,  как важнейшая
предпосылка эффективности афферентной импуль-
сации, обеспечивающей качество движений, которое
заключается в приложении усилий на мяч при брос-
ке, с использованием хвата бейсбольного мяча. [9].

Известно, что специфика вида спорта находит
отражение в проявлении координационных способ-
ностей связанной с особенностями функциониро-
вания в основном двигательного, зрительного и вес-
тибулярного анализаторов [8].

Таким образом, у бейсболистов более высо-
кая способность дифференцировать мышечные уси-
лия в пространстве и времени, что связано с большим
объёмом двигательной активности по сравнению с
двигательной деятельностью у школьников. Развитие
более высокой точности движений у бейсболистов по
сравнению со школьниками зависит от тренирующе-
го воздействия в процессе занятий бейсболом. А так
же адаптации деятельности различных анализаторов
(двигательного, зрительного, вестибулярной сенсор-
ной системы) [9]. Бейсбол содержит множество навы-
ков различной сложности, это обеспечивает проявле-
ние высокого уровня координационных способностей
в самых разнообразных условиях, характерных для
тренировочной и соревновательной деятельности, - в
условиях овладения новыми движениями, воспроиз-
ведения наиболее эффективных движений при дефи-
ците времени, пространства, в состоянии утомления.
Высокая точность пространственных оценок молодых
бейсболистов, является следствием развития процес-
сов дифференцировочного торможения. Можно су-
дить о том, что занятия бейсболом оказывают поло-
жительное влияние на развитие пространственных,
временных и силовых способностей, что согласуется
с данными Н.В. Полянцевой [6].

В конечном итоге эффективность управления
движениями определяется способностью молодых
спортсменов создавать и реализовывать программу
для достижения цели.

На наш взгляд, актуальным является исследо-
вание взаимосвязи параметров координации у школь-
ников и юных спортсменов.

Результаты корреляционного анализа выяви-
ли у школьников взаимосвязь метания теннисного
мяча с интегральной координацией движений (бег
змейкой), r=0,33, воспроизведение усилий 25% (ди-
намометрия) связано с пространственными парамет-
рами координационных способностей (прыжки на
90 и 270 градусов) r=0,34. У бейсболистов взаимо-
связь наблюдается только между меткостью броска и
дифференцировкой мышечных усилий r=0,32., что
подтверждает ранее проведённое исследование.

Выводы:
1. Школьники занимающиеся бейсболом достовер-
но отличаются по уровню развития пространствен-
ных, временных и силовых параметров координа-
ционных способностей в  сравнении со
школьниками не занимающимися спортом.

2. Использованные тесты по оценке координацион-
ных способностей позволяют оценить уровень па-
раметров координации у детей 10-12 лет., занима-
ющихся бейсболом.

3. Уровень развития точности броска мяча зависит
от интегральной координации и дифференциров-
ки мышечных усилий

4.Использование упражнений применяемых в бейс-
боле позволяет не только повысить уровень физи-
ческой подготовленности, но и оказывает положи-
тельное влияние на точность технических действий
в бейсболе. ( Технические действия в бейсболе не
оценивали, уровень физической подготовленнос-
ти не изучался).

Таблица 1. 
Показатели координационных способностей (пространственных, временных и силовых)  

у бейсболистов (n=50) и у школьников(n=50)  
 

Тесты: Б Ш Р 
Тест №1(динамометрия) Усилия (кг) 25%  1,01± 0,04 0,9 ± 0,06 >0.05 
 50%  1,59 ± 0,4 2,2 ± 0,07 >0.05 
 70%  1,93 ± 0,11 3,1± 0,08 <0.001 
 Усилия (%) 25  20,84± 1,4 20,8 ± 2,06  >0.05 
 50  18,65 ± 1,12 27 ± 1,29 <0.001 
 70  15,18 ± 1,07 26 ± 1,4 <0.001 
Тест №2(метание теннисных мячей)кол-во попаданий  5,5 ± 0,18 2,8 ± 0,12 <0.001 
Тест№3(Прыжки на месте с поворотом)отклонение 90  15 ± 0,96 22,3 ± 0,96 <0.001 
 270  17,94 ± 1,02 27,8 ± 0,93 <0.001 
Тест № 4 (ходьба к цели) см.  65,66 ± 5,6 101,9 ± 3,45 <0.001 
Тест № 5(оценка временных интервалов) 5с.  0,38 ± 0,04  0,4± 0,01 >0.05 
 30с.  2,02 ± 0,14 2.2 ± 0,06 >0.05 
 60с.  3.58 ± 0,13 3,5 ± 0,09 <0.001 
Тест№6(точность движений руки)отклонение в точках   6,08 ± 0,52 9,52 ± 0,43 <0.001 
 отклонение в %   13,93 ± 0,94 29,5 ± 1,75 <0.001 
Тест № 7(бег змейкой) время преодоления дистанции(с).  6,34 ± 0,04 7,4 ± 0,03 <0.001 
 Разница во времени (с.)   0,99 ± 0,05 1,1 ± 0,02 <0.05 
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Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении изучения координации дви-
жений бейсболистов по амплуа.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ САМБІСТІВ ЗАВДЯКИ
ВИКОРИСТАННЮ ВПРАВ ШВИДКІСНО-

СИЛОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Александров Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті показано, що використання швидкісно-
силових вправ  підвищує ефективність процесу тренування
юних самбістів. Цілеспрямований розвиток швидкісно-си-
лових здібностей є важливим й суттєвим чинником раціона-
лізації їх спортивного тренування. Акцентований розвиток
та вдосконалення швидкісно-силових якостей можна викори-
стовувати на етапі спеціалізованої підготовки при роботі з
юними борцями інших спеціалізацій (дзю-до, вільна та гре-
ко-римська боротьба).
Ключові слова: тренування, самбісти, швидкісно-силові вправи.
Аннотация. Александров Ю.В. Повышение эффективности
процесса тренировки юных самбистов благодаря примене-
нию упражнений скоростно-силовой направленности. В ста-
тье показано, что применение скоростно-силовых упражне-
ний повышает эффективность процесса тренировки юных
самбистов. Целенаправленное развитие скоростно-силовых
способностей является важным и существенным фактором ра-
ционализации их спортивной тренировки. Акцентированное
развитие и совершенствования скоростно-силовых качеств
можно использовать на этапе специализированной подготов-
ки при работе с юными борцами других специализаций.
Ключевые слова: тренировка, самбисты, скоростно-силовые
упражнения.

Annotation. Alexandrov J.V. Increase of efficiency of process
of training young sambists due to application of exercises of a
high-speed and power orientation. In the article is shown the
application of high-speed and power exercises raises efficiency
of process of training young sambists. Purposeful development
of high-speed force abilities is the important and essential factor
of rationalization of their sports training. Stressed development
and perfecting of high-speed force qualities can be used at a
stage of specialized preparation at work with juvenile fighters
of other specializations.
Key words: training, sambists, high-speed and power exercises.

Вступ.
В сучасних умовах у зв’язку з розвитком та

розповсюдженням боротьби самбо у багатьох краї-
нах світу підсилилась конкуренція за призові місця
на міжнародних змаганнях. Рівень підготовленості
борців став дуже високим, домагатися перемоги стає
трудніше. Все це викликало концентрацію зусиль тре-
нерів, науковців, методистів у вдосконаленні навчаль-
но-тренувального процесу борців.

Покращення багаторічної підготовки борців
високої кваліфікації неможливо без уваги до однієї з її
складових частин - методики початкового навчання та
тренування. За останній час проблемам юнацького
спорту присвячено багато досліджень [2, 7, 9], та все ж
питання управління підготовкою юних борців залиша-
ються недостатньо вивченими. Це пов’язано з тим, що
названі проблеми деякий час не були об’єктом пиль-
ної уваги дослідників. Останнім часом стало явним,
що покращення підготовки резерву - одне з найважли-
віших питань, якому потребується подальша, що і обу-
мовлює актуальність даного дослідження.

Вивчення роботи тренерів, а також аналіз існу-
ючих програм з боротьби самбо для ДЮСШ пока-
зує, що методика початкового навчання, тренування
відстає від сучасних вимог. Причина цього - це низь-
кий рівень методичних розробок. На жаль, більшість
тренерів з боротьби самбо беруть на озброєння зас-
тарілі рекомендації, а результатом цього є підготовка
неповноцінних резервів.

Водночас відомо, що одним з найважливіших
факторів, що зумовлюють майстерність спортсме-
на, є його здатність до прояви значних м’язових зу-
силь у найкоротший час - так звана “вибухова” сила.
Ця якість, як вважають більшість фахівців, підвищує
ефективність спортивної діяльності у багатьох видах
спорту [1, 3, 5, 7, 8].

“Вибухова” сила характеризує швидкісно-си-
лові властивості м’язів, їх здатність до прояви “вибу-
хових” якостей та є критерієм швидкісних якостей та
розвитку максимальної швидкості, тобто віддзерка-
лює справжні нейродинамічні механізми швидкості
дій. У спортивній боротьбі успіх виступу на змаган-
нях залежить від рівня розвитку фізичних якостей.
Швидкісно-силова підготовка є однією з найбільш
значних сторін підготовки борців [4, 6].

Успіх виступу залежить від здібності спортсмена
розвивати максимальні м’язові зусилля у найкоротший
час при високій якості виконання технічних дій.

У зв’язку з цим виникла необхідність вирішен-
ня питання щодо організації системи вдосконалення
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швидкісно-силових якостей самбістів-розрядників в
їх спортивній підготовці.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: обґрунтувати концентро-

ване використання різноманітних засобів, спрямова-
них на розвиток та вдосконалення швидкісно-силовий
якостей, у спортивній підготовці самбістів 14-15 років.

У відповідності з метою дослідження вирішу-
валися такі задачі:
1. За літературними даними та результатами узагаль-
нення практичного досвіду вивчити сучасний стан
питань, щодо проблеми розвитку швидкісно-сило-
вих якостей та організації системи спортивного тре-
нування юних самбістів-розрядників.

2.Встановити вплив швидкісно-силової спрямова-
ності спортивного тренування на розвиток рухо-
вих здібностей борців 14-15 років.

Методи дослідження:
1.Аналіз наукової та науково-методичної літератури.
2.Узагальнення практичного досвіду за результата-
ми бесід з тренерами.

3.Педагогічні спостереження.
4.Педагогічний експеримент із застосуванням педа-
гогічних тестів.

5.Методи математичної статистики.
Дослідження проводилося з борцями-самбі-

стами віком від 14 до 15 років І розряду та І юнацько-
го розряду.

Для їх тестування використовувались такі за-
гальноприйняті та описані у літературі тести: стри-
бок у довжину з місця, стрибок вгору з махом рука-
ми, кількість переходів у сід з положення лежачи на
животі за 10 секунд, час виконання 8 кидків через спи-
ну з колін з 2-3 партнерами, час 10 підтягувань, час 10
присідань, час 10 застрибувань на плінтус висотою
0,7м, час 10 піднімань ніг, потрійний стрибок з місця,
час виконання 15 кидків через спину.

Перед проведенням тестів ми чітко проінфор-
мували піддослідних про мету проведення конт-
рольних іспитів для створення необхідного рівня мо-
тивації та концентрації їх уваги.

Контрольні випробування проводилися на
початку основної частини тренування після підготов-
чої частини, що сприяє функціональній підготовці
організму людини до майбутньої діяльності. Тесту-
вання проводилося на фоні повного відновлення
організму, без попередніх великих навантажень.

Результати дослідження.
На основі отриманих вихідних даних були ут-

ворені дві групи: експериментальна (А) та контрольна
(В), кількість піддослідних в яких було по 14 спорт-
сменів в кожній. Дані про фізичну підготовленість
борців свідчать, що спортсмени обох груп були май-
же однаковими (Табл.1).

У спортсменів експериментальної групи (А)
декілька кращими були такі показники: СІ (стрибок
вгору з махом руками), С2 (стрибок в довжину з
місця), ТІ (кількість переходів у сід з положення ле-

жачи на животі за 10 с), Т2 (час 10 підтягувань), Т4
(час 10 застрибувань на плінтус висотою 0,7м), СЗ
(потрійний стрибок з місця), але ця перевага статис-
тично не вірогідна.

У борців контрольної групи (В) виявилися кра-
щими, але не вірогідними, показники ТЗ (час 10 при-
сідань) та Т5 (час 10 піднімань ніг). Статистично вірог-
ідно групи А та В розрізнялись лише за одним
показником: у спортсменів контрольної групи кращим
був показник тривалості 15 кидків (t =2,16; р < 0,05).

Експериментальна програма занять передбача-
ла збільшення засобів спеціальної підготовки, тобто
була складена з розрахунку: 50 % часу відводилось на
засоби загальної фізичної підготовки та 50 % часу – на
комплексний розвиток спеціальних швидкісно-сило-
вих якостей, одночасно з навчанням та вдосконален-
ням тактико-технічних дій. Згідно з програмою ДЮСШ
для юних борців цього віку (14-15 років) передбачаєть-
ся: 70% часу - на засоби загальної фізичної підготовки
та 30 % часу - на засоби спеціальної підготовки.

У зміст тренувальних занять за експеримен-
тальною програмою входила велика кількість загаль-
норозвиваючих й, особливо, спеціальних вправ, які
впливають на розвиток та вдосконалення спеціаль-
них швидкісно- силових якостей. Структура трену-
вальних занять в експериментальній та контрольній
групах була різною (Табл. 2).

Основним принципом, що полягає в основі
методики швидкісно-силової підготовки юних
самбістів, є принцип поєднання засобів загальної та
спеціальної фізичної підготовки, підібраних з ураху-
ванням вікових особливостей юних борців 14-15 років.

Для розвитку швидкісно-силових якостей ши-
роко використовувались вправи з обтяженням, стриб-
кові вправи, метання різноманітних предметів та впра-
ви, які сприяють виробленню вміння швидкого
напруження та розслаблення м’язів.

Вибір засобів для кожного тренувального за-
няття передбачав оптимальний розвиток основних
якостей та комплексне проявлення швидкісно-сило-
вих здібностей.

Основним критерієм при виборі засобів та
методів їх використання була їх відповідність основ-
ним параметрам техніки дзю-до, характеру нервово-
м’язових напружень у виконанні технічних дій.

Як основні методи використовувались: “спо-
лучений” метод, метод короткочасних зусиль, метод
динамічних зусиль. Наприкінці педагогічного експе-
рименту. який тривав 12 тижнів, для визначення за-
гальної та спеціальної фізичної підготовленості юних
борців було проведене повторне тестування за допо-
могою тестових вправ, які використовувались на по-
чатку експерименту.

Отримані дані, щодо рівня розвитку швидкіс-
но-силових здібностей самбістів обох груп до експе-
рименту та після нього, були проаналізовані за допо-
могою математико-статистичних методів [10, 11].

Показники в усіх контрольних випробуваннях
зросли в порівнянні з вихідними в кожного піддослід-
ного. Ці зміни в обох групах (А та В) були статистич-
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Таблиця 1. 
Показники швидкісно-силових здібностей самбістів 14-15 років на початку експерименту 

 
№ Контрольні випробування  Група А  

Х±δ 
Група В  
Х± δ 

Р 

1. Стрибок вгору з махом  47,33±3,9 46,19±3,7 >0,05 
2. Стрибок в довжину з місця,  202,9±9,9 200,1±10,3 >0,05 
3. Кількість переходів у сід з положення 

лежачи на  
6,71±0,61 6,85±0,53 >0,05 

4. Час 10 підтягувань, с. (Т2)  18,87±1,95 19,40±1,67 >0.05 
5. Час 10 Ігоисідань. с. (ТЗ)  16.9±1.04 16.61±0.96 >0.05 
6. Час застрибувань на 0,7м,  9,18±10,54 9,39±0,46 >0,05 
7. Час 10 піднімань ніг, с. (Т5)  17.48±1,73 17,43±0,69 >0.05 
8. Час 8 кидків, с. (К1)  18,89±1,73 18,90±1,56 >0,05 
9. Потрійний стрибок з місця,  452,6±14,4 458,8±12,1 >0,05 
Е Час 15 кидків, с. (К2)  42,78±2,03 41,27±1,63 <0,05 

Примітки: А – експериментальна група; В – контрольна група. 
 

Таблиця 2. 
Структура тренувальних занять юнаків-самбістів 14-15 років (120 хвилин) 

 
Частина заняття 

Підготовча Основна 
Групи 

ЗФП СФП СФП  
Заключна 

Експери-  20хв. 17хв. 10хв. Комплекс 65 хв. СФП 8хв. 
ментальна  16,6% 14,2% спец, вправ та ТЛІ 6,6% 
   83% 54 Д%  
Контрольна  10хв. 17хв. 10хв. 75хв. ЗФП 8хв. 
 83% 14,2 % Виконання спец . та ТТП 6,6% 
   вправ 62,5%  
   8,3%   

 

Таблиця 3. 
Зміни у рівні розвитку швидкісно-силових якостей самбістів 14-15 років 

 
Кон 
тр. 

Група А (експериментальна) Група В (контрольна)  р 
(А, В) 

 
 Початок 

експерименту 
Кінець 

експерименту 

Р 
Початок 

експерименту 
Кінець 

експерименту 

Р  
 

 
 

Х ± δ Х± δ  
 

Х± δ Х± δ  
 

 
 

а  47,33±3,9 49,34±4,2 0,01 46,19±3,7 47,11±3,7 <0,01 >0,05  

С2  202,9±9,9 211,4±10,4 <0,01 200±10,3 202,5±1,1 <0,01 <0,05  

ТІ  6,71±0,61 7,57±0,75 <0,01 6,85+0,53 7,14±0,53 <0,05 <0,05  

Т2  18,87±1,95 15,49±0,72 <0,01 19.40±1,67 17,54±1,42 <0,01 >0,001  
ТВ  16,9±1,04 І5,21±0,77 <0,01 16.61±0,96 15,61±0,75 <0,01 >0,05  

Т4  9,18±0,54 7,79±0,62 <0,01 9,39±0,46 8,46±0,35 <0,01 <0,01  

Т5  17,48±0,73 14,46±0,65 <0,01 17,43 ±0,69 15,65±0,55 <0,01 < 0,001  

К1  18,89±,73 16,53±0,55 <0,01 18,90±0,56 17,1±1,57 <0,01 <0,01  

сз  452,6±14,4 474,3±13,1 <0,01 458,8±12,1 469,3±1,4 <0,01 >0,05  

К2  42,78±2,03 35,86±1,87 <0,01 41,27±1,63 37,86±1,65 <0,01 <0,01  
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но вірогідними (р < 0,01) за всіма показниками, що
відображують рівень розвитку швидкісно-силових
якостей. Лише один показник (ТІ - кількість переходів
у сід з положення лежачи на животі) у контрольній
групі змінився з декілька нижчим рівнем значності (р
< 0,05) (Табл. 3).

Порівняльний аналіз результатів дослідження
дозволяє визначити, що в експериментальній групі
(А) виявилося більш суттєвим збільшення таких по-
казників як:
· С2 – стрибок в довжину з місця (t= 2,21; р < 0,05);
· ТІ – кількість переходів у сід з положення лежачи
на животі за 1 с (t=і,73;р<0,05);

· Т2 – час 10 підтягувань (t =- 4,79; р < 0,001); -Т4 –
час 10 застрибувань на плінтус висотою 0,7м (t=-
3,51;<0,01);

· Т5 – час 10 піднімань ніг (t = – 5,25; р < 0,001);
· К1 – час виконання 8 кидків через спину з колін з 2-

3 партнерами (t = – 2,73; р< 0,01);
· К2 – час 7 час виконання 15 кидків (і = – 3,00; р < 0,01).

В інших трьох показниках борці експеримен-
тальної групи (А) теж більше покращили результати
випробувань, ніж спортсмени контрольної групи (В)
але ці зрушення статистично невірогідні: СІ – стри-
бок вгору з місця (l = 1,42; р > 0.05); ТЗ – час 10 при-
сідань (t = – 1,37; р > 0,05): СЗ – потрійний стрибок з
місця (і -1,12: р>0.05).

Необхідно відмітити, що у групі А значно по-
кращилися всі показники, які пов’язані з швидким
виконанням кидків, тобто спортсмени експеримен-
тальної групи стали переважати у спеціальних якос-
тях. Крім того можна припустити, що в експеримен-
тальній програмі тренування недостатньо уваги
приділялось розвитку швидкісно-силових якостей
м’язів ніг. Або, навпаки – у традиційній системі тре-
нування достатньо уваги приділяється лише вдоско-
наленню швидкісних якостей м’язів ніг.

Аналіз результатів експерименту доводить, що
контрольна та експериментальна групи за більшістю
показників відрізняються між собою, що є наслідком
застосування різних програм тренування. Протягом
експерименту виявилося, що експериментальна про-
грама тренування юних самбістів 14-15 років, яка була
спрямована на переважний розвиток швидкісно-сило-
вих якостей спортсменів, є більш ефективною в по-
рівнянні з традиційною системою тренування самбістів.

Висновки.
1.Цілеспрямований розвиток швидкісно-силових
здібностей є важливим, але досі не використовува-
ним достатньою мірою, резервом спортивної підго-
товки юних самбістів 14-15 років й суттєвим чин-
ником раціоналізації їх спортивного тренування.

2.Акцентований розвиток та вдосконалення швидкі-
сно-силових якостей юних борців з переважним
використанням спеціальних засобів слід розгляда-
ти як один з шляхів підвищення ефективності систе-
ми спортивного тренування самбістів.

3.Спортивне тренування, що зорієнтоване на акценто-
ваний розвиток та вдосконалення швидкісно-силових
якостей, забезпечує досягнення юними дзюдоїстами

14-15 років більшого приросту швидкісно-силових
показників, ніж тренування, традиційно спрямоване
приблизно рівною мірою на навчання основ техніки
та розвиток рухових якостей.

4.Акцентований розвиток та вдосконалення швидкі-
сно-силових якостей можна використовувати на
етапі спеціалізованої підготовки при роботі з юни-
ми борцями інших спеціалізацій (дзю-до, вільна та
греко-римська боротьба).

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підвищен-
ня ефективності процесу тренування юних самбістів
завдяки використанню вправ швидкісно-силової спря-
мованості.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ С УЧЕТОМ
ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Баламутова Н.М., Положий В.М., Чумаков О.В.
Национальная юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого

Аннотация. Установлена взаимосвязь показателей физичес-
кой подготовленности студентов с особенностями их телос-
ложения, т.е. подтверждено мнение о необходимости учета
антропометрических характеристик индивидуумов при со-
ставлении контрольных нормативов. Разработанная мето-
дика оценки физической подготовленности студентов с уче-
том их индивидуальных антропометрических характеристик,
может быть использована для построения таблиц нормати-
вов физической подготовленности студентов в различных
высших учебных заведениях.
Ключевые слова: контрольные нормативы, физическая под-
готовленность, физическое развитие.
Анотація. Баламутова Н.М., Положій В.М., Чумаков О.В.
Методика оцінки фізичної підготовленості студентів юридич-
ної академії з урахуванням їх індивідуальних антропометрич-
них характеристик. Встановлений взаємозв’язок показників
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фізичної підготовки студентів з особливостями їх будови тіла,
тобто підтверджена думка про необхідність урахування ант-
ропометричних характеристик індивідуумів при складенні
контрольних нормативів. Розроблена методика оцінки фізич-
ної підготовки студентів з урахуванням їх індивідуальних ан-
тропометричних характеристик може бути використана для
побудови таблиць нормативів фізичної підготовки студентів у
різноманітних вищих навчальних закладах.
Ключові слова: контрольні нормативи, фізична підготовка,
фізичний розвиток.
Annotation: Balamutova N.M., Polozhiy V.M., Chumakov O.V.
The method of the appraisal of physical preparedness of Law
Academy’s students taking into account their individual
anthropometrical characteristics. The interrelation of the
activity of students’ physical preparedness with peculiarity of
their figure was established. Thus, the opinion of the necessity
of taking into account individual anthropometrical
characteristics during the composition control standards was
confirmed. Developed method of the appraisal of students’
physical preparedness which takes into account their individual
anthropometrical characteristics may be used for building lists
of physical standards in different high educational
establishments and students.
Key words: control standards, physical preparedness, physical
development.

Введение.
В теории и практике педагогического контро-

ля физического воспитания студенческой молодежи
одной из центральных проблем является изучение
уровня физического развития и физической подго-
товленности занимающихся. Дальнейшее совершен-
ствование методики педагогического контроля пре-
дусматривает пути улучшения ее наиболее основной
и подвижной стороны– контрольных нормативов.
Контрольные нормативы как важная составная часть
программ по физическому воспитанию опосредо-
ванно, через систему оценок, выполняют конкрет-
ные задачи педагогического контроля и активизации
поведения учащихся. Поэтому среди прочих выде-
ляют их контрольную и стимулирующую функции.

Надо отметить, что уже около 100 лет специа-
листы различного профиля изучают уровень физи-
ческого развития и физической подготовленности че-
ловека. Однако, несмотря на относительно большое
число работ в этом направлении, провести глубокий
и всесторонний анализ полученных данных не пред-
ставляется возможным, так как исследования прово-
дились на различном континенте в различные сезон-
ные периоды с использованием неодинаковых
методик, программ тестирования и методико-статис-
тической обработки полученной информации[3,5].
Поэтому построение универсальных нормативов фи-
зической подготовленности студентов, т.е. приемле-
мых для всех занимающихся весьма затруднительно.
Об этом свидетельствуют имеющиеся в литературе
данные [6,10] о том, что природно-климатические и
социальные особенности оказывают неодинаковые
воздействия на двигательную активность, что обус-
лавливает разный уровень физической подготовлен-
ности. Очевидно, поэтому следует остановиться на
разработке объективной и научно обоснованной ме-
тодике построения учебных нормативов, приемлемой
для широкого круга исследователей.

Надо сказать, что в этом направлении накоп-
лен большой педагогический опыт [7,9]. Однако, не-
смотря на изобилие методик оценки физической под-
готовленности учащихся, все они не имеют единой
методологической основы.

Очевидно, что одной из причин настоящего
положения вещей является отсутствие учета индиви-
дуальных особенностей занимающихся при постро-
ении контрольных нормативов физической подготов-
ленности учащихся. К числу общепринятых и
доступных в практической деятельности преподава-
теля физического воспитания можно отнести антро-
пометрические показатели.

Изучение проблемы влияния морфологичес-
ких признаков на двигательную активность имеет
многолетнюю историю (В.В. Гориневкий, И.М.Яб-
лоновсий). Интерес к проблеме не снижается и в на-
стоящее время, т.к. на повестку дня остро встает воп-
рос об индивидуализации учебного прогресса по
физическому воспитанию.

В работах многих исследователей [1,2] установ-
лено существенное влияние телосложения на
спортивный результат. Ряд авторов указывают на не-
обходимость учета данного фактора при оценке фи-
зической подготовленности [1,4].

Необходимо отметить, что в некоторых иссле-
дованиях уже сделана попытка учета различия в те-
лосложении для контроля физической подготовлен-
ности. Например, в работах Н.В. Аверковича [1]
предлагается учитывать массу тела, как фактор, вли-
яющий на спортивный результат. Однако в работах
последующих исследований указано, что более су-
щественное влияние оказывает не один антропомет-
рический показатель, а взаимоотношения росто-ве-
совых и грудно-ростовых характеристик[2,4].

Таким образом, методика оценки двигательной
подготовленности должна ставить всех испытуемых в
равные условия, не давая преимущества вследствие
различий их телосложения. Однако все существующие
методики оценки физической подготовленности уча-
щейся молодежи не учитывают индивидуальных осо-
бенностей людей разного телосложения.

Исследование выполнено согласно плана НИР
Национальной юридической академии Украины им.
Ярослава Мудрого.

Формулирование целей работы.
Цель настоящего исследования заключалось в

разработке методики построения контрольных нор-
мативов физической подготовленности студентов на
основе учета индивидуальных антропометрических
характеристик.

Методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, антропометрия, спортивно-педагогическое
тестирование, метод математической статистики.

Организация исследования.
Исследование проводилось с 2005-2007 годы

на кафедре физического воспитания №1 Националь-
ной юридической академии Украины. В эксперимен-
те участвовало 1200 студентов 1-3 курсов.
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Результаты исследования.
На первом этапе работы проводилась оценка

физического развития студентов, не занимающихся
в спортивных секциях. Для этого использовалась ме-
тодика Хирата [8], основанная на сопоставлении ос-
новных антропометрических характеристик. На ос-
новании этой методики были получены сочетания
показателей длины тела с массой тела и окружнос-
тью грудной клетки, которые образуют область рас-
сеивания с определенной плотностью повторений,
имеющую тенденцию к сужению по мере удаления
от наиболее часто встречающихся величин.

Образованная область по методике Хирата
была разделена на девять зон, указывающих как на
плотность распределения сочетаний, так и на различ-
ную их направленность. Методика разделения обла-
сти рассеивания антропометрических сочетаний зак-
лючалась в следующем. Через центр образованной
области, который представляет собой среднеариф-
метические росто-весовых отношений, проводятся
две прямые линии параллельно осям координат и
прямые, составляющие малый и большой диаметры
области. При помощи метода математической ста-
тистики правила трех сигм определяли границы зоны
№1, которая находилась в пределах М ± 1s. Последу-
ющие восемь зон располагались за пределами этой
зоны в образованных секторах области рассеивания.
Наибольшая плотность сочетаний была сконцентри-
рована в центре, т.е. в зоне №1, которая явилась «ха-
рактерной» для обследованных студентов, так как в
нее вошли антропометрические характеристики 50
% студентов. По мере удаления от границ зоны №1
наблюдались изменения телосложения студентов,
которые проявились в распределении сочетаний ан-
тропометрических характеристик по соответствую-
щим зонам. В зоны №9, №2 и №3 входят показатели
наиболее высокорослых студентов, причем последо-
вательно от зоны №9 к зоне №3 растут значения МС и
ОГК. К зонам №3, 4 и 5 относились студенты с боль-
шими величинами МС и ОГК. В такой же последова-
тельности наблюдается уменьшение длины тела. Осо-
бенно это выражено в зонах №4 и №5. Студентам,
антропометрические показатели которых попали в
эти зоны, рекомендовалось тщательно следить за сво-
им весом, так как возможность нарушения физичес-
кого развития у них была выше, чем в других зонах.
Показатели низкорослых студентов сконцентрирова-
ны в зонах №5, 6 и 7. В этих зонах от №5 до №7 наблю-
дается тенденция уменьшения величины МС и ОГК.

В зонах №7, №8 и №9 собраны показатели сту-
дентов с низким значением массы тела и ОГК. Одно-
временно наблюдается увеличение показателей дли-
ны тела от зоны №7 к зоне №9, которую составляют
антропометрические характеристики высокорослых
студентов с чересчур низкими для их роста значени-
ями МС и ОГК.

На основе учета нормативных величин F и b
индексов была разработана таблица оценки физи-
ческого развития студентов, в которой предлагают-
ся нормативы массы тела и окружности грудной

клетки для каждой величины длины тела. Исследо-
вания данной таблицы упростило для преподавате-
лей возможность получения информации о физи-
ческом развитии индивидуума.

Подводя итоги результатов исследования уров-
ня физического развития можно отметить, что ис-
следование по методике Хирата позволило оценить
уровень физического развития и дифференцировать
обследуемых студентов в соответствии с особеннос-
тями их телосложения.

На втором этапе исследования проводилась
оценка физической подготовленности и функцио-
нальных возможностей студентов по методике «Кон-
трэкс», утвержденной Минздравом.

Подводя итоги тестирования уровня физичес-
кой подготовленности было обнаружено, что по мно-
гим педагогическим испытаниям большинство сту-
дентов не справились с контрольными нормативами.
Так, в тесте «быстрота», «динамическая сила», «ско-
ростная выносливость», в среднем предложенными
нормативами справились 9% обследованных студен-
тов. По тесту «общая выносливость» вообще ни один
студент не выполнил норматив. Если сравнивать дан-
ные средней скорости бега нормативов по методике
«Контрэкс», то можно отметить, что его величина
сопоставима с показателями средней скорости бега
нормативов ІІІ-го взрослого разряда по легкой атле-
тике, что указывает на завышенность предложенно-
го норматива. Аналогичные данные были получены
В.В.Шигалевским [11] при исследовании физической
подготовленности студенток.

Анализируя полученные результаты тестиро-
вания физической подготовленности, следует отме-
тить, что нормативы оказались достаточно сложны-
ми для наших испытуемых, что, возможно связано с
отсутствием учета индивидуальных особенностей
студентов, например, особенностей телосложения.

В нашей работе результаты, полученные в ходе
исследования физической подготовленности, были
использованы для разработки нормативных оценок
уровня физической подготовленности студентов на
основе учета индивидуальных антропометрических
характеристик. С этой целью использовалось сопос-
тавление результатов физической подготовленности
с антропометрическими характеристиками. Сопос-
тавление осуществлялось путем размещения резуль-
татов физической подготовленности студентов по
соответствующим им антропометрическим зонам.
Наблюдается отличие результатов тестирования фи-
зической подготовленности студентов, антропомет-
рические характеристики которых попали в характер-
ную для обследования зону №1 по сравнению с
остальными восемью зонами. Для определения дос-
товерности отличия результатов педагогических ис-
пытаний, зафиксированных в различных зонах, ис-
пользовался критерий t – Стьюдента.

Проведенный математический анализ показал,
что по тестам «быстрота» и «гибкость» не обнаруже-
но достоверности отличия результатов. Следователь-
но, можно заключить, что на спортивные результаты
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в этих тестах различия в телосложении не влияет.
По тесту «общая выносливость» худшие ре-

зультаты были зафиксированы в зонах №4 и №9, т.е.
наиболее упитанным студентам и чрезмерно худо-
щавым с низким значением ОГК для их роста труд-
нее справиться с нормативами данного упражнения.

По тесту «динамическая сила» лучшие резуль-
таты установлены в зонах №2 и №3.

На результаты теста «скоростная выносли-
вость» росто-весовые отношения не оказывают за-
метного влияния. Вместе с тем, существенное влия-
ние на  достижение в  этом  тесте оказывают
грудно-ростовые отношения. Достоверно лучшие
результаты показывают низкорослые студенты с боль-
шим значением ОГК, антропометрические характе-
ристики которых относятся к зонам №5 и №6.

Такая же зависимость показателей физической
подготовленности от грудно-ростовых отношений на-
блюдалась нами в тесте «скоростно-силовая выносли-
вость». Достоверно худшие результаты показали вы-
сокорослые студенты с низкими значениями ОГК,
антропометрические характеристики которых входят
в зоны №8 и №9. Лучше других справились с данными
упражнениями низкорослые студенты с большими
величинами ОГК, попавшие в зоны №5 и №6.

Опираясь на результаты анализа достоверно-
сти отличия показателей физической подготовленно-
сти студентов, антропометрические характеристики
которых входят в различные антропометрические
зоны, мы пришли к выводу о необходимости учета
особенностей телосложения занимающихся при раз-
работке контрольных нормативов уровня физичес-
кой подготовленности.

Разработка учебных нормативов использован-
ных тестов физической подготовленности проходили
по методике, предложенной В.М. Зациорским [8], ин-
тервалы результатов М ± s тестов мы разбивали на
равномерные интервалы, согласно которым и полу-
чили шкалы оценок физической подготовленности.
Такие шкалы оценок получены нами для «характер-
ной» зоны №1 и для тех зон, где установлена достовер-
ность отличия результатов физической подготовлен-
ности от показателей в зоне №1. Для
антропометрических зон, где не было зафиксировано
достоверных отличий, нормативные требования со-
ответствовали требованиям «характерной» зоны №1.

Для подтверждения научного подхода в раз-
работке нормативов оценки уровня физической под-
готовленности студентов использовалось правило
нормирования пространства для вычисления попра-
вочного коэффициента. Использование данного ме-
тода математической статистики подтвердило науч-
ный подход выбранной методики разработки
контрольных нормативов физической подготовлен-
ности с учетом антропометрических характеристик.

Выводы:
1. В результате проведенного исследования установ-
лено существенное влияние телосложения студен-
тов на спортивный результат тестов физической
подготовленности.

2. Отсутствие учета индивидуальных антропометри-
ческих характеристик при разработке контрольных
нормативов физической подготовленности студен-
тов снижает ценность учебного процесса по физи-
ческому воспитанию.

3. Разработанная методика оценки физической под-
готовленности студентов с учетом их индивидуаль-
ных антропометрических показателей может быть
использована для построения таблиц нормативов
физической подготовленности в различных высших
учебных заведениях.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в изучении сопоставления антропометри-
ческих особенностей телосложения с функциональ-
ными показателями кардиореспираторной системы
студентов.
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ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ
ПЛАВЦІВ “ПЛАВАЛЬНІ ЛОПАТКИ”

Вихляєв Ю.М., Хіміч І.Ю.
Національний технічний університет України «КПІ»

Анотація. Нами розроблені спеціалізовані плавальні лопатки
для силової підготовки студентів, які займаються плаванням.
Плавальні лопатки забезпечують підвищений опір води і, та-
ким чином, створюють умови для більш ефективного прояву
силової витривалості плавців. Запропоновані нами лопатки
мають декілька відмінностей: вони мають дві площини – одну
для долоні руки, другу для передпліччя. В кожній площині
вони мають отвір для формування водного потоку, який ут-
римує долоню спортсмена від бічних зміщень. Наявність
площини лопатки для передпліччя запобігає негативному
ефекту виключення передпліччя з гребкового руху, як це
помилково роблять плавці, які використовують лопатки лише
з однією площиною для кисті. Проведені експериментальні
дослідження показали ефективність запропонованих нами
плавальних лопаток як для підвищення силової витривалості,
так і для навчання техніки плавання спортсменів-початківців.
Ключові слова: “плавальні лопатки”, тренування, техніка
плавання, силова витривалість.
Аннотация. Вихляев Ю.Н., Химич И.Ю. Приспособление для
тренировки пловцов «плавательные лопатки». Нами разра-
ботаны специализированные плавательные лопатки для си-
ловой подготовки студентов, занимающихся плаванием. Пла-
вательные лопатки обеспечивают повышенное сопротивление
воды, создавая условия для более эффективного проявления
силовой выносливости пловцов. Предложенные нами лопат-
ки имеют несколько особенностей: они имеют две плоскости
– одну для ладони руки, вторую для предплечья. В каждой
плоскости они имеют отверстие для формирования водного
потока, который удерживает ладонь спортсмена от боковых
смещений. Наличие плоскости лопатки для предплечья пре-
дупреждает негативный эффект выключения предплечья с
гребкового движения, как это ошибочно делают пловцы, ис-
пользующие лопатки только с одной плоскостью для кисти.
Проведенные экспериментальные исследования показали
эффективность предложенных нами плавательных лопаток
как для повышения силовой выносливости, так и обучения
техники плавания спортсменов-новичков.
Ключевые слова: “плавательные лопатки”, тренировка, тех-
ника плавания, силовая выносливость.
Annotation. Vykhliaiev J.M., Khimich I.J. The device for
training of swimmers “swimming shoulder blades”. We developed
specialized swimming shoulder blades for power preparation of
students, which are engaged in swimming. Swimming shoulder
blades provide the promoted resistance water thus create terms
for more effective display of power endurance of swimmers.
Offered by us shoulder blades have a few differences: they have
two planes – one for the palm of hand, second for a forearm. In
every plane they have opening for forming of water stream
which retains the palm of sportsman from lateral displacements.
The presence of plane of shoulder blade for a forearm prevents
the negative effect of exception of forearm from rowing
motion, as it by mistake is done by swimmers, which use shoulder
blades only with one plane for a brush. Experimental researches
showed efficiency of offered by us swimming shoulder blades as
for the increase of power endurance and for the studies of
technique of swimming of sportsmen of beginners.
Key words: “swimming shoulder blades”, training, technique of
swimming, power preparation.

Вступ.
В тренувальному процесі плавців з метою

підвищення силових можливостей м‘язів плеча, най-
ширших м‘язів спини, дельтоподібних м‘язів викорис-
товують плавання з лопатками, які забезпечують підви-
щений опір води і, таким чином, створюють умови
для більш ефективного прояву силових якостей [1].

Лопатки виготовляють, як правило, з тонкої
пластмаси і кріплять до долоні за допомогою гумо-
вих джгутів. Деякі фахівці [2] вважають, що форма
лопаток принципового значення не має, а суттєвою
є тільки площа гребкової поверхні.

Ми не можемо погодитись з цим твердженням,
так як при плаванні з лопатками спрощеної конструкції
суттєво порушується техніка плавання і особливо такі
її елементи, як поперекове зміщення кисті, а такі фази
як тривалість гребкового зусилля і фаза проносу кисті
у повітрі легко піддаються небажаному коригуванню,
особливо у випадку помилкового використання серії
довгих відрізків з плаванням на лопатках [3].

Для опрацювання негативної фази гребка, яка
повинна починатися з енергійного згинання у кисть-
овому суглобі, захоплення води внутрішньою повер-
хнею долоні, Б.Д.Зенов, І.М.Кошкін, С.М.Войцеховсь-
кий [2], рекомендують використовувати вкорочені
лопатки з малою площею гребкової поверхні, які при-
кривають одні пальці кисті, а для розвитку спеціаль-
ної сили – лопатки більшого розміру різної форми.
При цьому, вищезгадані автори рекомендують вико-
ристовувати серії коротких спринтерських відрізків з
тривалістю кожної вправи не більше 20-25 с. Ці відрізки
необхідно виконувати з максимальним зусиллям, або
з максимальною швидкістю (за часом), або з макси-
мальною силою гребка, тобто із зменшенням кількості
гребків без погіршення швидкості подолання кожно-
го відрізка.

Враховуючи недоліки відомих нам плавальних
лопаток [1, 2, 3, 4, 5], ми вважаємо необхідним здійсни-
ти пошук такої конструкції плавальних лопаток, яка б
сприяла більш ефективному засвоєнню техніки пла-
вання та підвищенню силової витривалості плавців.

Робота виконана згідно плану НДР Національ-
ного Технічного університету України “КПІ”.

Формулювання цілей роботи
Мета роботи  – підвищення ефективності

навчально-тренувальних занять студентів шляхом
створення нової конструкції плавальних лопаток та
апробації їх на заняттях з фізичного виховання з ме-
тою більш ефективного засвоєння техніки плавання
та підвищення силової витривалості.

Результати дослідження.
Нами розроблена нова конструкція плаваль-

них лопаток, яка представлена на рис. 1, 2, де на фіг.1
надана плавальна лопатка і напрямок її переміщення
в процесі гребка, загальний вигляд; на фіг.2 – те ж
саме, вид збоку; на фіг.3 – те ж саме, вид зверху; на
фіг.4 – вид А на фіг.2; на фіг.5 – вид Б на фіг.2; на фіг.6
– вид В на фіг.2; на фіг.7 – вид Г на фіг.2; на фіг.8 –
плавальна лопатка, аксонометрія; на фіг.9 – зона зги-
нання лопатки, вид збоку; на фіг.10 – плавальна ло-
патка, вид попереду: на фіг.11– стабілізуючій отвір
дна лопатки, фрагмент.

Пристосування для тренування плавців містить
кистьову опору 1 і ліктьову опору 2, які виконані моно-
літно у вигляді пластини зі звуженням (шийкою) 3 між
ними з легкого еластичного матеріалу. Вздовж лопатки
по її верхній поверхні опори розташоване ложе 4 для
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Рис.1. Загальний вигляд плавальних лопаток.

Рис. 2. Зона згинання лопатки і
стабілізуючий отвір дна лопатки.
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руки у вигляді подовжньої виїмки за формою кисті і
передпліччя спортсмена. На дні цього ложа в кистьовій
частині лопатки виконаний круглий отвір 5 у вигляді
воронки кратера, тобто з піднятими краями. На дні ложа
в ліктьовій частині виконаний подовжній проріз для кон-
такту з водою. Утримується лопатка на руці за допомо-
гою ременів фіксації 7 в зоні зап’ястя і 8 в зоні ліктя – у
верхній частині передпліччя. Пальці руки вкладають у
петлі 9, які утворюються втягнутим в отвори 10 гумо-
вим шнуром, для цього отвори по діаметру роблять
трохи менше, ніж діаметр шнура. Роз’ємні ремені, для
регулювання по об’єму руки, мають застібки, наприк-
лад, палець 11 з конічним наконечником 12 і ряд отворів
13 на вільному кінці ременя 14.

Плавальну лопатку вдягають на передпліччя і
кисть, як показано на фіг.1, 2, 3 і 10. Гребковий рух
лопаткою надано на фіг.1, де підкреслено, що лопатка
формує звичку здійснювати гребок не тільки кистю
руки, а всім передпліччям при ведучій дії кисті, для
чого лопатка має звужену частину – шийку, у якій
лопатка перегинається так, щоб її кистьова і ліктьова
частини переміщалися під час гребка в оптимальних
положеннях відносно один одного (фіг.1, 2 і 9), тобто
займали оптимальні співвідношення на кожному його
етапі. Під час гребка відомою лопаткою кисть і вся
рука за нею переміщується перпендикулярно по
відношенню до напрямку гребка. Такі коливальні рухи
небажані. Доводиться витрачати зайві зусилля для
утримання руки на необхідній траєкторії (фіг.1). Для
запобігання бокових зміщень кисті руки відносно іде-
альної траєкторії виконаний круглий отвір 5 у сере-
дині дна в кистьовій частині 1 лопатки. Цей отвір ут-
ворить воронку з припіднятими краями, який при
натиску на водне середовище формує водний потік.

Вода спрямовується в отвір, проходить через
нього, обтікає пальці і долоню, і проникає таким чи-
ном через руку (фіг.4 і 11) у вигляді струменю, який
має підвищений тиск води й утримує лопатку від
бічних зміщень. Регулювання цього процесу % стаб-
ільності руху руки, а також рівня опірності її з боку
водного середовища можливе за рахунок зміни ку-
полоподібності накладення долоні на дно ложа кис-
тьової частини лопатки, тобто згинаючи або розги-
наючи пальці. При плоскій долоні отвір 5 зовсім

перекритий, і у цьому випадку ця частина лопатки
діє, так як відома. Опір води при цьому максималь-
ний, зате і бокові зміщення теж максимальні, макси-
мальні і витрати сили для утримання руки на заданій
траєкторії руху. Зменшити все це можна шляхом ре-
гулювання проштовхування води через круглий отвір
за рахунок зазначеного згинання пальців. Іноді по-
трібно регулювати і елементи фіксації.

Гумовий шнур 9 можна послабити або підтягти
в тому отворі (10), який ближче розташований до місця
регулювання або у всіх отворах, якщо це необхідно.

Ремені фіксації 7 і 8 регулюють застібкою –
вільний кінець 14 ременя піднімають, знімають його
пальці 12 і знову насаджують на ті отвори 13, що відпо-
відають окружності руки в цьому місці.

У відомій лопатці під час гребка ліктьова час-
тина руки не підсилюється лопаткою і плавець через
велике навантаження на кисть не відчуває напору
води на поверхню передпліччя і, тому, передпліччя з
процесу гребка штучно виключається і по силі, і по
відчуттю напору води. У запропонованому пристрої
введена ліктьова опора-ложе 2, яка усуває цей не-
долік і забезпечує підвищення напруги відповідних
м’язів передпліччя і плеча, і активізацію їх при
здійсненні гребка цією частиною, і одночасно дає
можливість плавцю одержувати інформацію про свій
вплив через опір води, який діє на поверхню не тільки
кисті, але й передпліччя через подовжній проріз 6.
Так забезпечується “відчуття води”, яке також визна-
чає ефективність тренування.

Таким чином, досягнуто ряд переваг. Фор-
мується оптимальна структура навичок в плаванні,
коли гребок повинен здійснюватись не тільки кистю,
але і всім передпліччям; забезпечена активізація всіх
м’язових груп, які приймають участь у виконанні
ефективних дій в продовж усієї траєкторії гребка;
досягається стабілізація руху кисті руки при гребку,
усувається її зайві бокові зміщення і заощаджуються
її сили для корисних дій і рухів; удосконалюється
“відчуття води” – не тільки передпліччям, але й всією
кистю, і всією рукою; забезпечується регулювання
силових зусиль, які прикладаються плавцем, і більш
рівномірний розподіл навантаження на зап’ястний,
ліктьовий і плечовий суглоби.

Таблиця 1.
Покращення параметрів техніки плавання та спортивного результату 

 
Показники Експериментальна група 

(n = 22) 
Контрольна група 

(n = 25) 
 До Після Приріст До Після Приріст 
1.Бокові зміщення кисті (в 
балах) 

 
3,1 ± 0,3 

 
4,4 ± 0,2 

 
41,9% 

 
2,9 ± 0,4 

 
3,8 ± 0,3 

 
31,0% 

2. Довжина гребка (в см) 
 

110± 2,8 130± 3,1 18,2% 108± 3,5 120± 2,8 11,1% 

3. Положення кисті і 
передпліччя (в балах) 

 
3,5 ± 0,4 

 
4,8 ± 0,3 

 
37,1% 

 
3,4 ± 0,4 

 
4,1 ± 0,5 

 
20,6% 

4. Сила тяги у воді ( в кг) 
 

11,1 ± 1,6 14,2 ± 1,9 27,9% 11,2 ± 1,7 12,4 ± 1,8 10,7% 

5. Спортивний результат (в с)  
88,1± 2,9 

 
77,2±2,7 

 
12,4% 

 
89,2± 2,8 

 
81,0± 3,0 

 
9,2% 

6. Максимальна швидкість 
 (в с) 

 
17,9± 1,2 

 
16,3±1,3 

 
8,9% 

 
17,8±1,3 

 
17,0±1,4 

 
4,5% 
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Для перевірки ефективності запропонованих
нами лопаток, ми провели експериментальне дослід-
ження, спрямоване на підвищення силової витрива-
лості двох груп студентів навчального відділення пла-
вання кафедри фізичного виховання НТУУ “КПІ”.
Перша група – експериментальна (22 особи), вико-
ристовувала під час плавання розроблені нами ло-
патки, друга група – контрольна (25 осіб), використо-
вувала звичайні лопатки. Студенти обох груп
впродовж 3-х місяців, двічі на тиждень виконували
роботу на підвищення силової витривалості – пла-
вання з лопатками, за однаковою програмою: 4 серії
відрізків 4 х 50 метрів з інтенсивністю 80% від макси-
мальної. До і після закінчення 3-х місячних трену-
вань ми визначали максимальну силу тяги на при-
в’язі (впродовж 30 с) методом тензодинамографії,
проводили тест 2 х 25 м з максимальною швидкістю
[4, 5] та реєстрували спортивний результат на дис-
танції 100 м вільним стилем. Також візуально, за 5-ти
бальною шкалою ми оцінювали техніку плавання сту-
дентів за такими критеріями: 1) бокові зміщення кисті;
2) довжина гребка; 3) перпендикулярне положення
кисті і передпліччя по відношенню до траєкторії греб-
ка і повздовжньої вісі тіла.

Результати дослідження, представлені в табл.1,
свідчать, що покращення техніки плавання було більш
значним у студентів експериментальної групи, особли-
во за такими критеріями, як бокові зміщення та перпен-
дикулярне положення кисті та передпліччя по відношен-
ню до траєкторії гребка та повздовжньої вісі тіла.

Також, більш значним був приріст силової вит-
ривалості за даними тензодинамографічного показ-
ника сили тяги, що знайшла своє відображення у
збільшенні максимальної швидкості плавання та
спортивного результату.

Висновки:
1. Запропоновані нами плавальні лопатки з двома
площинами і відповідними отворами в них для фор-
мування стабілізуючого потоку води, є ефектив-
ним засобом для навчально-тренувальних занять
студентів, які спеціалізуються в плаванні.

2. Запропоновані плавальні лопатки дозволяють вдос-
коналювати техніку плавання, а саме: запобігають
зменшенню бокових зміщень кисті, сприяють
збільшенню довжини гребка та більш перпендику-
лярному положенню кисті та передпліччя по відно-
шенню до траєкторії гребка та повздовжньої вісі тіла.

3. Запропоновані плавальні лопатки дозволяють
більш ефективно розвивати силову витривалість,
підвищувати швидкість плавання та спортивний
результат.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем розвитку
фізичних якостей студентів на заняттях з фізичного
виховання з оздоровчим спрямуванням.
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Анотація. Застосування інформаційних технологій у сис-
темі фізичної підготовки військовослужбовців розширює
можливості тих, хто займається, щодо фізичного самовдос-
коналення та дає можливість спростити процес моніторингу
стану фізичної підготовки у військових частинах, підрозді-
лах. Пріоритетом  у методичному забезпеченні  фізичної
підготовки військовослужбовців є розробка відповідного елек-
тронного видання. Воно у повній мері забезпечить сучасни-
ми теоретичними та методичними матеріалами військовос-
лужбовців Збройних Сил України.
Ключові слова: інформаційні технології, фізична підготов-
ка, самоконтроль.
Аннотация. Глазунов С.И., Глазунова Е.Г. Перспективы приме-
нения информационных технологий в системе физической под-
готовки военнослужащих. Применение информационных тех-
нологий в системе физической подготовки военнослужащих
расширяет возможности занимающихся в физическом самосо-
вершенствовании и дает возможность упростить процесс мо-
ниторингу состояния физической подготовки в воинской час-
ти, подразделении. Приоритетом в методическом обеспечении
физической подготовки военнослужащих является разработка
соответствующего электронного издания. Оно в полной мере
обеспечит современными теоретическими и методическими
материалами военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: информационные технологии, физическая
подготовка, самоконтроль.
Annotation. Glazunov S.I ., Glazunova E.G. Prospects of
application of information technologies in the system of
physical preparation of servicemen. Application of information
technologies in the system of physical preparation of servicemen
extends possibilities those who attended in relation to physical
self-perfection and enables to simplify the process of monitoring
of the state of physical preparation in soldiery parts, subsections.
Priority in methodical security of physical preparation of
military men is development of the conforming electron issuing.
It to the full will provide with state-of-the-art theoretical and
methodical stuffs of military men of Armed forces of Ukraine.
Keywords: information technologies, physical preparation, self-
control.

Вступ.
На етапі реформування української армії кер-

івництво Збройних Сил (ЗС) України посилює вимо-
ги щодо професійної підготовленості особового скла-
ду. Суттєва увага приділяється особистої фізичної
підготовленості військовослужбовців, які проходять
військову службу за контрактом (далі військовослуж-
бовців). Досить складно проходить процес трансфор-
мації свідомості військовослужбовців щодо необхід-
ності підтримання ними належного рівня фізичної
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підготовленості. Треба зазначити, що тривалий час
(майже 80 років) система фізичного виховання насе-
лення була орієнтована на готовність людини до обо-
рони держави. На сьогодні пріоритетом фізичного
виховання молоді є досягнення такого рівня фізичної
підготовленості, який забезпечує високий рівень здо-
ров’я [4]. На наш погляд, це створює певне порушен-
ня спадкоємності у функціонуванні системи фізич-
ного виховання. Непідготовленість призовників не
дозволяє ефективно проводити процес фізичного
вдосконалення військовослужбовців, який спрямова-
ний на досягнення та підтримання ними фізичної го-
товності. Крім того, низький рівень мотивації військо-
вослужбовців щодо фізичного вдосконалення,
реальне скорочення службового часу на заняття з
фізичної підготовки (ФП) під керівництвом фахівця
призводить до зниження рівня фізичної підготовле-
ності особового складу [2]. У зв’язку з цим виникає
необхідність пошуку шляхів вдосконалення системи
підготовки військових фахівців. В цьому аспекті особ-
ливе значення має методична підготовка офіцерів –
військових педагогів, які проводять заняття з ФП, а
також на відповідному рівні організовують та управ-
ляють процесом фізичного вдосконалення підлеглих.

Виходячи з реалій функціонування ЗС Украї-
ни, нам представляється, що у цієї сфері недостатньо
активно використовуються інноваційні методики
підготовки кадрів, новітні педагогічні технології, зок-
рема, інформаційні технології (ІТ). У системі фізич-
ного виховання та спорту ІТ реалізуються у вигляді
електронних підручників, різноманітних пошукових,
тестових та експертних систем, фітнес, оздоровчих
програм, автоматизованих лабораторних практи-
кумів, програм функціональної діагностики і т. ін. [3,
5]. Застосування ІТ дозволяє вирішити протиріччя
між підняттям теоретичного, методичного рівня
підготовленості студентів та засвоєнням фізичних
вправ, розвитком фізичних якостей в межах визначе-
ного часу на заняття з фізичного виховання [1].

Комп’ютеризоване керування навчально-трену-
вальним процесом ефективно використовується у ар-
міях провідних країн світу [7,8]. Фахівцями ФП ЗС рес-
публіки Бєларусь ще у 2001 році був підготовлений
CD-диск, де були відображені основні форми доку-
ментів та положення з ФП, програми розрахунку рей-
тингу, розрядів, місць військовослужбовців, а також віде-
окліпи техніки виконання фізичних вправ. Фахівці ФП
Національної академії оборони України у 2004 році та-
кож створили електрону версію практичних рекомен-
дацій з ФП, яка була складовою у виданні електронної
енциклопедії серії „Бібліотека випускника”.

Таким чином, ми бачимо, що застосування ІТ
у сфері фізичної культури та спорту є невід’ємною
вимогою часу. Прогресивних змін потребує також
система ФП у ЗС України. Вивчення можливостей
впровадження ІТ у систему ФП дозволить визначити
перспективи їх застосування для підготовки військо-
вослужбовців, які прагнуть до реалізації своїх мож-
ливостей, готових до сприйняття нового та професій-
ного вдосконалення.

Дослідження проводилось у рамках НДР „Роз-
робка теоретично-методичних засад функціонуван-
ня системи фізичної підготовки військовослужбовців
Збройних Сил України”. Шифр: „НФП – 2009”.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення пер-

спектив застосування ІТ у системі фізичної підготов-
ки військовослужбовців.

Методи, організація досліджень. Під час дос-
лідження використовувались такі методи: аналіз тео-
ретичних джерел з проблем інноваційних методик
підготовки фахівців різного профілю, вивчення та
узагальнення передового досвіду організації засто-
сування інформаційних технологій у педагогіці та у
сфері фізичної культури і спорту, спостереження,
бесіди, оцінювання, прогнозування та моделювання
процесу самовдосконалення військових фахівців.

Результати дослідження та їх обговорення.
Інформаційні технології усе ширше впровад-

жуються в систему підготовки фахівців різного проф-
ілю. Переваги їх застосування в педагогічній діяль-
ності є безперечними. Вони дозволяють користувачу
підвищити наочність та мобільність процесу отри-
мання навчального матеріалу, одержувати потрібну
інформацію миттєво з різних джерел, навчатися на
робочому місці в зручному для нього темпі та у
вільний від виконання професійних обов’язків час.
Крім того, використання ІТ дає можливість опера-
тивного оновлення інформації (через Інтернет) та
забезпечення практично миттєвого зворотнього зв’яз-
ку (інтерактивність).

Ступінь впровадження вказаних позицій у си-
стемі ФП залежить від категорії та штатного рівня
підготовки військовослужбовців. Значну потребу у
використанні ІТ мають військовослужбовці, які, перш
за все, навчаються або підвищують кваліфікацію.

На етапі отримання тактичного рівня підготов-
ки майбутні офіцери на теоретичних заняттях вивча-
ють систему ФП, на практичних заняттях освоюють її
зміст, набувають рухові уміння, оволодівають відпо-
відними методичними навичками. Доцільність вико-
ристання ІТ на цьому етапі підготовки майбутніх
офіцерів обумовлена тим, що переважна більшість
занять з ними проводиться під керівництвом викла-
дача із застосуванням методів педагогічної майстер-
ності. Специфікою практичних занять з ФП є те, що
на них поряд з теоретичними знаннями набуваються
методичні навички та практичні уміння. Це потре-
бує здатності військовослужбовців аналізувати та зас-
воювати матеріал, що викладається, одночасно за
багатьма параметрами, що достатньо складно. Більш
зручно, аналіз змісту заняття проводити під час са-
мостійної підготовки. Візуалізовані програмні засо-
би дозволяють більш цілеспрямовано розподіляти
увагу на предметі вивчення.

Застосування ІТ набуває особливої ваги під
час подальшого навчання офіцерів в академії, на кур-
сах підвищення кваліфікації. Доцільність використан-
ня ІТ в системі ФП офіцерами оперативно-тактично-
го та оперативно-стратегічного рівня підготовки
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Рис. 1. Фрагмент роботи с електронним виданням  у  режимі перегляду теоретичного матеріалу

 

обумовлена тим, що переважна більшість офіцерів
цієї категорії в силу службового положення, віку та
досвіду займається фізичною підготовкою само-
стійно [2]. Доля компоненту фізичної підготовленості
у структурі їх загальної підготовленості знижується
до рівня, який забезпечує їх ефективну працез-
датність. В той же час, ці офіцери, як командири, по-
винні ефективно управляти процесом фізичного вдос-
коналення підлеглих та приймати відповідні рішення,
які дозволяють ефективно здійснювати фізичне вдос-
коналення підлеглого особового складу. Для цього
вони повинні володіти певним обсягом теоретичних
знань з ФП, мати оперативний доступ до бази даних з
керівних, програмних документів та інформації, що
стосується питань ФП. Впровадження дистанційно-
го навчання дасть змогу слухачам більш інтенсивні-
ше підвищувати якість теоретичної та методичної
підготовленості під час заочного навчання.

Актуальним для військовослужбовців є також
отримання інформації щодо самоконтролю особис-
тої фізичної підготовленості, стану свого здоров’я та

методів його корекції. Більшість офіцерів займається
фізичним вдосконаленням самостійно. Вони не завж-
ди мають можливість у військових частинах відслідко-
вувати новітні технології фізичного вдосконалення,
щоб ефективно розпорядитися своїм психофізичним
потенціалом та з допомогою засобів ФП підтримува-
ти належний рівень особистої фізичної підготовленості.

Вищезазначене дозволяє запропонувати роз-
робку уніфікованого електронного видання з ФП.
Його структура повинна відображати усі розділи
Настанови з ФП (рис.1). Представлення дидактично-
го матеріалу у вигляді електронного гіпертексту з
малюнками, таблицями, анімацією та відео допомо-
же створити більш зручніше для постійного викорис-
тання джерело інформації. Більш структурно по-
трібно дати матеріал щодо методів розвитку фізичних
якостей та вдосконалення військово-прикладних ру-
хових навичок. Цей матеріал потрібен перш за все,
для сержантів-інструкторів з розділів ФП та молод-
ших командирів, на яких покладено обов’язок з на-
вчання та виховання особового складу.
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Рис. 2. Фрагмент роботи з електронним виданням  у „діагностично-корекційному” режимі
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Електронне видання з ФП обов’язково повин-
но включати діагностувально-корекційний блок з
можливістю оперативного визначення стану фізич-
ної підготовленості, особистого здоров’я військовос-
лужбовців та методів його корекції (рис.2).

При впровадженні автоматизованої системи
обліку результатів контролю ФП військовослужбовців
ЗС України у Он-лайнової версії електронного видання
потрібно передбачити сторінку (електрону відомість)
з даними, які характеризують підготовленість особо-
вого складу.

Це дає можливість спростити процес моніто-
рингу стану ФП у військових частинах, підрозділах,
зробити його оперативнішим та своєчасно відпраць-
овувати управлінські рішення з її вдосконалення та
спрямованості педагогічного впливу.

Висновки.
1.Прогресивним підходом у вирішенні проблеми
вдосконалення системи підготовки військових
фахівців з питань фізичної підготовки є  впровад-
ження у цю сферу інформаційних технологій.

2.Пріоритетом у методичному забезпеченні фізич-
ної підготовки військовослужбовців є розробка
відповідного електронного видання, яке б у повній
мері забезпечувало сучасними теоретичними та
методичними матеріалами військовослужбовців
Збройних Сил України .

3. Застосування інформаційних технології дає мож-
ливість автоматизувати систему моніторингу ста-
ну ФП у військових частинах, підрозділах.

Подальші дослідження з розглядуваного пи-
тання слід проводити у напрямку пошуку шляхів, які
прискорюють впровадження ІТ в систему фізичної
підготовки військовослужбовців.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Горянов С., Хрипко Л., Мироненко В., Матлахов М.
Національна металургійна академія України,

Дніпропетровськ

Анотація. Визначення суті понять „здоровий спосіб життя”,
„здоров’я студента” дозволяє упорядкувати різноманітні
підходи до використання їх у практичній діяльності. Теоре-
тична підготовка як викладацького складу кафедри фізично-
го виховання за темою „Здоровий спосіб життя”, так і сту-
дентів дозволяє проводити заняття з більшою ефективністю.
Основним аргументом при цьому є самореалізація особис-
тості та її прагнення до самовдосконалення через свідоме
ставлення до свого здоров’я.
Ключові слова: студент, здоров’я, життя, спосіб, викладач,
фізична культура.
Аннотация. Горянов Сергей, Хрипко Людмила, Мироненко
Валентина, Матлахов Михаил. Здоровый образ жизни сту-
денческой молодежи. Определение сути понятий „здоровий
образ жизни”, „здоровье студента” позволяет привести в по-
рядок разнообразные подходы к использованию терминов в
практической деятельности. Теоретическая подготовка сту-
дентов и преподавательского состава кафедры физического
воспитания по теме „здоровий образ жизни” позволяет про-
водить занятия с большей эффективностью. Основным аргу-
ментом при этом является самореализация личности и ее
стремление к самосовершенствованию через сознательное
отношение к своему здоровью.
Ключевые слова: студент, здоровье, жизнь, способ, препода-
ватель, физическая культура.
Annotation. Goryanov Sergei, Hripko Lyudmila, Mironenko
Valentina, Matlahov Mihail. Able-bodied mode of life of student’s
youth. Definition of essence of concepts „ an able-bodied mode
of life”, „health of the student” allows to put in order various
approaches to use of terms in practical activities. Theoretical
preparation of students and teaching composition of faculty of
physical training on a theme „an able-bodied mode of life”
allows a carry of occupation with the greater efficacy. The basic
argument thus is self-realization of the person and its tendency
to self-improvement through the conscious attitude to the health.
Keywords: the student, health, life, method, teacher, physical
training.

Вступ.
Ціллю сучасної концепції фізичного виховання

в умовах реформування системи освіти є розробка
сучасних теоретико-методичних та практичних
підходів до фізичного виховання молоді. Вони повинні
забезпечити успішну адаптацію студентів до напру-
женої навчальної діяльності, до швидкозмінних умов
професійної діяльності, військової служби, побуту, а
також забезпечити духовне та фізичне вдосконалення.

Закономірна поява валеології у 80-х pp. XX ст.,
коли відносна рівновага “здоров’я” та “хвороби” опи-
нилася на межі, а відсутність превентивних дій, здат-
них зупинити сковзання людства у хворобу, веде до
незворотних наслідків [6-9].

На жаль, валеологія розвивається повільно, не
встигає за проблемами людини, або її вплив виявляєть-
ся недостатнім. Валеологія – наука про закономірності
та механізм формування, збереження, зміцнення,
відновлення та передачі здоров’я у спадок [1-5]. Отже,
основним об’єктом аналізу даної науки є здоров’я
людини. Але і в медицині, що найближча до поняття “
здоров’я “, більше уваги приділено хворобі, поняття ж

http://www.military-information-technology.com/article.cfm
http://www.stormingmedia.us/47/
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“здоров’я” самостійно не визначене (лише через про-
тилежність: здоров’я – відсутність захворювання). Але
проста констатація відсутності захворювання не гово-
рить нічого про найближче майбутнє: не виконує про-
гностичну функцію.

Наша країна по шляху до стабільності пережи-
ває перманентні кризи та конфлікти, що відбивається
на здоров’ї людей. Пристосувальні можливості орган-
ізму не безмежні, тому людина не встигає адаптува-
тися до зміни зовнішніх умов. Технічний прогрес сус-
пільства позначається на руховій активності його
членів, а гіподинамія стає на заваді збереженню здо-
ров’я людини. Рухова активність організму допома-
гає попередити різні хвороби. Рівень захворюваності
у дитячо-юнацькому віці зріс до 90 %, тому надзви-
чайно важливим є розвиток рекреаційно-відновлю-
вального напрямку в спорті та фізичній культурі.

Робота виконана за планом НДР Національної
металургійної академії України.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є дослідження проблем здо-

рового способу життя студентської молоді.
Результати дослідження.
Існує більше сотні визначень поняття “здоро-

в’я”. Найпопулярніше з них дане ВООЗ – “стан по-
вного фізичного, психічного, соціального благопо-
луччя, а не лише відсутність захворювання чи його
дефекти”. Поняття “благополуччя”, “не може бути
використане на практиці, бо не має кількісних харак-
теристик” [1]. Визначити категорію “ здоров’я “ важ-
ливо для валеології – навряд чи може дійовою бути
наука, основна категорія якої не визначена.

У валеології здоров’я – динамічний стан орган-
ізму й особистості, що сприяє виконанню індивідом
біологічних і соціальних функцій. Найістотніша харак-
теристика здоров’я – здатність організму зберігати
свою структуру та функції в постійно мінливих умо-
вах існування. Валеологія виявила, що чим більший
аеробний (енергетичний) потенціал організму, тим він
стійкіший до дії різних факторів; встановила зміст по-
няття “безпечний рівень здоров’я” – рівень аеробного
потенціалу, вище якого практично не реєструються ні
хронічні неінфекційні захворювання, ні ендогенні фак-
тори ризику їх розвитку. Отже, оптимальний рівень
фізичної підготовленості відповідає “безпечному
рівню здоров’я. Хоча Г.Л.Апанасенко критично сприй-
має модель “здоровий – хворий”, він пропонує уяви-
ти відповідність здоров’я і хвороби як взаємопов’яза-
ну систему: чим вищий рівень здоров’я, тим менша
можливість розвитку патологічного-процесу. Але таке
уявлення — лише інший бік “моделі”, бо дане припу-
щення приводить до висновку, що є організми з різним
процентним співвідношенням здоров’я та хвороби.
Але тоді ні один з них не є здоровим, і слід визнати
існування “абсолютно” здорових і “абсолютно” хво-
рих людей [5].

Припущення, згадане вище, є недоречним, як і
використання слова “повне” у формулі ВООЗ. Заува-
жимо й недоцільність тлумачення “здоров’я” як більш
загальної категорії порівняно із “захворюванням” [2].

Не може бути загальним те, що зустрічається лише у
10 % молоді (відносно здорові на час обслідування).
“Здоров’я” – більш приватний випадок, ніж “хворо-
ба”. Доречний висновок проф. Апанасенка, що “ха-
рактеристика здоров’я, основана на принципах нор-
мології, малоінформативна”. Поняття “норма” щодо
дихотомії “здоров’я -хвороба” недоцільне, бо змушує
визнати, що в нашому суспільстві нормою є наявність
захворювання. Навіть у спортсменів найвищого рівня
можна виявити відхилення у стані здоров’я – “плату”
за адаптацію до екстремальних впливів.

Встановлено, що показники імунітету в них
падають іноді до нуля – відбувається “параліч імун-
ної системи”. Проф. Апанасенко пропонує не вва-
жати це відхиленням у здоров’ї, адже “головний кри-
терій здоров’я спортсмена – результат”[1]. Але
відхилення можуть стати незворотними: порушення
в організмі під час змагань не відновлюються і в умо-
вах перехідного періоду. Вважаємо, це несумісним з
поняттям “здоров’я”. Вчені пропонують попередити
такий зрив шляхом відповідності навантаження інди-
відуальним резервам організму. Вважаємо, що да-
ний принцип індивідуального підходу до фізичного
навантаження спортсмена цілком можна застосува-
ти і до неспортсменів, тих, хто займається фізкульту-
рою і “спортом |для всіх” – там також застосовується
принцип помірної інтенсивності фізичних вправ, до-
даймо, -індивідуальної.

Значна кількість тлумачень “здоров’я” свідчить
про відсутність згоди між вченими з даного питання.
На нашу думку, поняття “здоров’я” враховують лише
об’єктивний бік поняття, але не менш важливим, на
нашу думку, є врахування суб’єктивного його зна-
чення, що полягає в самопочутті людини, сприйнятті
нею себе як здорової чи хворої. Тобто, більш здоро-
вим є індивід, у якого позитивне самопочуття, хто
вважає себе таким, ніж той, кого медицина визнала
здоровим, але суб’єктивні відчуття заставляють його
вірити, що він хворий.

Активність особистості більше залежить від
самооцінки нею свого стану здоров’я. Саме тому
найкраще визначення валеології – “наука про індиві-
дуальне здоров’я”, що підкреслює саме індивідуаль-
ний характер поняття “здоров’я”. Справді, із 2-х лю-
дей з аналогічною хворобою один може вважати себе
здоровим (за індивідуальним розумінням поняття) і
його поведінка буде відповідати “здоровому” індиві-
ду; другий -невиліковно хворим з яскравими симп-
томами, що заважають не лише соціальному функц-
іонуванню, але й будь-якій активності. Прогноз життя
таких людей очевидний.

Валеологія — наука не про здоров’я лише здо-
рових людей – тоді вона б стала чисто теоретичною, а
здоров’я всіх. її завданням є не лише збереження існу-
ючого здоров’я, а повернення втраченого, відновлен-
ня рівня здоров’я, коли людина буде сприймати себе
суб’єктивно як здорову. Визнана роль у цьому про-
цесі належить фізкультури та спорту, що сприяють
фізичному розвитку особистості, дозволяють їй ре-
алізувати потребу в русі, використанні зайвої енергії.
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“Здатність до дії породжує потребу у використанні
цієї здібності, а неможливість її використати веде до
розладу нормальної діяльності і нещастя” (Е.Фромм),
нездатність людини реалізувати рухову активність
призводить до хвороб. Тобто хворому треба дати
можливість реалізувати себе принаймні в рухах.

Розуміння ролі фізкультури та спорту в тому,
що фізичний світ людини, її нормальний розвиток є
гуманістичною та культурною цінністю, спонукало
розробку «Концептуальних засад подальшого розвит-
ку фізкультури і спорту в Україні» (1998). Тут зазна-
чено кризовий стан системи фізичної культури та
спорту в Україні, неможливість задоволення нею влас-
них потреб. Головне – «не опрацьований підхід ве-
дення цілеспрямованої роботи, пов’язаної з форму-
ванням  у населення України мотивації  та
поведінкових характеристик, активної соціальної орі-
єнтацій на здоровий спосіб життя» [4]. Розвиток лю-
дини в значній мірі визначається обставинами її існу-
вання, але найкращі соціальні передумови розвитку
фізкультури і спорту залишаться віртуальними, якщо
людина сама не захоче покращити свій фізичний стан,
не зрозуміє цінність.

 У Національній металургійній академії згідно
учбового плану впровадженої кредитно модульної
системи навчання студентів навантаження з навчаль-
ної дисципліни «Фізичне виховання» становить дві
години на тиждень, і тільки два роки навчання що
занадто мало і відіграє негативну роль у фізичному
розвитку студентів.

Виходячи з цього кожному студенту на почат-
ку навчання надається право вибору, як і скільки зай-
матися фізичною культурою, в якому виді спорту
“спеціалізуватися”. В академії створені секції з різних
видів спорту такі, як футбол, баскетбол, волейболу в
яких окрім студентів «збірників» займаються усі ба-
жаючі студенти. Заняття в секціях дозволяє студен-
там займатися на протязі усього періоду навчання в
академії.

Студенти з відхиленнями у стані здоров’я вип-
робують власні сили в обраному виді спорту, реалі-
зуючи свою потребу в кількості та характері рухової
активності; викладачі застосовують принцип індиві-
дуальних дозованих фізичних навантажень для сту-
дентів з різними захворюваннями. Завдяки цьому в
академії число студентів, які відвідували спецмедгру-
пу з фізвиховання за останні роки змінюється.

Позитивним фактом є виділення основним
завданням “засад” “виховання у населення України
відповідних мотиваційних та поведінкових характери-
стик, активної соціальної орієнтації на “здоровий
спосіб життя” [4]; почати це планується з дитинства,
формуючи в учнів потреби у зміцненні здоров’я за-
собами фізкультури і спорту, збільшуючи обсяг їх
рухової активності до біологічно потрібних [4]. Лю-
дина повинна усвідомлювати цінність свого здоро-
в’я для себе, як засіб самореалізації; “особистісний
смисл” власного здоров’я, а також знати, що захис-
том від хвороб може бути вже середній рівень фізич-
ної підготовки.

Висновки.
Таким чином визначення суті понять „здоро-

вий спосіб життя”, „здоров’я студента” дозволяє упо-
рядкувати різноманітні підходи до використання їх у
практичній діяльності. Теоретична підготовка як вик-
ладацького складу кафедри фізичного виховання за
темою „Здоровий спосіб життя”, так і студентів доз-
воляє проводити заняття з більшою ефективністю.
Основним аргументом при цьому є самореалізація
особистості та її прагнення до самовдосконалення
через свідоме ставлення до свого здоров’я.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
АНТРОПОМОТОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ І
ПІДЛІТКІВ В ПРОЦЕСІ СИСТЕМНИХ ЗАНЯТЬ

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Гура Н.О.

Харківська державна академія фізичної культури і
спорту

Анотація. Обґрунтовані науково-методичні основи розбу-
дови педагогічної технології формування у дітей і підлітків
антропомоторних здібностей в процесі  їх фізичного вихо-
вання. Дана характеристика сутності та змісту, форм, ме-
тодів, засобів оптимального індивідуалізованого формуван-
ня у дітей і підлітків антропомоторних здібностей, мотивації
до системних занять фізичною культурою.
Ключові слова: здібності; антропомоторні здібності; мето-
ди, засоби, форми розвитку антропомоторних здібностей,
мотивація; фізичне навантаження; структурні компоненти
фізичного навантаження; індекс сили, швидкості, витрива-
лості, соматотип.
Аннотация. Гура Н.А. Научно-методические основы развития
антропомоторных способностей у детей и подростков в про-
цессе системных занятий физической культурой.  Обоснованы
научно-методические основы разработки педагогической тех-
нологии формирования у детей и подростков антропомотор-
ных способностей в процессе их физического воспитания. Дана
характеристика сущности и содержания, форм, методов, спо-
собов оптимального индивидуализованого формирования у
детей и подростков антропомоторных способностей, мотива-
ций к системным занятиям физической культурой.
Ключевые слова: способности, антропомоторные способ-
ности, методы, способы, формы развития антропомоторных
способностей, мотивация, физическая нагрузка, структур-
ные компоненты физической нагрузки, индекс силы, скорос-
ти, выносливости, соматотип.
Annotation. Gura N.A. Scientific – methodic basis of children s
and teenagers anthropomotoric abilities development during
systematic training. Scientific – methodologic basis of formation
of pedagogical technology to form anthromotoric abilities of
children and teenagers while their physical training has been
described. Sense and scope, forms, methods, ways of optimal
individual formation of childrens and teenagers anthohomotoric
abilities motivations to systemic physical training have been
characterized.
Keywords: abilities, anthropomotoric abilities, methods, ways,
forms of anthropomotoric abilities development, motivation,
physical load, structural components of physical load, strength
index, speeds, fitness, samototyre.

Вступ.
Велике значення у гармонійному соціально-

му вихованні дітей і підлітків має фізична культура,
система фізичного виховання які базуються на фун-
даментальних положеннях теорії і методики фізичної
культури [2, 3, 4, 7, 8], педагогіки [4, 8, 10], психології
[2, 5, 10], анатомії і фізіології [1, 4, 8], соціології [3, 4,
10]. В структурі наукових інтересів названих галузей
знань про людину особливу позицію займають про-
блеми діагностики та розвитку антропомоторних [6,
7, 9], професійно-орієнтованих творчих здібностей [1,
4, 9], які за думкою В.Г. Григоренка [3, 4], В.О. Рома-
ненка [5], Л.П. Сергієнка [6,7] є домінуючими струк-
турно-функціональними компонентами соціалізації
особистості учня загальноосвітньої школи.

У аспекті фізичної підготовки дітей і підлітків
ми розглядаємо як соціально-педагогічний процес,
спрямований на комплементарне формування у них

антропомоторних, силових, швидкісних, швидкісно-
силових здібностей, гнучкості, спритності, витривалості
та виховання таких життєво-актуальних навичок і умінь,
як ходьба, біг, стрибки, подолання різних перешкод,
точність рухів, диференціація зусиль, просторова орі-
єнтація, плавання, рухова пам’ять, потенційні можли-
вості позитивного переносу рухових навичок, що фор-
муються у процесі фізичного виховання, спортивної
діяльності, фахово-визначеного навчання.

Наукові дослідження та практика свідчать [2, 3,
9, 10], що соціально-педагогічні очікування у фізич-
ному формуванні дітей і підлітків можуть бути досяг-
нуті тільки за умови вирішення проблем індивідуалі-
зації систем формування у учнів загальноосвітньої
школи антропомоторних здібностей. Актуальність оз-
наченої проблеми дослідження обумовлена недостат-
ністю вивчення питань контролю розвитку антропо-
метричних здібностей дітей та підлітків [2, 3, 6, 7, 8, 9].

Вивченню проблеми розвитку антропомотор-
них здібностей присвячено ряд робіт [1 – 7, 10], але ці
питання ще не були предметом дослідження.

Дослідження, що представлене в статті вико-
нується у напрямку реалізації ділової комплексної
програми “Діти України”, “Концепції реформуван-
ня національної системи фізичного виховання дітей,
учнів та студентської молоді”. Обраний напрямок
науково-дослідницької роботи входить до плану нау-
кової діяльності кафедр викладання спортивних дис-
циплін  Харківської  державної академії фізичної куль-
тури і  спорту (науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор Сергієнко Л.П.) за розд-
ілом «Оптимізація структури фізичного виховання у
загальноосвітніх школах».

Формулювання цілей роботи.
Мета та завдання дослідження: полягали у

розробці і науковому обґрунтуванні індивідуалізо-
ваної методики формування у дітей і підлітків антро-
помоторних здібностей.

Концептуальною основою нашого досліджен-
ня стало розуміння розвитку антропомоторних
здібностей у дітей і підлітків як складного і тривалого
педагогічного процесу, структуру якого обумовлю-
ють два комплементарно пов’язаних чинника, це біо-
логічний і соціальний фактори які кількісно, якісно та
функціонально змінюються в процесі педагогічного
впливу [2 – 4, 6-8].

Сформульована мета дослідження та визначені
теоретико-методологічні його основи дозволили виз-
начити наступні завдання наукової роботи:

1) Визначити систему факторів, що обумов-
люють індивідуалізацію методики формування у дітей
і підлітків антропомоторних здібностей;

2) Розробити та експериментально перевіри-
ти структурно-функціональну модель формування
у дітей і підлітків антропомоторних здібностей.

Адекватно визначенням завдання наукової ро-
боти були використані наступні методи дослідження:
теоретичний аналіз і узагальнення літературних дже-
рел, педагогічне тестування, методи моделювання пе-
дагогічної технології, математичні методи статистики.
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Науково-дослідницька робота реалізується у
загальноосвітніх школах № 18; 35, м. Краматорська
Донецької області. У дослідженні беруть участь 500
учнів віком 7-16 років, які за станом здоров’я були
віднесені до основної медичної групи. Дослідження
проводиться на протязі 2005-2007 навчального року.

Результати дослідження.
Системно-аналітичне вивчення теоретичних та

експериментальних аспектів розвитку антропомотор-
них здібностей у дітей і підлітків дозволило визначити
систему біологічних, психологічних, педагогічних і
соціальних факторів, які обумовлюють індивідуальні
особливості формування силових, швидкісних, швид-
кісно-силових здібностей, гнучкості, спритності і вит-
ривалості. Означена система факторів була структу-
рована наступним чином:

- обов’язкове урахування характеристики сен-
ситивних періодів типової динаміки розвитку антро-
помоторних здібностей у дітей і підлітків – періоди,
що адекватні комплексу найефективнішого морфо-
логічного та функціонального розвитку систем орган-
ізму, які по механізму комплементарної моторно-
вісцеральної і вісцеро-моторної міжсистемної
регуляції детермінують пільгісний та якісний аспекти
їх регламентованої і ситуативної рухової діяльності;

- використання антропомоторних і інтегрова-
них показників рухових здібностей дітей і підлітків у
формі індексів. Такий підхід дозволяє визначити мо-
торно-функціональні тенденції індивідуального роз-
витку фізичних здібностей в комплементарній залеж-
ності від рівня фізичного розвитку та соматотипу
людини. Індекси рухових здібностей людини потрібно
розглядати як математичну модель індивідуалізації
педагогічних факторів їх розвитку.

Індекси силових здібностей розраховуються на
основі наступних моделей:
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Індекс швидкості визначається на основі таких
математичних моделей:
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Індекс витривалості розраховується наступ-
ним чином:
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Методи розвитку антропомоторних здібнос-
тей повинні бути структуровані так, щоб забезпечу-
вати оптимальне поєднання таких структурних ком-
понентів навантаження як: потужність, обсяг, термін
одноразового і повторного впливу, динаміка віднов-
лювальних процесів (компенсована і де компенсова-
на втома), морфологічна і функціональна структура
фізичного навантаження. При цьому методи розвит-
ку антропомоторних здібностей у дітей і підлітків по-
винні використовуватися у взаємозв’язку з метода-
ми лікарняно-педагогічного контролю. Означені
методи дозволяють визначити індивідуально опти-
мальні зони інтенсивності (потужності) впливу педа-
гогічних факторів: низька інтенсивність (ЧСС до 132
уд.хв.), середня інтенсивність (ЧСС на рівні 133-155
уд.хв.), велика інтенсивність (ЧСС 156-156-173 уд.хв.),
висока інтенсивність (ЧСС на рівні 174-185 уд.хв.),
максимальна інтенсивність (ЧСС на рівні 189 уд.хв.).

Розроблена та комплексно структурована сис-
тема факторів індивідуалізації процесів формування у
дітей і підлітків антропомоторних здібностей була впро-
ваджена в освітнє середовище загальноосвітньої школи
через наступні організаційно-педагогічні форми:
- уроки фізичної культури за розділами навчальної
програми (гімнастика, легка атлетика, спортивні та
рухові ігри, плавання та інш.);

- позакласна робота з фізичного виховання та
спортивної підготовки (фізичні вправи в режимі для
школи, гуртки, спортивні секції, спортивні змаган-
ня та інш.);

- самостійні заняття фізичними вправами в умовах
сім’ї, відпочинку, канікул та інше.
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Технічним аспектом впровадження означеної
системи було планування навчально-виховного про-
цесу з фізичної культури учнів загальноосвітньої
школи на навчальний рік, семестр, тематичне плану-
вання та планування окремих уроків.

Впровадження розробленої системи факторів
індивідуалізації  процесів формування антропомо-
торних здібностей у дітей молодшої вікової групи
дозволило отримати результати експериментально-
го розвитку їх рухової сфери, що у повному обсязі
представлені у таблиці 1.

Висновки.
Системно-аналітичний підхід до інтерпретації

результатів формуючого експерименту (табл. 1) доз-
воляє сформувати низку обгрунтовуючих та узагаль-
нюючих висновків відносно позитивного впливу роз-
робленої педагогічної системи індивідуалізованого
формування у учнів молодшої вікової групи (уроки
фізичного виховання, фізичні вправи в режимі дня
школі, позакласні форми фізичного виховання) ант-
ропомоторних здібностей:
1. Результати формуючого експерименту свідчать, що
у розробленому комплексу комплементарних фак-
торів індивідуалізації розвитку антропомоторних
здібностей у учнів молодшої  вікової групи прита-
манні ознаки системних експертів у наступних фор-
мах: урахування вікових та статевих особливостей
учнів; оцінки рівня фізичного розвитку і сомато-
тип та  нервово – м’язової працездатності, здоро-
в’я; рівня мотивованості учнів до систематичних
занять фізичною культурою; оптимальні парамет-
ри сумарного впливу фізичних навантажень різної
потужності, обсягу та антропомоторного спряму-
вання; лікарняно-педагогічний контроль та само-

Таблиця 1
Результати експериментального впровадження системи факторів індивідуалізованого формування у учнів 

молодшої групи антропомоторних здібностей  (n=120) 
 

Експеримент 
контрольна група (n=60) експериментальна група (n=60) 

Антропомоторні 
здібності 

До  Після  Різниця, % До  Після  Різниця, % 

Біг на 50 м (с). 11,8 11,2 2,31 11,9 9,7 15,63 
Стрибки у довжину з 
місця (см) 

128,0 130,5 1,18 127,6 141,6 30,28 

Біг на 600 м (с) 198,5 190,2 2,64 199,3 162,3 39,12 
Показники кисткової 
динамометрії (кг) 

12,6 12,9 0,89 12,2 13,9 18,53 

Вис на зігнутих руках 
(с) 

10,7 11,3 1,59 10,2 17,3 38,36 

Піднімання тулуба за 
30 с (кількість разів) 

9,3 9,9 1,14 9,0 17,8 41,23 

Чолноковий біг 4*10 м 
(с) 

15,2 14,5 1,82 15,6 12,1 18,34 

Нахили тулуба вперед ( 
см) 

4,9 5,4 3,25 4,7 7,8 72,15 

Примітка: критерій Вілкорсона – Мана – Уїтні знаходиться у експериментальній групі в межах 3,5 – 6,83 і 
перевищує критичне значення 1,96, р< 0,05; в контрольній групі означений критерій знаходиться на рівні < 
1,96, p> 0,05. 
 

контроль в умовах рухової навчально-виховної і
навчально-тренувальної діяльності означених учнів.

2. Визначені індекси розвитку у дітей і підлітків антро-
помоторних здібностей є математично – педагогі-
чною моделлю інтегрованого виокремлення інди-
відуалізованих педагогічних, анатомічних,
фізіологічних та енергетичних параметрів педагог-
ічних технологій фізичного виховання, що розроб-
ляються і впроваджуються в освітнє середовище
сучасної школи, міста, району, регіону. Вони за-
безпечують оптимальне визначення педагогічних
напрямків ефективного розвитку у дітей і підлітків:
між м’язової координації, внутрішньом’язової інтег-
рації; аеробних і анаеробних механізмів енергоза-
безпечення рухової діяльності; швидкісних пара-
метрів рухової діяльності;  координації та спритності
рухів;  рухомості суглобів.

3. Теоретичні та експериментальні досягнення озна-
ченої роботи свідчать, що напрямок досягнення є
актуальним та практично значущим в галузі теорії
і методики фізичного виховання і спортивної педа-
гогіки, тому перспективу подальших наших дослід-
жень ми вбачаємо в напрямку розробки комп’ю-
терних технологій визначення індивідуалізованих
параметрів методики формування антропомотор-
них здібностей людини в галузі фізичного вихован-
ня, професійно – прикладної фізичної підготовки,
спортивної підготовки, самостійних занять фізич-
ними вправами, фітнесу, фізичної та соціальної
реабілітації осіб.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
антропомоторних здібностей у дітей і підлітків в про-
цесі системних занять фізичною культурою.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

ПОДГОТОВКИ
Данько Т. Г.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. Изучена структура функциональной подготов-
ленности борцов высокой квалификации на предсоревнова-
тельном этапе подготовки по отдельным соматическим и
вегетативным показателям зарегистрированным, преимуще-
ственно, в состоянии покоя. Исследованы взаимосвязи ее
ведущих показателей с уровнем специальной работоспособ-
ности, построены соответствующие прогностические мате-
матические модели и нормативные оценочные шкалы.
Ключевые слова: борцы, функциональная подготовленность,
взаимосвязи, модели.
Анотація. Данько Т.Г. Характеристика структури функціо-
нальної підготовленості борців високої кваліфікації на етапі
максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Вив-
чено структуру функціональної підготовленості борців ви-
сокої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки за
окремими соматичними і вегетативними показниками, які
зареєстровані, переважно, у стані спокою. Досліджено взає-
мозв’язки її провідних показників з рівнем спеціальної пра-
цездатності, побудовані відповідні прогностичні математичні
моделі й нормативні оцінні шкали.
Ключові слова: борці, функціональна підготовленість, взає-
мозв’язки, моделі.
Annotation. Danko T. Characteristics of functional preparedness
structure of highly skilled wrestlers at the precompetitive training
stage. This paper presents the study of preparedness structure
of highly skilled wrestlers at the precompetitive training stage
by separate somatic and vegetative parameters which have been
registered, mainly, in a rest condition. Correlations of its leading
parameters with a level of special work capacity are investigated,
appreciate prognostic mathematical models and normative
estimated scales are constructed.
Key words: wrestlers, functional preparedness, correlations, models.

Введение.
Современные правила спортивной борьбы,

относительно короткий период времени ведения по-
единка, необходимость обеспечения результативно-
сти технических действий при высоком темпе веде-
ния схватки и противодействии соперника – эти и
другие факторы определяют формирование специ-
фичной структуры подготовленности спортсменов,
в функциональной составляющей которой ведущее
место занимают: скоростно-силовая и специальная
выносливость, взрывной характер мышечной актив-
ности, сенсомоторные функции, механизмы анаэ-
робной алактатной, лактацидной и аэробной систем
энергообеспечения, их соотношение и взаимосвязи
с параметрами специальной работоспособности,
соревновательной деятельностью [1-3, 5-7].

Многокомпонентный состав структуры фун-
кциональной подготовленности (СФП) борцов, мно-
гофакторность причин детерминирующих ее фор-
мирование в процессе долговременной адаптации к
физическим нагрузкам предполагают необходимость
системного подхода к ее освещению, учитывающе-
го соотношение и взаимосвязи физиологических ком-
понентов и механизмов, определяющих уровень спе-
циальной подготовленности спортсменов на этапе
максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей. Что необходимо для обоснованного и целе-
направленного управления адаптационными пере-
стройками функциональных систем, повышения
уровня специальной работоспособности, надежно-
сти выполнения двигательных действий и роста
спортивных результатов в борьбе.

Однако оценка функциональной подготовлен-
ности до настоящего времени осуществлялась пре-
имущественно по отдельным показателям, а в немно-
гочисленных комплексных исследованиях не
учитывались взаимосвязи и соотношения составля-
ющих функциональных компонентов в общей струк-
туре подготовленности спортсменов в связи с обес-
печением  высокого уровня специальной
работоспособности спортсменами различной квали-
фикации и весовых категорий.

Недостаточная освещенность проблемы в ли-
тературе, важность ее для теории и практики спортив-
ной борьбы определили выбор направления и темы
исследования.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спорта
Украины.

Формулирование целей работы.
Целью настоящей работы является изучение

структуры функциональной подготовленности бор-
цов высшей квалификации различных весовых кате-
горий, взаимосвязей ее ведущих компонентов с уров-
нем специальной работоспособности спортсменов
на этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей.

Для решения поставленных в работе задач был
организован констатирующий педагогический экспе-
римент, с использованием комплекса методов педаго-
гического тестирования и инструментальных методик.
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В качестве испытуемых обследованы 54 бор-
ца высокой квалификации (от кандидатов в мастера
спорта до заслуженных мастеров спорта), в том чис-
ле члены сборных команд Украины по различным
видам борьбы – вольной, греко-римской, дзюдо.

Основные исследования проводились в 2004-
2007 гг. на этапах предсоревновательной подготовки
годичного цикла и были выполнены как естествен-
ный открытый эксперимент.

Результаты исследований.
В процессе исследований в состоянии отно-

сительного покоя выявлено 3 обобщенных фактора,
определяющих структуру ФП борцов (рис. 1), к веду-
щим показателям которых относятся: из соматичес-
ких параметров – амплитуда тремора, максимальная
частота движений в теппинг-тесте, показатели кисте-
вой и становой динамометрии, сила и соотношение
процессов возбуждения и торможения в ЦНС, стати-
ческая выносливость, максимальная (Fmax), относи-
тельная (Fmax/кг), взрывная (J) сила мышц нижних
конечностей, латентный период двигательной реак-
ции (ЛПДР), время сложной двигательной реакции
(СДР), точность переработки зрительной информа-
ции (ТПЗИ), из вегетативных – ЧСС, индекс напряже-
ния (ИН) по Баевскому, артериальное давление (АД),
лактат (La), гемоглобин (Hb).

Выявлено, что в состоянии относительного
покоя изменчивость исследуемых показателей в боль-
шей степени определяется массой спортсменов, чем
их квалификацией.

С повышением весовой категории у борцов на-
блюдается рост активности сердечно-сосудистой сис-
темы и напряженности функционирования регулятор-
ных механизмов сердечной деятельности (по ИНБ),
повышение диастолического (P<0,01) и снижение пуль-
сового (P<0,01) АД, повышение силовых возможнос-
тей спортсменов (P<0,01) при снижении относитель-
ной силы мышц разгибателей туловища (P<0,01) и силы
тормозного процесса в ЦНС (P<0,01). Из исследуемых
соматических показателей наиболее лабильной и ин-
формативной оказалась амплитуда тремора, отражаю-
щая состояние нервно-мышечной системы и регуля-
торных механизмов, координирующих деятельность
микродвижений конечностей при управлении устой-
чивостью позы борца и в процессе выполнения раз-
личных физических нагрузок и тестов [4].

Под влиянием учебно-тренировочных схваток
при повышении активности нервно-мышечной, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, проявляет-
ся большое индивидуальное разнообразие в реакци-
ях организма спортсменов на физическую нагрузку,
и явно выраженный гетерохронизм процессов вос-
становления ЧСС после специализированной нагруз-
ки (рис. 2).

При этом проявилась высокая зависимость
скорости восстановления ЧСС от массы спортсме-
на (рис. 3).

По выраженности реакций на нагрузку и ха-
рактеру восстановления в специализированном тес-
те выделены следующие группы спортсменов: 1. С

выраженной реакцией на нагрузку и быстрым вос-
становлением; 2. С выраженной реакцией на нагруз-
ку и средним уровнем восстановления; 3. С выра-
женной реакцией на нагрузку и замедленным
восстановлением; 4. Со средним уровнем реакции
на нагрузку и быстрым восстановлением; 5. Со сред-
ним уровнем реакции на нагрузку и средним уров-
нем восстановления; 6. Со средним уровнем реак-
ции на нагрузку и замедленным восстановлением; 7.
С невыраженной реакцией на нагрузку и относитель-
но быстрым восстановлением; 8. С невыраженной
реакцией на нагрузку и средним уровнем восстанов-
ления; 9. С невыраженной реакцией на нагрузку и
замедленным восстановлением.

Для борцов легких весовых категорий характер-
на более выраженная экономичность в функциониро-
вании физиологических систем, меньшая напряжен-
ность в деятельности регуляторных систем. Они выходят
на более высокий уровень функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, эффективнее выполняют пред-
ложенные тесты и восстанавливаются быстрее, чем
спортсмены более тяжелых весовых категорий.

Для определения модельных характеристик
совершенствования функциональной подготовлен-
ности единоборцев в процессе долговременной адап-
тации к физическим нагрузкам анализировались так-
же взаимосвязи ведущих показателей с
квалификацией спортсменов и уровнем специаль-
ной работоспособности. Это позволило разработать
критерии функциональной подготовленности бор-
цов, дифференцированные нормативные шкалы и
более рационально подойти к проблеме контроля, и
управления подготовленностью спортсменов.

Выявлено, что с повышением квалификации
борцов наблюдается рост концентрации Hb в крови,
увеличивается статическая выносливость и сила воз-
будительного процесса в ЦНС, наблюдаются меньшие
сдвиги соматических и вегетативных показателей при
физических нагрузках и более поздние проявления
специфических признаков утомления, такие как, – не-
адекватный рост ЧСС, амплитуды тремора, частоты
дыхания, замедление процессов восстановления.

У менее квалифицированных и недостаточно
адаптированных к физическим нагрузкам спортсме-
нов наблюдаются большие сдвиги соматических и
вегетативных показателей по отношению к их исход-
ным донагрузочным значениям и раньше проявля-
ются следующие специфические признаки утомле-
ния: на  фоне повышенной ЧСС значительно
увеличивается амплитуда тремора, частота дыхания,
замедляются процессы восстановления.

Наибольшие изменения вегетативных показа-
телей наблюдаются после борцовских поединков,
меньшие – при выполнении локальных тестов.

В процессе анализа полученных результатов,
по отдельным ведущим показателям разработана диф-
ференцированная система оценок ФП борцов высо-
кой квалификации: в целом по группе – без учета их
весовых категорий и отдельно – для спортсменов лег-
ких и тяжелых групп весовых категорий (табл. 1, 2).
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Рис. 1. Факторы структуры ФП борцов в по-
кое: 1) фактор оптимального соотношения и
взаимосвязей физиологических механизмов,
детерминирующих скоростно-силовую подго-
товленность борцов; 2) фактор экономичнос-
ти и дифференциации механизмов регулиро-
вания в процессе проявления скоростных и
взрывных возможностей мышц. 3) фактор
взаимосвязей вегетативного обеспечения и
центрально-нервной координации при управ-

лении локальными движениями.

 

Рис. 2. Динамика ЧСС в восстановительном периоде после учебно-тренировочных схваток
у борцов высокой квалификации.
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Рис. 3. Графическая и математическая модели cтепени снижения ЧCC в первую минуту
восстановительного периода (А) после выполнения бросков в специализированном тесте

и среднее время 1 броска (Б) у борцов различных весовых категорий
сборной команды Украины по греко-римской борьбе.
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Таблица 1.  
Оценочные шкалы функциональной подготовленности борцов по показателям, 

характеризующим состояние нервно-мышечной системы 
 

В целом по группе Легкие категории Тяжелые категории 

ИН ИН ИН ∆ЧСС 

(орто- 

проба) 

лежа стоя 

∆ЧСС 

(орто- 

проба) 

лежа стоя 

∆ЧСС 

(орто- 

проба)  

лежа стоя 

Оценка 

в баллах 

  

≤10 ≤20 >20≤40 ≤8 ≤20 >20≤35 ≤15 ≤30 >30≤50 5 

>10≤20 >20≤40 >40≤60 >8≤15 >20≤35 >35≤55 >15≤25 >30≤45 >50≤70 4 

>20≤30 >40≤60 >60≤80 >15≤25 >35≤55 >55≤75 >25≤35 >45≤70 >70≤90 3 

>30≤40 >60≤80 >80≤100 >25≤35 >55≤75 >75≤90 >35≤40 >70≤90 >90≤110 2 

>40 >80 >100 >35 >75 >90 >41 >90 >110 1 

 
Таблица 2.  

Оценочные шкалы функциональной подготовленности борцов  
по ИН и ЧСС до и во время ортопробы в базальных условиях 

 
% изменений амплитуды 

тремора при выключении зрения 
теппинг-тест Статическая 

выносливость 
Оценка 
в 

баллах 
Стойка на 2-х 
ногах 

Стойка на 1-й 
ноге 

Количество 
за 5 с 

индекс утомления 
(% снижения в 
тесте) 

(60% Fmax), с  

≤15 ≤30 35 и выше <5 > 13 5 
>15≤40 >30≤60 >31≤34 ≥5<10 >11,5≤13 4 
>40≤60 >60≤90 >28≤31 ≥10<20 >10≤11,5 3 

>60≤80 >90≤120 >25≤28 ≥20<25 >8,5≤10 2 
>81 >121 ≤25 >25 ≤8,5 1 

 

Таблица 3.  
Регрессионные модели взаимосвязей квалификации и массы борцов  
с отдельными показателями функциональной подготовленности 

 
№ Уравнения регрессии Коэффициент  

корреляции, Р 

1. Y1== 14,7 + 0,341*x1  r = 0,722, p < 0,01, 

2. Y1=10,241 – 1,991*x2  r = -0,743, p<0,01 

3. Y1= 3,3625 – 0,66125*x3 r = -0,724, p <0,01 

4. Y2=-284,68 + 5,65546*x4 r = 0,790, p < 0,01 
5. Y2= -434,725327 + 8,27465516*x5 r = 0,835, p < 0,01 
6. Y2= 102,902934 + 0,29834799*x6 r = 0,850, p < 0,01 

7. Y2= 50,3614985 + 0,430921258*x7 r = 0,778, p < 0,01 
8. Y3= 68,64-7,922* x8 r = -0,725, p = 0,01 
9. Y4= 64,1 – 5,83125* x8 r = -0,550, p = 0,01 
Условные обозначения: Y1 – квалификация, у.е.; x1- гемоглобин, мм/л,; x2 – лактат в процессе нагрузки, 
ммоль⋅ л.-1; x3 – – лактат в покое, ммоль⋅ л.-1; Y2 – масса спортсмена, кг; x4 – ИН сидя, у.е.; x5 – ИН стоя, у.е.; 
x6 – АД систолическое; x7 – АД диастолическое. Y3 – ЧСС лежа в базальных условиях, уд мин-1; Y4 – Мо 
(Мода), уд мин-1; x8 – квалификация, у.е. 
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В процессе обработки экспериментального
материала получены математические модели, отра-
жающие различные варианты взаимосвязей квали-
фикации и массы борцов высокой квалификации с
отдельными показателями их функциональной под-
готовленности (табл. 3).

Выводы.
Применение педагогических методов тестиро-

вания, инструментальных методик и методов мате-
матической статистики позволили отразить структу-
ру функциональной подготовленности борцов
высокой квалификации различных весовых катего-
рий на этапе максимальной реализации индивиду-
альных возможностей по отдельным показателям
нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, системы крови и сенсомоторики, заре-
гистрированных, преимущественно, в состоянии
покоя. Изучено группирование исследуемых пока-
зателей по факторам СФП, их взаимосвязи с уров-
нем специальной работоспособности, что позволи-
ло выделить ведущие из  них,  построить
соответствующие оценочные и прогностические
математические модели.

Перспективы дальнейшего развития выбран-
ного направления состоят в углублении исследований,
направленных на определение оптимальных соотно-
шений и взаимосвязей показателей функционально-
го состояния организма спортсменов в общей струк-
туре их подготовленности,  разработку
соответствующих критериев, нормативных шкал, диф-
ференцированных по отдельным весовым категори-
ям, квалификации, полу, возрасту, периоду подготов-
ки и т.д., оценочных и динамических прогностических
моделей функциональной подготовленности борцов,
что необходимо для более точного управления про-
цессом подготовки, контроля и отбора спортсменов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В
АДАПТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Дмитриев С.В.
Нижегородский государственный
педагогический университет, Россия

Аннотация. В данной статье разрабатываются механизмы
управления двигательными действиями и педагогической
регуляции движений, которые выдвигают проблемы: иссле-
дования психофизиологических аспектов двигательных дей-
ствий спортсмена, формирования рефлексивных и психосе-
мантических механизмов в педагогической биомеханике.
Ключевые слова: рефлексивные механизмы, психосеманти-
ческие механизмы двигательных действий.
Аннотация. Дмитриев С.В. Бег спортсмена-ампутанта – раз-
работка методов и средств развивающего обучения в адап-
тивной педагогике. В данной статье разрабатываются меха-
низмы  управления двигательными действиями  и
педагогической регуляции движений, которые выдвигают
проблемы: исследования психофизиологических аспектов
двигательных действий спортсмена, формирования рефлек-
сивных и психосемантических механизмов в педагогичес-
кой биомеханике.
Ключевые слова: рефлексивные механизмы, психосеманти-
ческие механизмы двигательных действий.
Annotation. Dmitriev S.V. Run of the sportsman without
finiteness’s – development of methods and means of educing
learning in adaptive pedagogic. The aim of this paper was to
analyze had revealed the regularities of micromovements which
initiated the elaboration of the problems: psychological aspects
of a men’s, reflecting and psychosomatic mechanisms.
Keywords: reflecting mechanisms of motor actions,
psychosemantic mechanisms motor action.

Введение.
В настоящее время в сфере адаптивной педа-

гогики возникает необходимость выхода за пределы
узкотехнического понимания профессиональной де-
ятельности в сферу антропных (центрированных на
развитии личности) образовательных технологий,
рефлексивной культуры мышления человека с инва-
лидностью. Нами показано, что спортсмен-ампутант
при обучении бегу «создает субъекта адаптации»,
конструирует свою соматопсихическую уникаль-
ность, реализуясь в двигательных действиях как лич-
ность и как индивидуальность.

Формулирование целей статьи.
Основная цель статьи – показать, как реализу-

ется единство методов интериоризации и экстерио-
ризации в технологии развивающего обучения в сфе-
ре адаптивной физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение
проводятся в форме «диалога с читателем», который
должен сформулировать свою точку зрения (педаго-
гическое кредо) на поставленные в статье вопросы.

Обучать действиям или учить действо-
вать? В основе построения двигательных действий
спортсмена лежат, как известно, семь основных ме-
тодов – анализ, синтез, дедукция, индукция, транс-
дукция (переход от частного к частному), эксплика-
ция (замещение эмпирического знания более
точным научным понятием), редукция механизмов
спортивной техники. Отметим, что метод редукции
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заключается не столько в сведении сложного про-
цесса к более простому, сколько в преобразовании
«базы данных» в наиболее удобную для восприятия
и понимания дидактическую модель. Здесь важно
показать, «как выглядит объект снаружи и изнут-
ри» (репрезентативная функция) и «на что объект
похож» (компаративная функция – анализ посред-
ством аналогий).

Содержательной основой антропных техноло-
гий обучения являются: рефлексивное эксперимен-
тирование, структурирование знаний; ситуативно-
адекватная актуализация знаний; расширение,
приращение накопленных знаний; обобщение зна-
ний. Технология «учить действовать» наряду с фор-
мированием умений и навыков (психомоторная со-
ставляющая) включает компоненты когнитивного
характера (понимать, представлять, осуществлять
рефлексивный анализ и синтез спортивной техники).
Неотрефлексированная практика малоэффективна
при формировании способностей продуктивно
мыслить и рационально действовать. Так, при орга-
низации рефлексивного мышления необходимо учи-
тывать его основные функции – контрольную (свер-
ка собственного действия с биомеханическим
эталоном) и конструктивную (самостоятельная вы-
работка или выбор эталона действия). При этом дол-
жны быть задействованы все три характеристики со-
знания: познавательная (идеальное,  знания),
субъективная (переживания, смыслы и ценности) и
регуляторная (механизмы управления, оценки, конт-
роля и регуляции).

«Передавать знания» или «учить сообра-
жать»? Известная в дидактике теория поэтапного
формирования умственных действий (П.Я.Гальпе-
рин [1, 2]) недостаточно эффективна для формиро-
вания «процедуральных знаний», так как не раскры-
вает механизмы деятельности человека. В ней хорошо
продуманы методы формирования исходных поня-
тий (ориентировочная основа умственных действий),
но мало уделяется внимания самим действиям для
достижения цели. Это приводит к абсолютизации
внешней, материальной стороны обучающей дея-
тельности (механизмы интериоризации) и пренебре-
жению экстериоризацией (пренебрежению в теории,
а не на практике). Ориентировочная основа «проце-
дуральных знаний» (ООПЗ – своего рода «семанти-
ческие метки», «перцептивные маркеры») сама по
себе не приводит к процессам целеполагания или це-
лереализации. Для эффективного усвоения знаний
наглядно-иллюстративных и объяснительно-иллюст-
ративных схем деятельности недостаточно – к ним
нужно применить рефлексивное экспериментирова-
ние самого спортсмена. Отметим, что проблема на-
глядности не сводится только к предметному содер-
жанию дидактической информации. Главное здесь
заключается не в «передаче знания», а в технологии
«учить соображать». Известно, что в рефлексивной
педагогике «умение взять» важнее, чем «умение
дать». Спортсмен должен научиться выполнять фун-
кции «наблюдателя», «исследователя», «технолога»,

«оператора», «контролера». Важно руководствовать-
ся принципом конструктивизма (constructivism tenet),
связанным с проспективным зондированием, мето-
дом модельных гипотез и проектов с их эксперимен-
тальной проверкой.

Адаптивная педагогика должна быть фор-
мирующей или развивающей? Любая деятельность
в конечном счете состоит из действий, образов и по-
нятий, формирование и систематизация которых по-
зволяют человеку становиться субъектом познания
и преобразования, субъектом собственного разви-
тия. Сущностными признаками образовательной
(обучающей) деятельности являются: акт творчества;
тенденция к развитию; программный продукт, соот-
ветствующий цели.

Обучающие технологии должны пробуж-
дать и приводить в действие внутренние процессы
развития человека. Так, спортсмену-ампутанту не-
обходимо научиться выделять главное в объекте (с
учетом нозологического профиля заболевания) и глав-
ное для «субъекта адаптации» (личностно значимые
методы адаптивно-физической реабилитации). ООПЗ
должна удовлетворять принципам нормативности
(отображать должное), интерактивности (предназ-
начаться для диалога), адаптивности (приспособле-
на к индивидуальным особенностям человека). И, на-
конец, она должна быть «открыта для творчества».
По сути дела методы ООПЗ (свойства non finito – не-
законченность, многозначность информации) изме-
няются от максимально избыточных (спортсмен дол-
жен научиться осуществлять отбор релевантной
информации) до максимально свернутых «метазна-
ний» (обобщенных схем действия, категориальных
представлений, «паттернов чувствознания»). Факти-
чески это «шведский стол знаний» (выражение Э.Ф-
ромма [3-5]), позволяющий человеку взять от педаго-
га-тренера и разработанных им дидактических
материалов все, что ему нужно для самообучения,
самоуправления, самоконтроля.

С одной стороны, для того, чтобы осмыслить
ситуацию решаемой двигательной задачи, необходи-
мо подняться над ней, даже отстроиться (дистанци-
роваться) от нее. Здесь реализуется функция «логи-
ческой наглядности» – быть опорой
абстрагирующего мышления. С другой стороны, дан-
ный вид наглядности должен быть переведен на язык
телесной моторики – необходимо прочувствовать
действие на «языке телопсихики». «Прочувствован-
ная наглядность» – это отображение сущности
объекта в семантике чувствознания («рефлексии
мысли, пропущенной через мышцы»). Спортсмен
должен уметь перекодировать информацию из чув-
ственно-образной в вербальную, из вербальной в
знаковую, символическую, телесно-ориентирован-
ную и, конечно, в обратном направлении. В сфере
адаптивной физической культуры могут возникать
явления деиндивидуализации личности (самоотчуж-
дение от «Я» – «личность во мне, но не мое», по W.
Neubaner) и дереализации деятельности (отчужде-
ние тела человека от предметной среды). Потеря «чув-
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ства тела» связана, как правило, с расщеплением ви-
зуального и кинестетического образов тела – зритель-
ное восприятие опорно-двигательного аппарата и
телесные ощущения не интегрируются. Так, напри-
мер, у спортсмена-ампутанта «нога + протез» не
воспринимается функционально единым целым, не
возникает процесс «субъектификации протеза»
(«субъект» + «…фикация» от лат. facio – создаю
субъекта действия).

Что важнее в образовательном развитии –
направленность деятельности или направлен-
ность личности? Для успешного обучения спорт-
смену необходимо знать: закономерности строения
двигательных действий (теоретический уровень);
принципы их построения (дидактический уровень,
объединяющий теорию и технологию); методы и ме-
ханизмы телопсихики (вербально-двигательные кон-
нотации, сопрягающие действия, чувства и мысль че-
ловека). Термин «коннотация» (от лат. con – вместе и
noto – воспринимаю) предполагает объединение со-
матопсихических и ментальных образов в единый
«моторно-семантический коктейль живых движений».
Здесь предмет деятельности спортсмена определяет-
ся не только объектом (спортивной техникой), но и
методами познания и преобразования двигательных
действий, включая «перцептивную интернализацию»
(настройку различных модальностей восприятия дви-
жений). По сути дела для бегуна-ампутанта теорети-
ческие знания должны выполнять обслуживающую
функцию. При организованной рефлексии своей соб-
ственной деятельности знания спортсмена как бы «ра-
створяются» в двигательных действиях, постоянно
трансформируясь из предмета в методы и способы
деятельности. При этом внешний предмет «анализа
внутри синтеза» системы движений (основные био-
механизмы и детали техники) постоянно должен со-
гласовываться с внутренним предметом – «осязани-
ем мыслью» своих «живых движений»
(ментально-семантические механизмы). Указанные
методы (обобщенные способы решения класса задач)
и операционно-функциональные механизмы деятель-
ности (конкретные способы тех или иных технических
операций) взаимосвязаны – взаимополагают, взаимо-
определяют и дополняют друг друга. Здесь сопряга-
ются  направленность деятельности (обусловленная
системой операционных целей) и направленность
личности (обусловленная системой операционных
смыслов), интегрируются четыре сферы рефлексив-
но-поискового мышления спортсмена – предметно-
содержательная (что и как делать), технологичес-
кая (как строить действие), ментально-смысловая
(целевые функции, семантические конструкты, «язык
тела») и лингводидактическая (как интерпретировать
и «передать» сформированные знания-умения дру-
гому человеку).

Единство перцептивно-мыслительных струк-
тур (стереотипов, интенций, установок) и способов
деятельности (смысловое пространство возможных,
в том числе альтернативных, действий) обеспечива-
ется механизмами кодирования понятийно-чувствен-

ного содержания предметного образа двигательных
действий, операциями рефлексивного поиска, обна-
ружения, идентификации, перекодирования необхо-
димой (релевантной) информации, ее ценностно-
смысловой организацией.  С одной стороны,
«объект мышления должен ощущаться/восприни-
маться» (воспринимать объект – значит осмысли-
вать и интерпретировать его). С другой стороны,
«объект ощущения/восприятия должен мыслить-
ся». Отметим, что в процессе предметно-деятельно-
стного мышления человек оперирует не с самими
по себе понятиями, знаками, символами, значения-
ми, смыслами и т.д., а именно с объектом, опреде-
ляемым в понятиях, т.е. выступающим в разных ка-
чествах и свойствах по мере его включения в разные
системы связей и отношений. При этом лингвисти-
ческие и смысловые структуры отражают не сам
объект познания или преобразования, а деятельность
человека с данным объектом.

При обучении бегу спортсмена-ампутанта
следует адаптировать имеющиеся ресурсы или
конструировать то, что у него отсутствует?
Рассмотрим общую структуру бегового цикла дви-
жений спортсмена-ампутанта (см. рис.). После от-
рыва левой ноги от опоры (в фазе полета) «стопы»
обоих протезов движутся относительно таза разно-
направлено. «Стопа» правой ноги выносится вперед
со сгибанием бедра, «стопа» левой ноги отстает от
таза, так как в полете бедро отводится назад. В то же
время разгон бедра правой ноги сменяется его тор-
можением, а сгибание голени в коленном суставе –
разгибанием, «выхлестом» ее вперед. Движения ног
в полете не изменяют горизонтально скорости ОЦМ
тела, но туловище из-за преобладания энергии выно-
са одной ноги вперед над энергией отставания дру-
гой ноги получает некоторое торможение. После
наибольшего разведения «стоп» начинается их све-
дение (подфаза 2) вследствие выноса правой ноги
вперед и ускоренного движения «стопы» левой ноги
вниз и назад. Это обеспечивает более близкое к вер-
тикали положение ноги при постановке ее на опору
и тем самым уменьшение стопорящего воздействия
опоры на тело по горизонтали.

С момента постановки «стопы» протеза на опо-
ру начинается фаза опоры. В начале ее, во время под-
седания» (подфаза 3), происходит амортизация дви-
жения тела по вертикали вниз  и неизбежное
торможение его по горизонтали. Постановка «стопы»
протеза с большей скоростью, направленной назад
(«под себя»), может уменьшить торможение движе-
ния по горизонтали. Начало разгибания опорной ноги
(в этой половине цикла – правой) в коленном суставе
после «подседания» служит началом подфазы оттал-
кивания с выпрямлением системы «нога–протез» до
отрыва ее от опоры (подфаза 4). Эта фаза завершает
один беговой шаг. Полый цикл бега включает два шага.

Бегун на опоре – технические и целесмысло-
вые операторы действия. Постановка протеза на
середину «стопы» осуществляется без жесткого «сто-
пора». «Стопа» протеза ставится, как правило, на ее
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наружный край, и в дальнейшем осуществляется ак-
тивный поперечный и продольный перекаты. Актив-
ный продольный перекат – это «загребающее» дви-
жение опорной ногой, когда опора находится впереди
тела. Это своего рода подтягивание тела вперед до
того, как опора окажется сзади таза. Активный пере-
кат завершается, когда центр тяжести тела располага-
ется над центром давления «стопы» протеза на опо-
ру. Если в полете сделать быстрое «подгребание» всей
ногой, то напряжение мышц задней поверхности бед-
ра и туловища сразу перейдет в обслуживание актив-
ного переката. Таким образом, «загребающее» дви-
жение начинается еще в полете за счет напряжения
большой ягодичной мышцы и мышц туловища (в
частности, крестцовоостистой).

Спортсмен-ампутант должен почувствовать,
как нога «зацепилась» за опору. Последовательность
восприятия – постановка протеза со снижением вер-
тикальной скорости, зацепление за опору и перекат в
единой системе «таз–бедро–протез». Ключевая ме-
тафора данного элемента техники – нога выполняет
загребающее движение, подобно веслу в воде. Здесь
может помочь другой ассоциативно-двигательный
образ – бег под уклон. Указанные ментально-двига-
тельные образы – признаки технической (операци-
онная рациональность) и смысловой организован-
ности (эмоционально-лингвистическая
интерпретация) движений в целом.

Функция амортизации у спортсмена-ампутан-
та осуществляется в работе четырех звеньев – позво-
ночнике (амортизационный прогиб поясницы), та-
зовом поясе, демпфирующем протезе, движениях
руками. Руки, как правило, движутся замедленно, что
снижает давление на опору. Упругие свойства про-
теза позволяют снизить ударную нагрузку на опор-
но-двигательный аппарат на 10-15 %. Главная конт-
ролирующая установка спортсмена – амортизация
без паузы должна переходить в отталкивание. При
этом «стопа» протеза сразу пружинисто включается
в отталкивание. Активное отталкивание тазом и
бедром выпрямляет нижнюю часть позвоночника.
Отметим, что максимальная скорость бега спортсме-
на наблюдается в момент, когда бедра опорной и ма-
ховой ног находятся в одной плоскости (см. фотогра-
фию Оскара Писториуса на рис.).

Пружинисто отталкиваясь «тазом–бедром–
протезом», необходимо активно разгибать ногу на-
зад, как бы отбрасывая дорожку, и, не дожидаясь,
когда дорожка «уйдет» из-под ноги, следует «выдер-
гивать» бедро маховой ноги вперед, стараясь при
этом ударить себя «пяткой» протеза в ягодицу. От-
талкивание тазом будет эффективным, если заранее
принята беговая осанка (подтянутый живот, сглаже-
на поясница). Отметим, что в полете таз, который
наклоняется вперед при отталкивании перед поста-
новкой ноги на опору, вновь должен принять поло-
жение беговой осанки.

Отталкиванию опорной ногой помогают мах
другой ногой и махи обеими руками вверх (одна –
вперед и вверх, другая – назад и вверх). Эти махи под-

нимают все тело (ОЦТ) вверх, придают добавочную
скорость и, нагружая мышцы тазового пояса и толч-
ковой ноги, усиливают их работу (за счет миотатичес-
ких рефлексов). При освоении техники бега спортсме-
ну-ампутанту следует развивать достаточно высокую,
но не предельную скорость. Осанка должна быть вып-
рямленной. Тяжесть тела перенесена вперед, на пере-
днюю часть «стопы» протеза. Голову держать прямо
и смотреть вперед – это важно, так как положение
головы определяет положение туловища и создает
условия для эффективного отталкивания.

Бегун в полете – технические и целесмысловые
операторы действия. Мах бедром в полете вперед –
разгон и торможение. Когда нога, скажем, левая, ото-
рвалась от опоры, постарайтесь энергично как бы
«выдернуть» ее коленом вперед (мах бедром). Как во
всяком законченном движении – сначала осуществ-
ляется набор скорости (разгон) и после него замедле-
ние (торможение). Разгон бедра следует делать только
до его вертикального положения. Теперь необходимо
его затормозить, не давая бедру высоко подниматься
вверх. Разгон бедра вызовет реактивный «захлест»
(сгибание) протеза назад. При этом нога, как более
короткий маятник, легче движется вперед.

Затем выполняется «выхлест протеза» – бы-
строе разгибание ноги в коленном суставе. Необхо-
димо стремиться к быстрому расслаблению мышц
задней поверхности бедра. В дальнейшем разгон про-
теза сменяется его торможением. Не следует выпус-
кать «голень» протеза далеко вперед – ампутирован-
ной конечности необходимо по возможности быстро
опуститься на опору (чтобы не снижался темп бега).
Торможение бедра будет способствовать реактивно-
му движению протеза вниз.

В фазе полета важно акцентировать поворо-
ты таза – упругие колебания таза влево и вправо (за
счет мышц таза, спины и живота), что увеличивает
амплитуду движений маховой ноги, укрепляет «мы-
шечный корсет», вызывает необходимые для повы-
шения эффективности техники миотатические реф-
лексы. Поворот таза следует начинать еще в подфазах
захвата опоры и отталкивания. Это важнейшие те-
лодвижения тазового пояса, которым при обучении
не уделяется должного внимания.

Сведение ног в фазе  полета – сначала ноги
расходятся как ножницы, вперед и назад, а теперь их
надо активно сводить. Пока нога, выносимая махом
вперед после отталкивания, приближается к верти-
кальному положению бедра, другая нога в полете
уже опускается на опору. Внимание спортсмена не-
обходимо переключить с махового разгона ноги на
одновременное «подгребание» и постановку другой
ноги. Сначала следует энергичный поворот таза –
затем быстрый мах ногой вперед – и, наконец, актив-
ное сведение ног к концу полета.

 «Подгребание» бедром и протезом осуще-
ствляется после торможения бедра. Оно начинается
после начала «выхлеста протеза» и помогает этому
движению. Бедро и затем протез движутся вниз к
опоре. При этом снижается «посадочная» скорость



33

«стопы» протеза относительно дорожки. Нужно, что-
бы «стопа» не натолкнулась жестко на дорожку, что-
бы уменьшился «ударный стопор», тормозящий бе-
гуна. Здесь важно активизировать мышцы бедра –
они натягиваются и готовы смягчить удар по верти-
кали об опору.

Биомеханический анализ показывает, что
спортсмен-спринтер в полете выполняет в 3-4 раза
больше механической работы, чем на опоре. В беге
трусцой эта разница значительно меньше. Отметим,
что качество (результативность) бега во многом оп-
ределяется именно в полете, особенно во второй его
половине, в подфазе завершения бегового шага, пе-
реходящей в фазу постановки ноги на опору для даль-
нейшего отталкивания. Анализ функционально-
структурных особенностей, характеризующих
данную подсистему движений, позволяет выделить
так называемый «взаимопроникающий стык» двух
фаз – полетной и опорной. Здесь осуществляется не
столько «стыковка фаз», их соприкосновение, сколь-
ко взаимопроникновение, наложение (так называе-
мая биомеханическая суперпозиция), позволяющие
выделить «общие скрепы» двух смежных фаз (кадры
6-8). В англоязычной литературе для характеристики
подобных операционных алгоритмов используется
термин borderless (отсутствие границ). Именно в пе-
реходных фазах – на стыках двух фаз (в «точке би-
фуркации» системы движений) формируются основ-
ные рационально-технические операторы бега –
быстрая постановка ноги на опору, более короткая
амортизация, создаются минимальные усилия для
выталкивания вверх, предопределяется высокий темп
бега (без уменьшения длины бегового шага), осуще-
ствляется менее длительный полет.

Технические ошибки – дефекты систем дви-
жений или систем управления? У человека ошиб-
ки могут возникать как в познании (ложность оце-
ночных суждений),  так и в  регуляционной
деятельности (сбои в работе управляющих систем).
Двигательное действие человека (как система техни-
ческих операций) не может быть ни истинным, ни
ложным. (Истина идеальна – истинным или ложным
может быть лишь отражение двигательного действия
в сознании человека: знания, двигательные представ-
ления, установки, оценки, диспозиции личности). Под
ошибками в регуляционной деятельности понимают
все виды сбоев, которые возникают либо в сенсор-
но-перцептивном блоке (ошибки восприятия), либо
в блоке памяти при перекодировании информации
(в частности, в процессе ее рефлексивно-смысловой
обработки), либо в блоке центрально-нервного про-
граммирования и реализации моторно-двигательных
программ, либо в блоке сличающих и коррекцион-
ных систем. Так или иначе, все перечисленные нами
виды ошибок в познавательно-регуляционной дея-
тельности могут быть причиной тех или иных «дви-
гательных дефектов».

Отметим наиболее типичные «двигательные
дефекты», которые могут возникать в начальной ста-
дии при обучении бегу ампутированного спортсме-

на. Голова часто наклонена вперед или откинута на-
зад, или свободно «мотается». Излишне напряжены
мышцы шеи или мимические мышцы. Туловище
согнуто в тазобедренных суставах или откинуто на-
зад. При этом спортсмен может чувствовать, что его
ноги или отстают, работают где-то сзади, или нахо-
дятся впереди, обгоняют туловище. В обоих случаях
теряется ощущение пружинистого бега, может про-
пасть чувство тяги и динамического равновесия.

При отталкивании возникает жесткая поста-
новка ноги на дорожку – бегун воспринимает удар
по опоре в поясничном отделе позвоночника, но не
чувствует пружинистого отталкивания. Нога опус-
кается на дорожку слишком далеко впереди – протез
в каждом шаге как бы «натыкается» на опору. Или,
напротив, нога опускается слишком близко и бегун
«проскакивает» через протез, не успевая использо-
вать его пружинящие свойства. Во время опоры бе-
гун-ампутант пассивно ждет, когда дорожка «уйдет»
назад и отталкивается вдогонку. Иногда нога с усили-
ем выносится бедром вперед, при этом протез пас-
сивно висит внизу. Спортсмен чувствует тягучее
«жимовое» движении маховой ногой, как при беге
по пояс в воде. Чувство тяги отсутствует. При этом
каждый шаг ощущается отдельно, а бег не воспри-
нимается как единый, целостный «темпоритм».

Основными причинами ошибочных действий
являются, как правило, общее закрепощение опор-
но-двигательного аппарата и «закрепощение» мыс-
ли спортсмена, смыслоутрата его движений. Меха-
низмы смыслоутраты тех или иных движений
связаны, как было отмечено ранее, с отсутствием
точного мысленного (ментального) образа двига-
тельных действий и рассогласованностью между про-
граммирующей и исполняющей системами деятель-
ностно организованного сознания. В результате
смысловая программа не переходит на «язык мышц»
– идеомоторные представления не фиксируются в
психомышечной памяти. Спортсмен видит себя «со
стороны» – преимущественно зрительно, а надо пер-
цептивно-двигательно, «телесно сливаясь» в единое
целое со своими протезами.

Что возникает раньше в процессе обучения
– двигательные навыки или умения? Отметим, что
двигательный навык не есть действие, как нередко
утверждают психологи и педагоги, это соматопсихи-
ческий механизм, обеспечивающий способность
(функциональную возможность) автоматизирован-
ного управления конкретной системой операций. В
обучении одновременно развиваются психосеман-
тические способности (связанные с рефлексией),
лежащие в основе двигательных умений. Здесь дей-
ствие «конструируется», прежде всего, в сфере дея-
тельностно организованного сознания («совершает-
ся в голове»), а не только в операционной системе
движений. Возникает качественно новое свойство
«психосемантического интеллекта» – обучаемость
человека (в отличие от биологической научаемости).
Умение включает в себя и способность логически
рассуждать, конструировать представления о реаль-
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Рис. «Смысловые ключи» к операционно-целевой структуре движений бегуна-ампутанта
 за период двигательного цикла

 
Оскар 
Писториус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фаза полета Фаза отталкивания Фаза полета Фаза отталкивания 

 

 Опускать ногу на дорожку следует быстро, но мягко 

Ставить ногу на дорожку так, будто катишь 
под собой назад тележку на подшипниках 

Добиться ощущения 
«загребающей тяги телом» 

Подфаза  1  – разведение стоп  (кадры  1-2 и 5-6); подфаза  2  – сведение стоп  (кадры  2-3 и 5-6);
подфаза 3 – «захват опоры» и амортизация (кадры 3-4 и 6-7); подфаза 4 – отталкивание (кадры 4-5 и 7-8).
Основные операционно-технические элементы системы движений: «отмах протеза» (кадры 2 и 6); «реак-
тивный захлест» (кадры 2-3 и 7-8); «выхлест протеза» (кадры 3-4 и 7-8); «подгребание бедром и протезом»
(кадры 4-5 и 8-9); разгон бедра (кадры 3 и 7); торможение бедра (кадры 4 и 8); биомеханическая суперпозиция
– «взаимопроникающий стык двух фаз» (кадры 6-9).

Все этапы познания двигательного действия осуществляются по итеративным процедурам (от лат. iteratio –
повторение), соединены связями, образующими своего рода «малый цикл» исследования и технологического
построения данного объекта. Каждый элемент спортивной техники должен отмечаться своими опознава-
тельными и концептуально обобщенными признаками, позволяющими идентифицировать и диагностировать
систему движений. «Смысловые ключи» должны открывать опорные точки для процессов самообучения –
прослеживать «развертку» действия, осуществлять проектирование, оценку, контроль, рефлексию. Методы
проспективной рефлексии необходимо использовать для выработки проекта и целесмысловой программы дей-
ствия. Методы ретрорефлексии позволяют «оглянуться назад», осуществить повторный анализ исходных
данных, уточнить целесмысловую структуру и внести коррекции в афферентационные и программные типы
управления движениями.

ности, контролировать и оценивать происходящее,
обобщать опыт. Умение в отличие от навыков может
образовываться и без специальных упражнений в
выполнении каких-либо операционных систем дви-
жений. В этих случаях оно опирается на личностные
знания, тезаурусные ресурсы, филогенетические ав-
томатизмы и автоматизированные системы движе-
ний, освоенные ранее при выполнении тех или иных
действий. Следует подчеркнуть, что умения и навы-
ки (как программно-операторные способности – а
не сами действия! – человека) представляют собой
не разные стадии процесса обучения, а разные сто-
роны формирования и совершенствования механиз-
мов управления двигательными действиями, которые

осуществляются одновременно. При этом навыки
входят в состав умения (умения, сочетающие реф-
лексивные способности мыслить и действовать,
иерархически выше навыков). При высокоразвитом
умении программная цель деятельности может быть
реализована посредством различных действий.
Спортивно-двигательные умения и навыки, как изве-
стно, не «осваивают», не «разучивают» (осваивать
или разучивать можно что-либо «внешне данное» –
информацию, технику, технологию). Соматопсихиче-
сие и семантические механизмы, обеспечивающие
способность осуществлять двигательные действия,
формируют, вырабатывают, адаптируют, развивают,
совершенствуют.
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Выводы.
1. Активизирующие модели обучения предполага-
ют разработку адаптивно организованной «схемы
тела», «схемы действия» (на основе методов адап-
тивной реконструкции движений), интраспектив-
ного (от лат. intra – внутренний) «языка движений»,
понятного спортсмену-ампутанту.

2. В выделенных деталях техники должна отражаться,
как «солнце в капле воды», целостная система «смыс-
ловых пунктов» внимания спортсмена в динамике
беговых шагов. Здесь должен быть реализован прин-
цип «просвечивания» общего в «структуре деталей»
(pars pro toto – часть презентирует целое).

Резюме.
Тренер-педагог должен стремиться «сделать»

из спортсмена-инвалида именно того человека, кем
сам хочет стать «субъект адаптации». Человек с ин-
валидностью должен оставаться индивидуальностью,
защищать индивидуальность, становиться все более
гармоничной индивидуальностью. Для нас важен не
обученный, а обучающийся (развивающийся) спорт-
смен. Важнейшей задачей педагога-тренера являет-
ся научить спортсменов переводить теоретические
основы спортивной техники в управленческие зна-
ния и рефлексивно организованную (осмысленную)
практику. Смена целевых установок (рефлексивных
переключений) позволяет превращать регулятивные
технологические идеи в конструктивные программы.
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КОРЕКЦІЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
БАСКЕТБОЛІСТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Заворотна О.А.
Дніпропетровський державний інститут фізичної

культури і спорту

Анотація. В статті описується розвиток спортивного руху
спортсменів з ураженнями слуху. Проблеми розвитку коор-
динаційних здібностей у юних баскетболістів з порушення-
ми слуху. Впровадження нових засобів та методів в навчаль-
но-тренувальний процес, спрямованих на розвиток
координаційних здібностей баскетболістів з порушеннями
слуху з метою покращання спортивного результату.
Ключові слова: юні баскетболісти, координаційні здібності,
спортивний результат.
Аннотация. Заворотная О.А. Коррекция координационных
способностей баскетболистов с нарушениями слуха. В ста-
тье описывается развитие спортивного движения и работы
со спортсменами с нарушениями слуха. Проблемы развития
координационных способностей у юных баскетболистов с
нарушениями слуха. Внедрение новых средств и методов в
учебно-тренировочный процесс, направленных на развитие
координационных способностей баскетболистов с наруше-
ниями слуха с целью улучшения спортивного результата.

Ключевые слова: юные баскетболисты, координационные
способности, спортивный результат.
Annotation. Zavorotnaya O.A. Methods of coordination
abilities development of the young basketball players with
acoustic disturbances. The article deals with the problem of
necessity to improve coordinating abilities of young basketball-
players with acoustic disturbances. Including of new elements
and methods into coaching process will  influence the
development of agility and therefore will improve sports result.
Key words: young basketball players, coordination abilities,
sports result.

Вступ.
Сучасне суспільство розвивається на основі

ідей гуманізації, що припускає розкриття та реаліза-
цію творчого потенціалу кожної людини, в тому числі
людей з відхиленнями у здоров’ї. Фахівці багатьох
областей науки намагаються якщо не усунути, то
серйозно зменшити наявні недоліки та їх наслідки [2,5].

Багаторічна практика роботи вітчизняних та за-
рубіжних фахівців з інвалідами показує, що найбільш
дійовими методами реабілітації даного контингенту є
реабілітація засобами фізичної культури та спорту.
Систематичні заняття не тільки підвищують адаптацію
інвалідів до умов життя, які змінилися, розширяють їх
функціональні можливості, допомагає одужанню
організму, але й сприяють виробленню координації в
діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судин-
ної системи та в інших системах, добре впливають на
психіку інвалідів, мобілізують їх волю, повертають
людям відчуття соціальної повносправності[1].

Порушення координаційних здібностей є типо-
вим для всіх нозологічних груп дітей, які мають вади в
розвитку. До факторів, які впливають на прояв коорди-
наційних здібностей дітей з вадами слуху, відносяться:
· функціональний стан центральної та периферійної
нервової системи;

· рівень міжм’язової координації, який забезпечує
техніку рухових дій;

· тип вищої нервової діяльності особливості характе-
ру та поведінки;

· стан вищих психічних функцій, психологічна
стійкість, здатність аналізувати та швидко приймати
рішення в умовах швидко змінюючихся обставин;

· функціональний стан рухового, зорового, слухо-
вого, тактильного та інших аналізаторів [7].

Шкільний вік є найбільш відповідальним пері-
одом у формуванні основного потенціалу моторики
людини, тому питання про розвиток координації рухів
у спортсменів шкільного віку представляє практич-
ний інтерес в області спортивного тренування. [2].

Одним з найбільш доступних засобів розвитку
координаційних рухів є ігри, а зокрема, баскетбол.
Ігрова діяльність в баскетболі характеризується склад-
ною руховою координацією. Засвоєння та вдоскона-
лення техніки гри в баскетбол багато в чому зале-
жить від здібностей займаючихся точно та
координовано виконувати рухові дії [4].

Виховання спритності та координації у баскет-
болі складається з тренування здібностей освоювати
координаційно важкі дії відповідно із вимогами рап-
тово змінюючихся обставин на майданчику. [3].

Разом з цим, аналіз спеціальної літератури
свідчить про відсутність уваги фахівців до методики
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комплексної оцінки та розвитку спеціальних рухових
здібностей даного контингенту. В зв’язку з цим, роз-
робка та обґрунтування рекомендацій з корекції ру-
хової діяльності дітей з вадами слуху, які займаються
баскетболом, на підставі оцінки рухової координації,
є актуальними і соціально вагомими.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури
і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета даного дослідження – розробка та об-

ґрунтування методики розвитку координаційних
здібностей в навчально-тренувальному процесі бас-
кетболістів з вадами слуху.

Задачі дослідження були наступні:
· виявити рівень розвитку координаційних здібнос-
тей баскетболістів з порушеннями слуху;

· розробити та експериментально обґрунтувати ме-
тодику розвитку координаційних здібностей баскет-
болістів з порушеннями слуху;

 Методами наших досліджень є: аналітичний
огляд науково-методичної літератури, вивчення та уза-
гальнення досвіду практики, проведені педагогічні
спостереження під час тренувальних занять та змагань.

Рівень розвитку спеціальних рухових здібнос-
тей юнаків 13-14 років визначався за комплексом тестів
Л.П. Сергієчко [6]: дистанційні кидки баскетбольного
м’яча на швидкість і точність; передача баскетбольно-
го м’яча на швидкість і точність; човниковий біг 3х10 м
з оббіганням набивних м’ячів; ведення м’яча рукою у
бігу зі зміною напрямку руху; біг до пронумерованих
набивних м’ячів; статистична рівновага за методикою
Бондаревського; десять “вісімок” (тест Копилова); три
перекиди вперед, стрибки з обертами.

Організація дослідження: дослідження про-
ходили на базі обласної дитячої спортивної школи
параолімпійського резерву м. Дніпропетровська.
Обстежено було 24 спортсмена 13-14 років з пору-
шеннями слуху.

Результати досліджень.
Розроблена тестова програма дозволяє визна-

чити розвиток координаційних здібностей юних бас-
кетболістів з вадами слуху. Юні баскетболісти, відне-
сені до контрольної та експериментальної груп, в
цілому однакові за рівнем фізичної та технічної підго-
товленості (P>0,05), здебільшого 2-го року навчання.
Тренуються по існуючий програмі для ДЮСШ.

Методика для експериментальної групи спорт-
сменів з порушеннями була побудована з блоків неспе-
цифічних та специфічних вправ для баскетболу, спря-
мованих на розвиток кинестетичної здатності, стійкості
рівноваги, регуляції просторово-часових та динамічних
параметрів руху, координованості рухів, реагуючій
здібності та здібності орієнтування в просторі.

Блоки складаються зі спеціально-підібраних
вправ та в деякі з них входять рухливі ігри. По-
слідовність використання блоків, які відрізняються
спрямованістю протягом заняття, визначалася спе-
цифікою нервово-м’язового впливу тих чи інших
вправ. За даними М.Д.Рипа, В.К. Велитченко, С.С.

Волкова (1988), у спортсменів-ігровиків з появою вто-
ми центральної нервової системи знижується
швидкість процесів збудження та гальмування, ство-
рюються складні умови для розмежування подраз-
ників. Таким чином блоки вправ на розвиток реагу-
ючої та кінестетичної здібності, які вимагають
значного напруження сенсорних механізмів та стійкої
уваги, застосовувалися в підготовчій частині та в
першій половині основної частини заняття, коли
організм спортсмена ще не сягнув високих значень
по показникам втоми. Вправи на розвиток рівноваги
використовувались для рішення основних задач. На-
прикінці основної та на початку заключної частини
тренувального заняття виконувалися вправи на роз-
виток координованості рухів, розвиток здібності до
орієнтування в просторі.

 Вправи виконувалися з відносно невеликою
інтенсивністю, що обумовлено як обмеженими тех-
нічними можливостями так і невисоким рівнем
фізичної підготовленості, включно координаційних
здібностей баскетболістів з вадами слуху.

Спортсмени з порушеннями слуху контрольної
групи займалися за загальноприйнятою програмою
навчально-тренувальних занять, до якої не входила
методика розвитку координаційних здібностей.

Основні задачі, які ставилися на кожне навчаль-
но-тренувальне заняття перед спортсменами вирішу-
валися ними разом, тими засобами та методами, які
пропонував тренер. Виключення складав розвиток ко-
ординаційних здібностей в контрольній та експеримен-
тальній групах, а саме зміст та відсоткове співвідношен-
ня вправ спрямованих на розвиток цих здібностей.

Так, в залежності від блоків та вправ в експе-
риментальній групі  спортсменів  відсоткове
співвідношення цих засобів складало 21-26% від за-
гального часу навчально-тренувального заняття, а
в контрольній – 9-11 %.

Розроблена тестова програма дозволила виз-
начити рівень спеціальних координаційних здібностей
юнаків з вадами слуху. Виділяють тестування відносно
самостійних видів координаційних здібностей (Плато-
нов В.М., 1997). Згідно з цим нами були взяті найбільш
відповідні її види для даної спеціалізації.

В таблиці 1 представлені результати координа-
ційних здібностей контрольної та експериментальної
груп спортсменів з порушеннями слуху протягом
експерименту. Аналіз даних показників свідчить про
недостовірні розбіжності в результатах контрольної
та експериментальної груп до експерименту (р>0,1),
виключення складає стрибки з обертами за допомо-
гою рук (р< 0,001).

Аналіз результатів дослідження здібності до
оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних
параметрів рухів показав істотну різну після застосу-
вання розробленої методики між показниками спорт-
сменів контрольної та експериментальної груп
(Р<0,001) табл. 1. В тесті № 1 спочатку визначався інтег-
ральний показник за точністю попадань м’яча в кільце
та часом виконання тесту, потім виконувалася мате-
матико-статистична обробка отриманих даних.
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Таблиця 1 
Вихідні показники координаційних здібностей баскетболістів 13-14 років  

контрольної та експериментальної груп до експерименту (n=24) 
 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

 
№
п/
п 

 
Контрольні тести 

 
Групи 
спорт 
сменів 

Хср ± S 

Р1 

Хср ± S 

 
P 

Е 30,87± 3,81 21,67± 0,94 1 Дистанційні кидки 
баскетбольного м’яча на 
швидкість і точність К 30,42± 4,16 

 
>0,1  

28,31±1,31 

 
< 0,001 

Е 9,02± 0,26 8,01± 0,13 2 Човниковий біг 3х10 з 
оббіганням набивних м’ячів  

К 9,04± 0,23 

 
>0,1  

8,91± 0,23 

 
< 0,001 

Е 9,83± 0,54 8,66±0,37 3 Біг до пронумерованих 
набивних м’ячів К 9,84± 0,43 

 
>0,1  

9,68± 0,28  

 
< 0,001 

Е 13,96± 0,63 12,19±0,25  4 Десять вісімок  
(тест Копилова) К 13,92± 0,54 

 
>0,1  13,68±0,51  

 
 

< 0,001 
Е 4,81± 0,39 3,89±0,19  5 Три перекиди вперед 

К 4,77 ±0,40 

 
>0,1  4,56±0,33  

 
 

< 0,001 
Е 11,87± 0,23 10,85±0,25  6 Ведення м’яча рукою у бігу зі 

зміною руху 
К 11,89± 0,28 

 
>0,1  

11,63±0,31  

 
 

< 0,001 

Е 13,14± 1,00 11,85±0,38 7 Передача баскетбольного 
м’яча на швидкість і точність К 13,79± 0,76 

 
>0,05 

 13,25±0,45 

 
< 0,001 

Е 32,16 ±3,43 42,61 ±1,40 8 Статистична рівновага за 
методикою Бондаревського  
(з відкр. очима) К 32,21 ±3,18 

 
>0,1  

35,79±2,16 

 
< 0,001 

 
 

Е 7,79 ± 1,50 12,49±0,67 
 

9 Статистична рівновага за 
методикою Бондаревського  
(з закр. очима) 

К 7,74 ± 1,51 
 
>0,1  

9,45±0,41 

 
< 0,001 

Е 13,92 ±0,65 11,67±0,37 10 Перекладання фішок 
К 13,91 ±0,44 

 
>0,1 13,57±0,47 

 
< 0,001 

Е 26,84±1,54 19,41±0,71 11 Ловля лінійки 
К 26,82±0,95 

 
>0,1 25,25±1,28 

 
< 0,001 

Е 227,00±21,28 254,08±12,09 12  Стрибки з обертами  
(за допомогою рук) 

К 225,50 ±20,79 

 
< 
0,001 231,50±18,58 

< 0,001 

Е 148,83 ±14,51 171,92±12,99 13 Стрибки з обертами  
(без допомоги рук) К 147,67±14,25 

 
>0,1 152,17±11,34 

< 0,001 

Результати показані спортсменами експери-
ментальної групи в тесті №2, дорівнювали 8,01±0,13с,
що становить високий та вище середнього рівня опи-
раючись на нормативні оцінки результатів для дітей
та молоді європейської популяції, а спортсмени кон-
трольної групи мають низький та нижче середнього
показники – 8,91±0,23с.

Так, спортсмени контрольної групи мають
середній показник 28,31±1,31 балів, а експерименталь-
на 21,67±0,94 бали, що становить різницю між показ-
никами 6,64 балів. В показниках тесту №7 різниця скла-

ла – 1,4 бали при середніх показниках в контрольній
групі баскетболістів з порушеннями слуху -13,25±0,45
балів та в експериментальній – 11,85±0,38 бали.

В тесті «Ведення м’яча рукою у бігу зі зміною
напрямку руху” спортсмени експериментальної гру-
пи отримали показник 10,85 ± 0,25, що є рівнем вище
середнього, але не зовсім достатнього як для спорт-
сменів. Баскетболісти контрольної групи мали показ-
ник 11,63 ± 0,31 який є низьким та нижче середнього,
різниця між показниками експериментальної та кон-
трольної груп становить 0,78 с.
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Контроль здібності до орієнтування в просторі
визначався за допомогою тесту «Біг до пронумерова-
них м’ячів» та стрибки з обертами за допомогою та
без допомоги рук. Спортсмени, які займалися за ав-
торською методикою в тесті №3 отримали майже
відмінні показники – 8,66±0,37с, а які займалися за тра-
диційною задовільні та достатні – 9,68±0,28 с, але не
достатні для підвищення спортивного результату, зок-
рема, в баскетболі. Аналіз показників у тестах № 12,13
також виявив достовірні відмінності між результатами
контрольної та експериментальної груп (р<0,001)

Для оцінки здібності контролю координованості
рухів спортсмени обох груп виконували три перекиди
вперед та десять «вісімок» (тест Копилова) і отримали
наступні показники: тест №4 експериментальна група
виконала з показниками 12,19±0,25с, а юнаки конт-
рольної –13,68±0,51с (р<0,001), а тест № 5 з результата-
ми 4,56±0,33 та 3,89±0,19 відповідно при (р<0,001).

Оцінка статичної рівноваги до та після експе-
рименту вимірювалася за допомогою проби Бонда-
ревського (із закритими та відкритими очима) де та-
кож спостерігається значне покращення результатів
у спортсменів експериментальної групи після засто-
сування нашої методики – в тесті № 8 покращилися
на 10,45с, в тесті №9 – 4,7с при (р<0,001), тоді як в
контрольній групі таких змін не відбулося (р>0,05).

Оцінка реагуючої та кінестетичної здібності ви-
мірювали за допомогою перекладання фішок (тест №10)
та ловлі лінійки (№11) – різниця між показниками в тесті
№10 в контрольній та експериментальній групах склала
1,7с (р<0,001), а в тесті №11 – 5,84 с (р<0,001).

Висновки.
Слід зауважити, що засоби та методи, які вико-

ристовуються в тренувальному процесі команд із
здоровими спортсменами не можуть бути в повно-
му обсязі перенесені в систему навчання баскет-
болістів з порушеннями слуху.

Таким чином, застосована в нашому дослід-
женні експериментальна методика, суть якої поляга-
ла у активному та цілеспрямованому впливу на ру-
хову сферу за  допомогою фізичних вправ  у
сполученні з рухливими іграми, зробила позитивний
вплив на розвиток координаційних здібностей спорт-
сменів з ураженнями слуху.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем корекції
координаційних здібностей баскетболістів з порушен-
нями слуху.
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ФАКТОРНА СТРУКТУРА КІНЕМАТИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКИ МЕТАЛЬНИКІВ СПИСУ

НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Захаровська Т., Горбенко В.

Дніпропетровській державний інститут фізичної
культури і спорту

Анотація. Досягнення високих спортивних результатів у
метанні спису диктує необхідність вивчення технічної підго-
товки юних метальників спису. У статті представлені резуль-
тати проведення кореляційного і факторного аналізу кінема-
тичних показників  техніки метання  спису. Визначено
найбільш значні фактори техніки, яки впливають на резуль-
тат юного спортсмена. До найбільш важливих з них відно-
сяться: виконання попередньої частини розбігу; положення
колінного суглобу; руху метаючої руки; фінальне положен-
ня ніг; довжина бігового та кидкового кроку; виконання зак-
лючної частини розбігу;  випуск снаряду.
Ключові слова: техніка, спис, кінематичні параметри, коре-
ляційний зв’язок, факторний аналіз.
Аннотация . Захаровская Т.Л ., Горбенко В.П. Факторная
структура кинематических показателей техники метателей
копья на этапе начальной подготовки. Достижение высоких
спортивных результатов в метании копья диктует необходи-
мость изучения технической подготовки юных метателей
копью. В статье представленные результаты проведения кор-
реляционного и факторного анализа кинематических пока-
зателей техники метания копья. Определены наиболее зна-
чительные факторы техники, которые влияют на результат
юного спортсмена. К наиболее важным из них относятся:
выполнение предварительной части разбега; положение ко-
ленного сустава; движения метающей руки; финальное по-
ложение ног; длина бегового и броскового шага; выполне-
ние заключительной части разбега;  выпуск снаряда.
Ключевые слова: техника, копье, кинематические парамет-
ры, корреляционная связь, факторная анализ.
Annotation.  Zaharovskaja T.L., Gorbenko V.P. Factorial structure
of kinematic parameters of  technical equipment the throwers of
a spear at a stage at initial preparation. Achievement of high
sports results in javelin throw dictates necessity the studying a
technical training of young throwers to a spear. In article the
presented results of carrying out in the correlation and factorial
analysis is kinematic parameters of technical equipment the javelin
throw. The most appreciable factors of engineering which influence
result of the juvenile sportsman are defined. To most important
of them treat: execution of a preliminary part of take-off run; a
position of a knee joint; locomotions throw arms; a final position
of legs; length racing and burst a walk; execution of a closing part
of take-off run; issue of gear.
Keywords: technical equipment, a spear, kinematic parameters,
correlation connection, factorial the analysis.

Вступ.
У наш час достатньо детально вивчені питан-

ня технічної підготовки метальників спису високої
кваліфікації [6,7,8].

Деякі автори [3,5,7], вказують на те, що для до-
сягнення результатів необхідно в першу чергу сприя-
ти розвитку рухових здібностей, але цього не завжди
достатньо при технічній підготовці юних метальників.
Але одними з головних чинників технічної підготовки
метальників спису є кінематичні параметри техніки
метальників спису, тому все вище викладене потре-
бує додаткових досліджень факторного аналізу кіне-
матичних параметрів техніки метальників спису вико-
ристовуючи різні методики факторного аналізу.

Структура процесу підготовки спортсменів
базується на об’єктивно існуючих закономірностях
спортивної майстерності та мають специфічні фак-
тори технічної підготовки метальників спису [5, 6].
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Раціональне планування технічної підготовки
багато в чому пов’язане з точним установленням
структури змагальної діяльності та підготовленості
спортсменів, що забезпечують збільшення спортив-
них результатів (Платонов В.М., 1995; Мулик В.В., 2001).

Факторний аналіз - один з методів багатомір-
ного статистичного аналізу, використовуваний у на-
укових дослідженнях для конкретної характеристики
різних явищ на основі визначення внутрішнього взає-
мозв’язку окремих показників, вимірюваних при
їхньому вивченні. Його застосування пов’язане з тим,
що в більшості випадків об’єктом дослідження слу-
жать багатопараметрові явища. Тому при аналізі ве-
ликої кількості експериментальних даних, що відби-
вають певний процес, постійно встає питання про
необхідність відкинути частину параметрів або замі-
нити їх меншим числом функцій, зберігаючи при
цьому всю інформацію.

Таким чином, зміст факторного аналізу поля-
гає в тім, щоб виділити з великої кількості взаємоза-
лежних показників кілька основних факторів, які вис-
тупають як більше фундаментальними змінними, які
характеризують дане явище. Самі фактори - це істотні
спричини, які викликали ті або інше співвідношення
показників. Отже, завданням аналізу є відшукання цих
факторів на основі вивчення коефіцієнтів кореляції між
різними змінними та правильною їх інтерпретацією.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури
і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - виявити факторну струк-

туру кінематичних показників техніки юних ме-
тальників спису.

Завдання дослідження.
1. Визначити кінематичні показники техніки метання
спису.

2. Виявити взаємозв’язок між кінематичними пара-
метрами техніки юних метальників спису.

3. Визначити факторну структуру кінематичних па-
раметрів техніки метальників спису на етапі почат-
кової підготовки.

Організація дослідження.
Дослідження були проведені на базі СК “Ме-

теор” та “Трудові резерви” на протязі 2002-2006рр. У
дослідженні прийняло участь 40 спортсменів-ме-
тальників, які мають кваліфікацію І-ІІ юнацького роз-
ряду, на кожного було отримано по 17 кінематичних
показників техніки метання спису.

Результати дослідження та їх обговорення.
В нашій роботі для виявлення факторної струк-

тури найбільш значимих для досягнення високих
спортивних результатів в метанні спису показників
кінематичних параметрів техніки був проведений
факторний аналіз виявлених нами кореляційний взає-
мозв’язків експериментальних даних, отриманих в ході
проведення експерименту. Було отримано та оброб-
лено 289 коефіцієнта кореляції, які характеризують
різні ступені взаємозв’язків між 17 показниками кіне-
матичних параметрів техніки юних метальників спи-
су (таб.1.). Факторний аналіз проводився з  виділен-

ням по методу головних компонентів з ротацією осей
по варимакс-критерію [1,2]. Кількість факторів вияв-
лялась за допомогою Критерію каменистої осипі Кет-
теля [3,4] (Рис.1.).

Для визначення самих важливих показників з
багатьох значимих  кореляційних зв’язків, при прове-
деному факторному аналізу кінематичних параметрів
техніки було встановлено виділення коефіцієнтів коре-
ляції вище, ніж 0,79. Існує високий кореляційний взає-
мозв’язок між аналізуємим результатом та довжиною
бігового кроку r1,2H ≈ -0,93, між довжиною поперед-
ньої частини розбігу та часом виконання попередньої
частини розбігу r4,6H ≈ 0,78 і між часом виконання по-
передньої частини розбігу та кутом ліктьового сугло-
бу в заключній фазі метання t1 r6,14H ≈ 0,78 (Таб.1).

Також виявлений середній кореляційний зв’я-
зок між 8 показниками: довжиною бігового кроку та
кидкового r2,3H ≈ 0,42, між довжиною попередньої та
частини розбігу та часом виконання заключної час-
тини розбігу r4,7H ≈ 0,4, між довжиною та часом зак-
лючної частини розбігу  r5,7H ≈ 0,54, між аналізуємим
результатом та кутом колінного суглоба опорної ноги
у фазі t2 r1,12H ≈ -0,44, між кутом колінного суглоба
опорної ноги у фазі t2 та кутом ліктьового суглоба в
заключній фазі метання t2 r12,15H ≈ -0,68 і між довжи-
ною кидкового кроку та кутом ліктьового суглоба в
заключній фазі метання t3 r12,15H ≈ 0,44.

Існує також і низька кореляційна залежність
між 22 показниками та є тенденція до кореляційної
залежності між 29 кінематичними показниками техн-
іки юних метальників спису.

На основі отриманих кінематичних показників
техніки був проведений факторний аналіз з метою виз-
начення основного факторного навантаження та ско-
рочення кореляційних змінних величин.  Було проанал-
ізовано 17 показників кінематичних параметрів техніки
юних метальників спису в результаті виділилось 9 фак-
торів, які визначили найбільш важливі  та прогностично
значимі в даній групі тестів показників технічної підго-
товки, а саме кінематичних параметрів техніки ме-
тальників спису на початковому етапі підготовки (Таб.2).

Як видно з Рис.2. перший фактор навантажен-
ня якого склало 13,7% виділився, як головний. До ньо-
го віднеслися вправи, які відповідають за виконання
попередньої частини розбігу, т.б. довжина бігового
кроку та час виконання попередньої частини розбігу.

До другого фактору віднеслися наступні кіне-
матичні одиниці, це кут колінного суглоба гальмую-
чої ноги у фазах t1,  t3 та кут колінного суглоба опор-
ної ноги у фазі t1, його навантаження складає 11,47%.
До третього фактору увійшли: аналізує мий результат
та показники руху ліктьового суглобу у фазах t1, t2 та
загальна дисперсія вибірки склала 11,41%. До четвер-
того фактору увійшли показники окремих параметрів
розбігу, тобто довжина бігового та кидкового кроків і
його навантаження склало 10,12%. П’ятий фактор об-
’єднав у собі аналізуємий результат, кут колінного суг-
лоба опорної ноги у фазі t2 та кут вильоту списа і склав
11,87% навантаження загальної дисперсії вибірки.
Шостий фактор можна зазначити , як фактор відпові-
даючий за виконання заключної частини розбігу, тоб-
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Рис.1. Графік власних значень
факторів за Критерієм кам’янис-

того осипу Кеттеля.

Рис.2. Дисперсія вибірки факторного
аналізу кінематичних показників техніки
метальників спису на початковому етапі
підготовки (F1 - 1, F2 – 2, F3 – 3, F4 – 4,

F5 – 5, F6 – 6, F7 – 7, F8 – 8, F9 – 9).

Таблиця 1 
Кореляційна матриця кінематичних показників техніки метальників спису 

 
№ 
п/п 

Контрольна 
вправа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Ар 1 -0,93 -0,04 -0,15 -0,09 -0,15 -0,05 0,11 0,06 -0,15 -0,15 -0,44 0,03 -0,28 -0,23 0,13 -0,09 

2. Дбк   1 0,42 -0,13 0,09 0,03 -0,21 -0,02 -0,25 -0,06 -0,13 0,09 -0,11 -0,01 0,02 0,17 -0,07 

3. Дкк    1 0,19 0,04 0,22 0,08 -0,05 0,05 0,14 0,06 -0,02 -0,25 0,06 -0,08 0,44 -0,27 

4. Дпчр     1 -0,18 0,78 0,4 -0,04 -0,06 -0,03 0,17 -0,02 -0,15 -0,05 0,06 0,02 0,09 

5. Дзчр      1 -0,22 0,54 -0,08 0,18 -0,09 0,03 -0,27 0,19 0,19 0,05 -0,16 -0,07 

6. Чвпчр       1 0,14 -0,02 -0,16 -0,08 0,20 -0,06 -0,09 0,75 0,17 -0,07 0,13 

7. Чвзчр        1 -0,19 -0,22 -0,29 -0,02 -0,11 0,03 0,09 -0,01 -0,08 -0,03 

8. Кксгн Ф t1         1 0,25 0,59 -0,30 0,16 -0,09 -0,04 -0,03 0,03 0,28 

9. Кксгн Ф t2          1 0,35 0,11 0,05 0,01 -0,01 0,12 -0,05 -0,04 

10. Кксгн Ф t3           1 -0,26 -0,05 -0,32 -0,09 -0,06 0,2 -0,03 

11. Кксон Ф t1            1 0,28 -0,03 0,02 -0,05 -0,05 0,043 

12. Кксон Ф t2             1 -0,02 -0,03 -0,68 -0,04 0,29 

13. Кксон Ф t3 
             1 0,06 0,05 -

0,07 -0,04 

14. Клсзфм t1 
              1 0,63 -

0,04 0,15 

15. Клсзфм t2                1 0,18 0,12 

16. Клсзфм t3                 1 0,19 

17. Квс                  1 
Ар - аналізуємий результат, Дбк - довжина бігового кроку, Дкк - довжина кидкового кроку,  Дпчр - довжина попередньої частини розбігу, Дзчр - довжина 
заключної частини розбігу, Чвпчр - час виконання попередньої частини розбігу, Чвзчр -  час виконання заключної частини розбігу, Кксгн Ф t1 - кут колінного 
суглоба гальмуючої ноги у фазі t1, Кксгн Ф t2 - кут колінного суглоба гальмуючої ноги у фазі t2, Кксгн Ф t3 - кут колінного суглоба гальмуючої ноги у фазі t3, 
Кксон Ф t1 - кут колінного суглоба опорної ноги у фазі t1, Кксон Ф t2 - кут колінного суглоба опорної ноги у фазі t2, Кксон Ф t3 - кут колінного суглоба 
опорної ноги у фазі t3, Клсзфм t1 - кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t1, Клсзфм t2 - кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t2, Клсзфм 
t3 - кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t3, Квс - кут вильоту снаряда. 
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то до нього віднеслись довжина та час виконання зак-
лючної частини розбігу, його навантаження склало
9,81%.  Сьомий фактор при навантаженні 11,34% відпо-
відає за показники кутів колінного суглоба гальмую-
чої ноги у фазі t2, та опорної ноги у фазі t1.

Восьмий фактор відповідає за випуск спису,
тому що до нього віднеслись кут ліктьового суглобу
в заключній фазі метання t3 та кут вильоту списа, при
цьому його навантаження склало 9,57%. Дев’ятий
фактор виділився, як фінальне положення ніг у мо-
мент випуску снаряда, до нього віднеслись кут колін-
ного суглобу гальмуючої та опорної ноги  у фазах t3
та його загальна дисперсія вибірки склала 10,69%.

Висновки.
Таким чином у результаті застосування коре-

ляційного і факторного аналізів обробки отриманих
кінематичних показників техніки метальників спису
на початковому етапі підготовки нам вдалось визна-
чити найбільш значні фактори техніки, яки вплива-
ють на результат юного спортсмена. До найбільш
важливих з них відносяться:
- виконання попередньої частини розбігу;
- постановка опорної ноги у фазі двоопорного по-
ложення на початку фази випуску списа;

- положення опорної та гальмуючої ніг у одно-
опорній фазі на початку підготовчого періоду та
постановка опорної ноги у фазі випуску снаряда;

- положення колінного суглобу у одноопорній фазі
на початку підготовчого періоду;

Таблиця 2 
Факторна структура кінематичних показників техніки юних метальників спису 

 
Фактор № 

п/п Контрольна вправа 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

1. Аналізуємий результат -0,049 0,1101 -0,4022 -0,0168 0,5965 0,0657 0,1507 0,345 -0,4116 
2. Довжина бігового кроку -0,152 0,0513 0,0395 0,8388 -0,1297 0,0726 -0,3204 0,1048 -0,0316 
3. Довжина кидкового кроку 0,243 -0,0606 -0,0347 0,8234 0,0955 -0,066 0,1915 -0,069 0,1787 

4. Довжина попередньої 
частини розбігу 0,9252 -0,0482 -0,0152 -0,0332 0,0094 -0,116 -0,011 0,0044 0,1457 

5. Довжина заключної частини 
розбігу -0,223 0,0241 0,0888 0,1394 -0,0608 -0,888 0,0853 -0,082 -0,0954 

6. Час виконання попередньої 
частини розбігу 0,9148 -0,0254 0,1639 0,1074 -0,045 0,1047 -0,0722 -0,023 -0,0237 

7.  Час виконання заключної 
частини розбігу 0,3018 -0,1272 -0,0038 -0,1717 0,1136 -0,849 -0,195 -0,03 0,0071 

8. Кут колінного суглоба 
гальмуючої ноги у фазі t1 0,0189 0,8927 -0,0701 -0,0116 -0,1377 0,0366 0,219 0,0822 0,0413 

9. Кут колінного суглоба 
гальмуючої ноги у фазі t2 -0,104 0,1708 0,0758 -0,0635 0,0083 0,0624 0,8886 -0,056 0,0387 

10. Кут колінного суглоба гальмуючої ноги у фазі t3 -0,091 0,5973 0,025 0,0052 0,0562 0,1405 0,3 -0,007 0,6295 

11. Кут колінного суглоба опорної ноги у фазі t1 0,217 -0,6289 -0,0811 -0,0129 -0,4218 -0,008 0,4351 0,085 -0,0114 

12. Кут колінного суглоба опорної ноги у фазі t2 -0,031 0,0263 -0,0757 0,045 -0,9071 0,0443 0,0433 -0,003 -0,009 

13. Кут колінного суглоба опорної ноги у фазі t3 -0,143 -0,0338 0,1303 -0,1088 0,0406 -0,038 0,0262 -0,174 -0,7338 

14. Кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t1 0,068 0,0074 0,8649 0,0326 -0,0379 -0,089 0,0189 -0,033 -0,0725 

15. Кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t2 0,0535 -0,022 0,8928 -0,0364 0,0482 0,0234 0,0525 0,1597 -0,0419 

16. Кут ліктьового суглоба в заключній фазі метання t3 -0,069 -0,0274 0,0977 0,0872 0,1071 0,089 -0,0367 0,8405 -0,2444 
17. Кут вильоту снаряда 0,1828 0,3188 0,0929 -0,2635 -0,4673 0,0199 -0,0895 0,548 -0,2414 

Дисперсія вибірки 13,7% 11,47% 11,41% 10,12% 11,87% 9,81% 11,34% 9,57% 10,69% 
Факторні загрузки являються значимими, коли їх величини > 0,43, при α <0,05 

 - руху метаючої руки в заключній фазі метання;
- фінальне положення ніг у момент випуску снаряда;
- довжина бігового та кидкового кроку;
- виконання заключної частини розбігу;
- випуск снаряду.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем техніки
метальників спису на етапі початкової підготовки.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Іваненко Н.В.

Донецький державний університет управління

Анотація. Студенти як майбутні фахівці з вищою освітою ве-
ликою мірою визначають майбутнє країни, тому вони повинні
мати не тільки високий рівень професійної підготовленості,
але і бути фізично витривалими, працездатними і здоровими.
Формування культури здоров’я менеджера необхідно почи-
нати з урахування змісту рухової активності, форм і засобів
фізичного виховання, обсягів та інтенсивності навантажень.
На визначення режимів рухової активності впливають вікові
особливості фізіологічного та психічного розвитку.
Ключові слова: менеджери, економіка, професійні якості,
фізичні вправи, здоров’я, комунікативність.
Аннотация. Иваненко Н.В. Формирование профессиональных
качеств менеджера средствами физической культуры. Студен-
ты как будущие специалисты с высшим образованием в боль-
шей мере определяют будущее нашей страны, потому они
должны иметь не только высокий уровень профессиональной
подготовленности, но и быть физически выносливым, рабо-
тоспособным и здоровым. Формирование культуры здоровья
менеджера необходимо начинать с учета содержания двига-
тельной активности, форм и средств физического воспита-
ния, объемов и интенсивности нагрузок. На определение ре-
жимов двигательной активности влияют возрастные
особенности физиологического и психического развития.
Ключевые слова: менеджеры, экономика, профессиональные
качества, физические упражнения, коммуникативность.
Annotation. Ivanenko N.V. Тhe foundation of professional
qualities of future managers with the help of physical upbringing.
Тhe students as future specialist with the high education as far
as possible determine the future of our country. That’s why
they must not have only high level of professional training, but
to be hardy, active and, of course, healthy. Formation of crop
of health of the manager is necessary for beginning from the
count of the contents of a motor performance, forms and means
of physical training, volumes and intensity of loads. Definition
of conditions of a motor performance is influenced with secular
habits of physiological and mental development.
Key words: managers, economic, professional qualities, physical
exercises.

Вступ.
На конкурентному ринку конкурують фірми,

а не країни. У нинішніх реаліях, які створює економі-
ка, що динамічно змінюється, роль менеджерів, ви-
конувані ними функції та завдання на усіх рівнях
управління є не порівняно складнішими та їх не-
зрівнянно більше, ніж у системі планової економіки.
Крім того, зміни, які сьогодні відбуваються в уп-
равлінні, вказують, що вимоги до менеджерів пост-
ійно зростають; керування підприємством є щоразу
складнішим, тому менеджер змушений розпізнава-
ти й поєднувати значно більшу кількість змінних фак-
торів; ситуації, які належатиме менеджеру вирішу-
вати, створюють нові вимоги до його знань, умінь та
компетенцій [1].

В такій обстановці  перед менеджерами
підприємств встають нові завдання, які вимагають,
разом із знанням традиційних методів управління,
освоєння нового інструментарію розробки концепції
стратегічного управління підприємствам на основі
розвитку його конкурентних переваг.

Суспільство є “суспільством знань” [5]. Знан-
ня стають основним засобом існування і праці, роз-
ташовуючись біля сировини, праці та капіталу. Вод-

ночас знизиться необхідність у фінансовому капіталі,
який замінить “людський капітал”. Тільки високоін-
телектуальні підприємства будуть конкурентоспро-
можними, тому що вони зможуть функціонувати за
умови, що керуючі ними менеджери будуть до цьо-
го підготовлені настільки, що зможуть стимулювати
інноваційний розвиток підприємства в умовах бурх-
ливих змін, гарантувати їм конкурентоспроможність,
експорт та диференційований розвиток.

Менеджери фірми є акумулятором знань. Їх
загальні і спеціальні знання складають основу інте-
лекту організації.

Основою успіху є потенціал менеджера, його
професійні та організаторські знання, життєва
мудрість, здібності, інтелігентність, авторитет, інтелек-
туальний розвиток, уява, лідерські здібності, мотива-
ція, відважність, інтуїція, віра у власні сили, вміння
вибору можливостей, відчуття справедливості, толе-
рантність, психічне і фізичне здоров’я тощо.

Фізичне здоров’я людини – це правильне функ-
ціонування організму і кожної із його систем. Одним
із показників фізичного здоров’я є фізичний розвиток
– сукупність морфологічних і функціональних показ-
ників організму, які дозволяють визначити запас його
фізичних сил, витривалості і працездатності [2].

Культура здоров’я з одного боку – це інтегра-
тивна якість особистості, з іншого – показник її вихо-
ваності [4].

Цілком правомірно говорити про культуру
здоров’я як про невід’ємну складову загальної куль-
тури особистості, що забезпечує певний рівень знань,
умінь, навичок з питань формування, збереження,
відтворення та зміцнення здоров’я і характеризуєть-
ся високим рівнем культури поведінки стосовно влас-
ного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Аналізуючи вимоги, що ставляться до праці
менеджерів та розробляючи загальну модель менед-
жера, відповідно до вимог ринку праці, можна ствер-
джувати, що зростає потреба у менеджерах “генерал-
істах”, які працюють на межі управління, економіки,
інформатики, організації та гуманітарних наук. Тим
часом факультети, існуючі у вищих технічних навчаль-
них закладах, не можуть готувати менеджерів “гене-
ралістів” [3]. Навчаючись у сфері управління студенти
мають оволодівати фахом й виробляти почуття сусп-
ільної відповідальності, комунікативності, стійкості до
стресу та мати гарне здоров’я, адже роботодавці сьо-
годні шукають людей широких поглядів, людей рене-
сансу. Вони вважають, якщо випускник навчального
закладу “не буде добре знати англійської мови – ми
його довчимо. Якщо матиме прогалини у знаннях –
підкажемо, як і де їх знайти. Але якщо він не буде осо-
бистістю творчою, схильною до інноваційності, не
вмітиме спілкуватися з іншими, не матиме гарного
здоров’я  – він не має шансів на працевлаштування”.

Робота виконана за планом НДР Донецького
державного університету управління.

Мета дослідження: теоретично обґрунтува-
ти та експериментально перевірити формування про-
фесійних якостей майбутніх менеджерів засобами
фізичної культури.
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Об’єкт дослідження:  професійна підготовка
менеджерів у ДонДУУ.

Предмет дослідження: педагогічні умови
формування культури здоров’я майбутніх менед-
жерів засобами фізичного виховання у навчальному
процесі ДонДУУ.

Результати дослідження.
Майбутнім менеджерам, які навчаються у

Донецькому державному університеті управління
було запропоновано оцінити стан свого здоров’я з
метою підвищення значущості фізичних вправ. Об-
’єктом дослідження стали 76 студентів 1-4 курсу. За
даними дослідження були отримані такі дані: 25% з
них зазначили, що повністю здорові; 40,5% – здоро-
в’я задовільне; 15,5% – незадовільне; 23,5% – зовсім
погане. Недооцінювання студентами значення фізич-
них вправ суттєво послаблює трудовий потенціал
майбутніх менеджерів, оскільки знижує їх фізичні і
розумові можливості, виникає протиріччя між про-
фесійними вимогами і фізичним станом.

За даними статистичних досліджень було вста-
новлено, що руховий компонент студентів менед-
жерів у добовому бюджеті часу при нормі 15–20% у
середньому займає 12,1%.

Організм людей, що займаються фізичними
вправами, є більш стійким до впливів зовнішнього
середовища (природних умов), а найголовніше –
вони сприяють зміцненню імунної системи. Резуль-
тати досліджень показують, що студенти, які займа-
ються фізичними вправами, хворіють у три рази
рідше, а хвороба протікає у два рази скоріше, ніж у
тих, які не займаються.

Упродовж проведення досліджень щодо виявлен-
ня оптимального рухового режиму для студентів-ме-
неджерів вивчався вплив занять різними видами спорту
на розвиток психологічних та розумових якостей.

Стало можливим констатувати, що сформо-
ваність якостей особистості у студентів, котрі займають-
ся різними видами спортивної діяльності, та в студентів,
які мало приділяють увагу заняттям фізичною культу-
рою, – різна. Зокрема, вольові і комунікативні якості
більш розвинені в людей, котрі долають великі фізичні
навантаження. Відомо, що воля виробляється тільки в
критичних екстремальних ситуаціях, коли необхідно
долати певні перешкоди, завдяки терпінню і великим
зусиллям. Розвиток комунікативних якостей особис-
тості, на мою думку, зумовлений тим, що студенти, які
займаються різними видами спорту багато часу пере-
бувають у студентському колективі, беруть участь у
спортивних змаганнях, постійно спілкуються між со-
бою. Слід зауважити, що комунікативність – одна з рис,
яка має бути притаманна майбутнім менеджерам.

У будь-якому виді спорту особливості діяльності
визначаються специфічними вимогами до її виконан-
ня, тобто тими вимогами, за якими відбувається оціню-
вання результатів цієї діяльності. В одних видах спорту
основні вимоги до діяльності спрямовані на точність і
техніку виконання, в інших – на час, ще в інших – на
узгодженість дій. Більше того, у різних видах спорту спо-
стерігається і різна психологічна активність студентів
під час виконання діяльності, що визначається своєрід-

ністю труднощів, які потрібно долати, наприклад, три-
валий біг пов’язаний із великим обсягом виконуваної
роботи, спринтерський біг – з інтенсивністю роботи,
спортивні ігри – зі складністю роботи.

Зауважимо, що результати опитувань студентів
свідчать про те, що найбільше їх втомлює на заняттях
фізичною культурою саме тривалий біг. Очевидно,
для студентів, діяльність яких пов’язана з підвищеною
розумовою активністю, не зовсім позитивно впли-
ває великий обсяг монотонної фізичної роботи.

До вище наведеного можна додати, що в пред-
ставників ігрових видів спорту (волейбол, настільний
теніс, баскетбол, футбол) найкраще сформовані то-
вариськість, доброзичливість, контактність, колек-
тивізм. Розвиток наполегливості, терпіння, спосте-
режливості і цілеспрямованості характерні для
легкоатлетів, тенісистів, плавців. У студентів, які зай-
маються загальною фізичною підготовкою, спортив-
ною аеробікою, шейпінгом, переважає сформо-
ваність організованості ,  дисциплінованості ,
незалежності та критичного мислення.

Висновки.
Проблема управління процесом формування

професійних якостей майбутніх менеджерів засоба-
ми фізичної культури є важливим фактором, оскіль-
ки він безпосередньо пов’язаний із підвищенням та
оптимізацією здоров’я студентів, причому повинен
ураховувати специфіку навчання та майбутньої про-
фесійної діяльності. Формування культури здоров’я
менеджера – доволі складний процес і потребує три-
валого часу.

Формування культури здоров’я менеджера не-
обхідно починати з урахування змісту рухової актив-
ності, форм і засобів фізичного виховання, обсягів та
інтенсивності навантажень. На визначення режимів
рухової активності, видів вправ впливають вікові особ-
ливості фізіологічного та психічного розвитку. Необх-
ідно, щоб види вправ сприяли психологічній стиму-
ляції. Ось чому вибір видів фізичних вправ слід
здійснювати методом підбору, враховуючи психоти-
пи менеджерів, що мають свої особливості у зв’язку зі
специфікою майбутньої професійної діяльності. Крім
цього, при визначенні оптимального рухового режи-
му потрібно враховувати особливості побутового ас-
пекту рухової активності майбутніх менеджерів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання професійних якостей майбутніх менеджерів
засобами фізичної культури.
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МАКАРЕНКОВСКОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ЕЕ
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ
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имени В.Г.Короленко

Присвячується 120-річчю від дня
народження А.С.Макаренко.

Аннотация. В статье рассматриваются организационные воп-
росы развития двигательных и психических качеств колонис-
тов (коммунаров) и укрепление их здоровья в педагогической
практике А.С.Макаренко. Учитывая особенности построения
новых типов обучения, автором ставится вопрос о малой ве-
роятности реализации коллективистского потенциала в совре-
менной педагогической практике физического воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, двигательные и физи-
ческие качества, педагогическая практика, коллективные дей-
ствия, коллективистское воспитание, игра.
Анотація. Іванов В.І. Макаренське розуміння ролі фізичної
культури в педагогічній практиці та її пріоритети для сучас-
них навчальних закладах. В статті розглядаються організаційні
питання розвитку рухових і психологічних якостей колоністів
(комунарів) і зміцнення їх здоров’я в педагогічній практиці
А.С.Макаренка. Враховуючи особливості побудови нових
типів навчання, автором піднімається питання імовірної
можливості реалізації колективного потенціалу в сучасній
педагогічній практиці фізичного виховання.
Ключові слова: фізична культура, рухові і фізичні якості, пе-
дагогічна практика, колективні дії, колективне виховання, гра.
Annotation. Ivanov V.I. Makarenko understands of the role of
physical culture in pedagogical practice and its priority for
modern educational establishments. The question of
development of physical and psychic qualities of the community
members and promotion of their  health in the pedagogical
practice of A.Makarenko is considered in the article. Taking
into consideration peculiarities of creation of new teaching
methods, the author examines the question about a small chance
of realization of collective potential in the modern pedagogical
practice of physical education.
Key words: physical culture, pedagogical practice, collective
actions, game, physical qualities, collectivist training.

Введение.
Физическое воспитание, как составная часть

воспитания членов общества 20-30 годов ХХ столе-
тия, занимало видное место во всей системе воспи-
тания подрастающего поколения А.С.Макаренко [4].
Он хотел видеть подрастающее поколение здоровым,
духовно красивым, бодрым, с крепкой нервной сис-
темой. В поисках новых путей воспитания Макарен-
ко обращает глубокое внимание на воспитание луч-
ших человеческих чувств, глубокое уважение и
симпатии к людям, что является результатом разум-
ной жизни и деятельности коллектива. Все это связа-
но с процессом обучения, но неотделимо от процес-
са физического воспитания [14].

Он утверждал, что для успешного воспитания
всегда важно достигать самого высокого уровня фи-
зического и морального здоровья. А этого нельзя
добиться без разумной системы воспитания в труде
[18], нравственного, эстетического и физического
воспитания [9].

Работа выполнена согласно плана НИР Пол-
тавского педагогического университета

Формулирование целей работы.
Цель работы – выяснить макаренковское пони-

мание некоторых вопросов организации развития дви-
гательных психических качеств и укрепление здоровья
личности в педагогической практике физического вос-
питания и их осуществление в современных условиях.
Изложение основного материала и его обсуждение.

А.С.Макаренко не был специалистом по физ-
культуре, но, зная военный строй и военную гимна-
стику, занимался физическим воспитанием колони-
стов и коммунаров. Он отмечал положительное
влияние на воспитанников правильной военной вып-
равки на занятиях по физической культуре. Внешний
облик колонистов, коммунаров: стройность, умение
спокойно и свободно держать себя, уверенная пру-
жинистая походка, – все это было результатами пра-
вильной военной выправки и занятий по физической
культуре. Об этом свидетельствуют и материалы эк-
спозиции мемориального музея [7] Музея-заповед-
ника А.С.Макаренко [13] и комнаты-музея А.С.Ма-
каренко при Полтавском ГПУ.

Им положено начало военной игре, ставшей
впоследствии одной из важных составных частей
физического воспитания в колонии, а затем комму-
не. Колонисты были увлечены военным строем, их
стремление к военной игре внесло много нового в
занятия. Привычка на всякое приказание отвечать
“есть” и салютовать взмахом руки была введена в
колонии под влиянием военных игр и занятий физи-
ческой культуры. Все это способствовало тому, что
воспитанники отличались внешней подтянутостью,
военной выправкой, дисциплинированностью и орга-
низованностью [7, 14].

В коллективе Макаренко, особенно в комму-
не, степень четкости и организованности всего кол-
лектива была так высока, что в случае надобности
коммуна могла собраться, построится и выступить в
течение трех минут [11]. Таких примеров организо-
ванности в течение последних 17 лет в доступной нам
литературе не обнаружено.

Анализ воспитательной работы в колонии и
коммуне подтверждает: А.С.Макаренко применял
разнообразные педагогические приемы, чтобы ук-
репить здоровье воспитанников, воспитать у них важ-
ные физические качества. Средствами физического
воспитания в его педагогической практике были: раз-
личные игры, катанья на лыжах, коньках, экскурсии,
походы, лагеря, купанье, плавание, военные занятия
и т.д. [12]. Им установлен обязательный для всех ми-
нимум по физическому воспитанию, который слу-
жил показателем здоровья и физического состояния
[14], что соответствует современным подходом в
оценки здоровья школьников [1]. Каждый коммунар
обязан был сдавать нормы на значки БГТО и ГТО и
ворошиловский стрелок [10]. В настоящее время
школьники, учащиеся, студенты сдают нормативы
(тесты) характеризующие их успеваемость по физи-
ческой культуре и физическую подготовленность.
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Он утверждал, что для воспитания детей необ-
ходимо создать такую цепь упражнений, цепь труд-
ностей, которые надо преодолевать, благодаря кото-
рым выходит закаленный и хороший человек. Занятия
физическими упражнениями на открытом воздухе,
в течение всего года, прогулки, экскурсии, туризм
были важным фактором в педагогической практике
Макаренко [12, 14].

Разные по своим наклонностям дети увлека-
ются и разными видами физических упражнений. Для
этого необходимо создать столько возможностей,
сколько может быть проявлено наклонностей, это
составляло предмет особых забот А.С.Макаренко.
Факты, взятые из жизни колонии и коммуны подтвер-
ждают, что здесь проводилась большая педагогичес-
кая целесообразная работа по материальному обес-
печению физического развития ребят [11]. На сей
день большинство школ  (особенно сельских), а так-
же заведения профессионально-технические и выс-
шего образования не располагают необходимыми
материальными базами (площадками, спортивными
снарядами и т.д.), что затрудняет проведение учеб-
ных, физкультурных, спортивных и других занятий и
не обеспечивает разрешению задач обо всех и инди-
видуального подхода к каждому.

А.С.Макаренко был против одностороннего
увлечения каким-либо одним видом спорта, так как
при этом не может быть осуществлено гармонич-
ное физическое развитие. Он указывал на необходи-
мость внимательно следить, чтобы увлечение
спортом не принимало характер всепоглощающей
страсти. Нужно вызывать у воспитанников гордость
не только своим личным успехом, но преимуще-
ственно успехом команды. Нужно также умерять
всякую хвастливость, воспитывать уважение к силе
противника, обращать внимание на организован-
ность, тренировку, дисциплину в команде [14].

А.С.Макаренко высоко ценил коллективные
действия спортсменов, их умение приложить свое
спортивное мастерство в интересах всей команды. Так,
в коммуне поощрялись коллективные начала и в вы-
явлении спортивных достижений. Чемпионами явля-
лись команды по отдельным видам спорта. Сильные
спортсмены в числе команд не возвышались над кол-
лективом. В команде не было борьбы за персональ-
ное чемпионство, рекордсменство. Все мероприятия
по физической культуре и спорту теснейшим обра-
зом увязывались с жизнью, с политическими событи-
ями страны. Спорт строился на коллективистических
началах и не рассматривался как самоцель. Разнооб-
разие средств физической культуры и спорта исполь-
зовались как один из педагогических методов сплоче-
ния коллектива и коллективистского воспитания [11].

В практике физического воспитания А.С.Ма-
каренко использовал различные игры. Выполняя роль
универсальной гимнастики, имеющей большое ги-
гиеническое и оздоровительное значение, игры вме-
сте с тем содержат воспитательный элемент. В играх
(спортивных, подвижных, военных) он видел разви-
тое чувство взаимной помощи, дружбы. Во время

игр формируются характеры воспитанников, разви-
вается их ум и воля. Многие игры, по его мнению,
приносят не меньше пользы, чем систематические
физические упражнения [12]. Без игры, считал Ма-
каренко, трудно создать настоящий, веселый, бодрый
детский коллектив. Игра имеет особое значение для
красоты детского коллектива и воспитания эстетики
внешнего поведения детей, она украсит их внутрен-
ний мир [9, 11]. Введение третьего урока (игрового) в
программу по физическому воспитанию и исполь-
зование в учебно-воспитательном процессе тради-
ционно национальных подвижных игр, в том числе и
спортивных созвучны этому поколению.

В колонии, коммуне создавались и свои игры,
которые никогда не оставались неизменными. В их
основе были возможности для совершенствования,
усложнения различными вариантами, которые тре-
бовали от участников более высокой физической
подготовленности, более сложных двигательных уме-
ний и навыков. А.С.Макаренко указывал на огром-
ное из значение для формирования у воспитанников
привычек нравственной, мотивированной активно-
сти и сдержанности [12, 14]. В настоящее время от-
мечается рост популярности в детской и молодеж-
ной среде игровые виды нефизической деятельности
(игровые автоматы, компьютерные игры и т.д.).

Основным пониманием для выработки при-
вычек в процессе физического воспитания, он при-
знавал такие компоненты: цель деятельности, эмо-
ции, вызванные достижением цели, освоение и
повторение большого количества отдельных дей-
ствий, активизация умственной деятельности, связан-
ной с осмыслением необходимости действий (пра-
вильно поступать), их культура [10].

Физическое воспитание, считал Макаренко,
должно направляться интересами коллектива, сопро-
вождаться воспитанием сознательности [3].

Учитывая, что в настоящее время особенно
усиленно разрабатываются основы для построения
новых типов обучения [2, 5, 6], где доминирующую
роль приобретают психологические особенности
личности отсюда, маловероятна реализация положе-
ния коллективистского потенциала в современной
педагогической практике физического воспитания.

Вывод.
Опыт А.С.Макаренко в области физического

воспитания важен для развития двигательных и фи-
зических качеств. Применительно к сегодняшнему
дню возможен только при глубоком понимании и
творческом осмыслении его педагогической систе-
мы для воспитания и формирования новой личнос-
ти, для вхождения ее в мир новой жизни.

Дальнейшее изучение вопросов физического
воспитания в педагогической практике А.С.Макарен-
ко предлагается направить на изучение теоретичес-
ких и методологических его основ.
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ЛІДЕРСЬКІ ПРОЯВИ В ЗБІРНИХ
ЧОЛОВІЧИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНДАХ

З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ
Іващенко О.

Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту

Анотація. Робота присвячена проблемі дослідження динам-
іки міжособистісних відношень у студентських чоловічих
командах з ігрових видів спорту різної кваліфікації. Розкри-
вається взаємозв’язок структури темпераменту та групової
диференціації в спортивній команді. Сутність ігрових видів
спорту пред’являє специфічні вимоги до проявлення харак-
терологічних властивостей особистості кваліфікованих
спортсменів. Цілеспрямована робота з виявлення переважа-
ючого типу поведінки кваліфікованих спортсменів може з’яв-
лятись ефективним чинником розвитку лідерських проявлень.
Ключові слова: особистість, характерологічні прояви, міжо-
собистісні відношення.
Аннотация. Иващенко Е. Лидерские проявления в сборных
мужских студенческих командах игровых видов спорта. Рабо-
та посвящена проблеме исследования динамики межличност-
ных отношений в студенческих мужских командах с игровых
видов спорта разной квалификации. Раскрывается взаимосвязь
структуры темперамента и групповой дифференциации в
спортивной команде. Сущность игровых видов спорта предъяв-
ляет специфические требования к проявлению характерологи-
ческих свойств личности квалифицированных спортсменов.
Целенаправленная работа по выявлению превосходящего типа
поведения квалифицированных спортсменов может являться
эффективным фактором развития лидерских проявлений.
Ключевые слова: личность, характерологические проявле-
ния, межличностные отношения.
Annotation. Ivashchenko O. Leadership as factor of
effectiveness of competition activity of collapsible masculine
student commands from the playing types of sport. The work is
devoted to the problem of dynamics of interpersonal relation
research in student masculine teams with the playing types of
sport of different qualification. Interrelation of temperament
structure and group differentiation in sport team is shown. The

nature of game aspects of sports shows specific demands to
exhibiting characterologic properties of the person of the
qualified sportsmen. Purposeful work on detection of exceeding
type of behaviour of the qualified sportsmen can be the effective
factor of development leadership exhibitings.
Keywords: personality, characterologic displays, interpersonal
relation.

Вступ.
Проблема лідерства часто обговорюється як

спортсменами, так і тренерами.
Структура лідерства може розглядатися як струк-

тура інтрагрупових відносин в команді, тобто як ранго-
ва залежність між її членами. Рангова організація членів
спортивної групи представляє структуру їх міжособис-
тісних стосунків, в той час перший ранг, одержаний при
виборі, визначає і статус лідера [4, 5, 6, 8].

Розглядаючи лідерство як структурну характе-
ристику, відокремлюють стосовно до спортивної ко-
манди властивості стабільності та стійкості. В той час
слід виділяти та підкреслювати його функціональні
динамічні аспекти. Іншими словами, лідерство, яке
аналізують як динамічний елемент командної орган-
ізації, представляє собою груповий процес. В цьому
випадку воно виступає функцією, відношенням між
спортивною командою і її метою та задачами [1, 7].

Т.Т.Джамагаров (1983) відображає цю за-
лежність відповідною схемою, яка виглядає таким
чином:
мета, задачі ↔  лідерство ↔  спортивна команда

Лідерство виступає тут як елемент зв’язуючий.
Але лідерство – це не тільки зв’язок, відношення між
перемінними, але й елемент, який дінамізує всю сис-
тему [1].

Якщо аналізувати лідерство як зв’язок, як
відношення між командою і її метою, то можна зам-
ітити, що процес лідерства повинен здійснюватись в
ряді послідовних і одночасних актів лідерської повед-
інки, який заволікає кожен раз як суб’єкт, так і об’єкт
лідерства. Точніше, в кожної взаємодії лідера і відо-
мого реалізується влада позиції лідера і прийняття
або відторгнення його впливу відомим [1, 3].

Лідерство – механізм, зв’язуючий дії членів
спортивної команди, направляючий та координую-
чий групові зусилля для досягнення командною мети.

В спортивних іграх координація групового уп-
равління в процесі змагання здійснюється шляхом
взаємочередуючихся корекцій, а також завдяки при-
стосуванню до лідера. Тому однією з важливих про-
блем групового управління, і зокрема управління так-
тичними діями в ході змагання, є проблема лідерської
поведінки.

Робота виконана за планом НДР Дніпропет-
ровського державного інституту фізичної культури і
спорту.

Формулювання цілей роботи.
Саме тому, ми поставили собі за мету проанал-

ізувати проблему лідерства у сучасній системі підго-
товки кваліфікованих спортсменів з ігрових видів спорту.

Методи й організація дослідження.  Метода-
ми дослідженнями стали: аналіз літературних джерел,
опитування, бесіди, анкетування, порівняння.
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Для реалізації мети дослідження нами були
використані такі методи:
- теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціаль-
ної літератури і досвіду передової практики з про-
блеми дослідження;

- психологічні дослідження: психологічного клімату
в колективі методики на виявлення схильності до
лідерства та керівництва;

- методи математичної статистики.
На основі розподілу процесу багаторічної

підготовки спортсменів дослідження проводились в
збірних чоловічих командах ВНЗ з ігрових видів спорту
(баскетбол, гандбол, волейбол, міні-футбол) різної
кваліфікації (ІІІ розряд – 14 чол.;І розряд – 80 чол.; ІІ
– 31 чол.;  КМС – 16 чол.; МС – 2 чол.) 1988 – 1984
року народження.

Результати дослідження та їх обговорення.
За допомогою методики на виявлення схиль-

ності до лідерства (Є.В.Мосейко, Н.Є.Нелісова) ми
оцінюємо здатність кожного гравця впливати на своє
оточення (тобто вести за собою, спонукати до діяль-
ності). В результаті обробки отримані кількісні по-
казники, відображаючи той або інший варіант схиль-
ності до лідерства (табл. 1).

В результаті виявлення схильності до лідерства
збірних команд з ігрових видів спорту (баскетбол, во-
лейбол, міні-футбол, гандбол), можна спостерігати за
тим, що більшість гравців команди має хороші задат-
ки, щоб впливати на людей, які їх оточують, змінювати
їхню думку, керувати іншими. У взаєминах з людьми
почуваються досить упевнено. Вони переконані , що
не слід замикатися у собі, триматись у осторонь і ду-
мати лише про себе також відчувають потребу щось
робити для тих, хто вас оточує, вказувати їм на помил-
ки, учити їх. У випадку з тими, хто не дозволяє себе
повчати і не поділяє їхніх принципів, можуть виникати
ускладнення. Такі гравці можуть переконувати, але

Таблиця 1 
Кількісні показники, які відображають схильність  
до лідерства збірних команд з ігрових видів спорту 

 
Збірні  
команди  

Схильні до 
лідерства, 

% 

Не схильні 
до лідерства,  

% 
Баскетбол 

А (n = 12) 66,7 33,3 
Б (n = 14) 57,1 42,9 
В (n = 12) 75 25 

Волейбол  
А (n = 10) 80 20 
Б (n = 10)  60 40 
В (n = 9) 66,7 33,3 
Г (n = 10) 70 30 

Міні-футбол 
А (n = 12) 75 25 
Б (n = 10) 70 30 
В (n = 13) 38,5 61,5 

Гандбол 
А (n = 12) 83,3 16,7 
Б (n = 13)  77 23 
В (n = 10) 70 30 

Таблиця 2 
Кількісні показники, які відображають схильність 

 до керівництва збірних команд з ігрових видів спорту 
 
Бали  Збірні  

команди,  
%  

0 – 5 6 – 11   12 – 15  16 -20 

Баскетбол 
А (n = 12) 0 66,6 16,7 16,7 
Б (n = 14) 0 57,2 14,3 28,5 
В (n = 12) 0 75 25 0 

Волейбол  
А (n = 10) 0 60 30 10 
Б (n = 10)  0 30 50 20 
В (n = 9) 0 66,7 22,2 11,1 
Г (n = 10) 0 70 20 10 

Міні-футбол 
А (n = 12) 0 33,4 33,3 33,3 
Б (n = 10) 0 60 20 20 
В (n = 13) 0 85 15 0 

Гандбол 
А (n = 12) 0 50 25 25 
Б (n = 13)  0 61,5 23,1 15,4 
В (n = 10) 0 60 20 20 

треба стежити за тим, щоб їхнє ставлення до інших
гравців не перетворилося в тиранію [2].

Гравці які не можуть бути лідерами малопе-
реконливі навіть там, де абсолютно мають рацію, та-
кож вважають що все повинно будуватися за прин-
ципами дисципліни і має бути добре прогнозованим.
Коли виникають мінімальні відхилення від очікува-
ного оптимуму, вони розгублюються, не можуть знай-
ти вихід. Інколи бувають не впевнені в собі й це бло-
кує їхню волю та активність. Через це не можуть
досягати запланованого. [2].

За допомогою методики на виявлення схиль-
ності до керівництва виявляємо рівень готовності
людини до виконання управлінських завдань.

В результаті обробки отримані кількісні показ-
ники, відображаючи той або інший варіант схильності
до керівництва (табл. 2).

В результаті виявлення схильності до керівниц-
тва збірних команд з ігрових видів спорту (баскетбол,
волейбол, міні-футбол, гандбол), можна спостеріга-
ти за тим, що більшість гравців команди має певні
здібності (6 – 11 балів) до керівництва іншими гравця-
ми є, але вони можуть бути реалізовані лише в умо-
вах стабільності, відсутності змін.

Менш гравців мають не погані успіхи (12 – 15
балів) у ролі керівника-організатора. Вони вміють
сконцентрувати сили на найважливіших проблемах,
проявляють схильність до роботи з людьми., також
вміють виокремлювати головне від другорядного,
вміють домагатись втілення запланованого.

Найменший процент гравців які можливо вже
домоглися реальних успіхів (16 – 20 балів) у органі-
зації колективних справ, є формальними лідерами.
Вони мають необхідні організаторські здібності, але
їм може завадити надмірна категоричність в оцінках
та  судженнях,  надмірна  безкомпромісність,
відсутність гнучкості в роботі з людьми.
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В збірних командах з ігрових видів спорту не
спостерігаються гравці (0 – 5 балів), яким краще ста-
ти висококваліфікованим фахівцем ніж керівником,
яким легше відповідати за себе, ніж за інших. [2].

При порівнянні результатів виявлення схильності
до лідерства з результатами виявлення схильності до
керівництва збірних команд з ігрових видів спорту (бас-
кетбол, волейбол, міні-футбол, гандбол), можна заклю-
чити, що більшість гравців команд з баскетболу (А –
66,7%; Б – 57,1%; В – 75%), волейболу (А – 80%; Б –
60%; В – 66,7%; Г – 70%), міні-футболу (А – 75%; Б –
70%; В – 35%), гандболу (А – 83,3%; Б – 77%; В – 70%)
мають хороші задатки, щоб впливати на оточуючих,
змінювати їхню думку, керувати іншими, бути лідера-
ми. Але більшість гравців збірних команд з баскетболу
(А – 66,6%; Б – 57,2%; В – 75%), волейболу (А – 60%; Б
– 30%; В – 66,7%; Г – 70%), міні-футболу (А – 33,4%; Б
– 60%; В – 85%), гандболу (А – 50%; Б – 61,5%; В – 60%)
мають певні здібності до керівництва іншими людьми,
вони можуть реалізувати себе лише в умовах стабіль-
ності, відсутності змін якою не є спортивна діяльність.
Тому в рамках даного дослідження перш за все, пока-
зується неформальний вид становлення групи та взає-
модії усередині групи, які первісно обумовлені фор-
муванням соціально значним активом. Так, формальні
лідери, несуть в групу в більшому ступені директиви та
установки, які фактично зв’язані вищими індивідами
(викладачами, тренерами) та потребують неухильного
виконання. В свою чергу, неформальні лідери, як ідео-
логи та суб’єкти діяльності, без будь-яких наказів не-
змінно поповнюють команди з ігрових видів спорту та
сприяють її прогресивному розвитку.

Висновок.
Враховуючи вищенаведене, можна заключити,

що сутність ігрових видів спорту пред’являє специфічні
вимоги до проявлення характерологічних властивос-
тей особистості кваліфікованих спортсменів. Тому в
основу дослідження покладене припущення, згідно
якого, цілеспрямована робота з виявлення переважа-
ючого типу поведінки кваліфікованих спортсменів з
ігрових видів спорту може з’являтись ефективним чин-
ником розвитку лідерських проявлень в процесі зма-
гальної діяльності, та на цій основі сприяти росту
спортивних досягнень, крім цього, можна припусти-
ти, що облік здібностей спортивного колективу, удос-
коналення методики його вивчення, виявлення варі-
антів  взаємодії колективу та особи, а також
поглиблювання знання тренера-викладача про колек-
тив, що надасть можливість раціонально використо-
вувати колектив як інструмент виховання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем лідерсь-
ких проявів в збірних чоловічих студентських коман-
дах з ігрових видів спорту.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ЗА НАПРЯМКАМИ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ
ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ
ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНАЧУЩИХ

Кириченко О.В.
Донецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті розглянуті актуальні науково-методичні
аспекти модернізації процесу фізичного виховання учнів
національних загальноосвітніх шкіл за напрямками олімп-
ійського гуманістичного ідеалу. Визначені психолого-педа-
гогічні умови сприйняття молоддю олімпійських цінностей
як самозначущих і усвідомлення ними потреби до подаль-
шого саморозвитку та виховання.
Ключові слова: фізичне виховання учнів, цінності олімпійсь-
кого руху, олімпійська підготовка спортсменів.
Аннотация. Кириченко А.В. Научно-методические аспекты
физического воспитания учащихся за направлениями восприя-
тия ими ценностей олимпийского движения как самозначимых.
В статье рассмотрены актуальные научно-методические аспек-
ты модернизации процесса физического воспитания учащихся
национальных общеобразовательных школ в направлениях олим-
пийского гуманистического идеала. Показаны психолого-пе-
дагогические условия восприятия молодежью олимпийских
ценностей как самозначимых, осознания ими потребности в
дальнейшем самостоятельном развитии и воспитании.
Ключевые слова: физическое воспитание учащихся, ценности
олимпийского движения, олимпийская подготовка спортсменов.
Annotation. Kirichenko A.V. Scientific – methodical aspects of
physical education of the pupils of secondary schools acoding to
the directions of values of Olympic movement as significant are
considered. The urgent scientific – methodical aspects of
modernization of process of physical education of learning of
learning pupils of national secondary schools in directions Olympic
humane of an ideal are considered in it. The phicology–pedagogical
conditions of perception by youth of Olympic values as significant
and comprehension by them of need for the further independent
development and education are shown in the article.
Key words: physical education learning, value of Olympic
movement, Olympic preparation of the sportsmen.

Вступ.
Рівень здоров’я мешканців України останнім

часом різко погіршився. Стурбованість з цього при-
воду неодноразово висловлюють як керівництво краї-
ни, так і світова спільнота. Вони стверджують, що
наша країна сьогодні стрімко  вимираюча нація. Ми
втрачаємо щорічно близько півмільйона наших
співвітчизників. Аналізуючи ситуацію за даними Уря-
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ду, встановлено, що високі темпи смертності насе-
лення країни зумовлені насамперед такими чинни-
ками: порушенням харчування (20-25%), тютюнопа-
лінням (20-25%), гіподинамією (20%), зловживанням
алкоголем (15-20%), необґрунтованим та надмірним
вживанням лікарських засобів (6-8%). На решту чин-
ників, включаючи дорожньо-транспортні пригоди,
інфекційні захворювання, самогубства та інше, при-
падає менш ніж 15% передчасних смертей [3;4;7].
Якщо додати до цієї сумної статистики, що півтора
мільярди доларів залишили українці в аптеках у ми-
нулому році, то стає очевидною актуальність про-
блеми пошуку ефективних важелів збереження та
зміцнення генофонду нації. Науковці Бубка С., Демі-
нський О., Дудчак М., Закопайло С., Кірбаба В., Риб-
ковський А., Федяєв В., Чабан Н. у публікаціях остан-
нього часу визначають, що ефективним засобом
зміцнення здоров’я на засадах здорового способу
життя є масовий спорт [1-4;8;9]. У зв’язку з цим
олімпійські цінності і повинні сьогодні визначати
структуру гуманістичного ідеалу щодо формування
в учнів та молоді здоров’язберігаючих компетентно-
стей та життєвих навичок.

Робота виконана за планом НДР Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – пошук інноваційних важелів

щодо підвищення рівня сформованості здоров’язбе-
рігаючої компетентності учнів засобами сприйняття
ними цінностей олімпійського гуманістичного ідеа-
лу як особистіснозначущих.

Завданнями даної статті є:
1. Вивчити додаткові можливості та психолого-педа-
гогічні умови для підвищення мотивації учнів до
усвідомлених занять фізичною культурою та
спортом і зміцнення на цій основі свого здоров’я
та спортивних досягнень.

2. Розглянути актуальні науково-методичні аспекти
щодо забезпечення внутрішніх та зовнішніх умов
ефективного функціонування моделі олімпійської
підготовки спортсменів в умовах Донбасу.

Результати дослідження.
Науковці національного університету фізично-

го виховання і спорту України стверджують, що саме
системний і програмно-цільовий підхід є єдино мож-
ливим і правільним для ефективної реалізації в нашій
країні широкомасштабної політики зміцнення здоро-
в’я нації. З цією метою вони пропонують здійснити
кроки за наступними напрямками:
· Генерація у суспільній свідомості нового ставлен-
ня до збереження здоров’я на підґрунті усвідом-
лення можливостей розвитку масового спорту як
для особистості, так і для вирішення низки соціаль-
но-економічних питань українського суспільства.

· Забезпечення зміцнення мотиваційних установок
громадян щодо дій у напрямку покращення осо-
бистісного здоров’я за рахунок раціонального ви-
користання у повсякденному житті організованої
рухової активності.

· Створення відповідного кадрового потенціалу
фахівців, придатних до ефективної професійно-фун-
кціональної діяльності у сфері культури здоров’я.

· Формування ефективно діючої інфраструктури
процесу всебічного збереження здоров’я людини.

· Впровадження на державному рівні системи мон-
іторингу створення умов з  формування основ здо-
ров’я на місцях та визначення відповідних критеріїв
рейтингової оцінки щодо діяльності регіонів.

· Розроблення та затвердження на державному рівні
національної програми „Збереження здоров’я на-
селення України” з реальним фінансовим та ресур-
сним забезпеченням можливостей її виконання [1,
3, 4, 7, 10].

Ряд авторів (Бубка С., Демінський О., Кірбаба
В., Кучеров А., Кучерявий О., Приходько В., Риб-
ковський А., Федяєв В.) звертають увагу на не-
обхідність удосконалення регіональних систем управ-
ління спортом вищих досягнень [2, 3, 8]. З цього
приводу науковці Федяєв В. та Кірбаба В. розробили
модель Донецького регіону „Спорт вищих досягнень,
олімпійська підготовка”, яка сьогодні вже активно
реалізується. Її змістовне наповнення й сутність по-
лягає в наступному:
· Управлінська ланка, що складається зі спеціалізо-
ваних центрів та Донецького відділення НОК Украї-
ни, які працюють у тісній взаємодії в напрямку ко-
ординованої реалізації функцій всіх елементів
системи спорту вищих досягнень та здійснення ол-
імпійської підготовки спортсменів.

· „Блок виробництва” вищої спортивної майстерності
складається з ШВСМ та клубів олімпійської підготов-
ки, зкооперованих зі збірними командами України.

· „Технологічна ниша” кваліфікованого резерву,  скла-
дається з Вищого училища олімпійського резерву ім.
С.Бубки, Обласної ради ФСТ „Динамо”, Центру підго-
товки олімпійського резерву ДЮСШ профспілок.

·  „Фундаментною основою” моделі є досить широ-
ка мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл (126
ДЮСШ и СДЮШОР), де займаються понад 52 тис.
учнів.

· Матеріально-технічною базою процесу ефективно-
го функціонування моделі визначаються спортивні
споруди області, починаючи зі спортивних залів за-
гальноосвітніх шкіл до баз олімпійської підготовки.

· Системою фінансового забезпечення є наступні
джерела: кошти обласного та місцевого бюджетів,
обласного фонду соціального страхування, промис-
лових  підприємств та профкомів, спортивних клубів,
стипендії Держкомспорту України та НОК України,
міст та районів області, кошти фізкультурно-спортив-
них товариств та відомств, федерацій олімпійських
видів спорту, обласного відділення НОК України,
спонсорські та меценатські надходження.

Реалізація моделі передбачає наступні етапи:
а) надання фінансової підтримки функціонування
моделі;
б) включення в творчу роботу „людського фактору”;
в) прийняття стратегічних рішень, оптимізація функ-
ціональних структур моделі;
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ґ) якісно новий рівень побудови управлінської ланки,
медико-біологічного та науково-методичного за-
безпечення;
г) реалізація практичних результатів.

Головна мета реалізації потенціалу моделі –
забезпечити на ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні до-
стойні показники щодо виступу донецьких спорт-
сменів. Це завдання на наш погляд і можна вирішити
через модернізацію існуючої системи фізичного ви-
ховання школярів засобами сприйняття ними олімп-
ійських цінностей як самозначущих і переводу існу-
ючої системи фізичного виховання та підготовки
спортсменів на компетентнісно-зорієнтовану іннова-
ційну науково-методично забезпечену психолого-
педагогічну основу.

З цього приводу будуть корисними наробки
науковців С.Бубки та А.Рибковського, які пропону-
ють здійснити керування цим процесом з викорис-
танням науково визначених можливостей системно-
го підходу. Вони звертають увагу на те, що системний
підхід має широке визнання та ефективно  викорис-
товується в світі як метод дослідження в різних обла-
стях знань. Перспектива його подальшого розвитку
пов’язана з теорією та практикою управління, у тому
числі насамперед і управлінням руховою активністю
людини. Виникає можливість знаходження сталих
параметрів діяльності системи незалежних від  зміни
окремих її елементів або зовнішнього впливу, що
може бути показником ефективності взаємодії еле-
ментів системи та можливості їх інтеграції у цілісне
функціональне утворення. Існує ряд  істотних ознак,
завдяки яким системи, у тому числі й рухові здібності,
можуть бути показані, як цілісні утворення, яким
притаманні наступні ознаки та якості:
· наявність інтегративних якостей (системність), тоб-
то таких ознак, які відсутні в окремих елементів, з
яких складається система;

· наявність структури, тобто визначених зв’язків та
відношень між частинами та елементами системи;

· наявність функціональних характеристик, прита-
манних в цілому для даної системи та й для окре-
мих її компонентів;

· наявність комунікативних якостей системи, що реа-
лізуються в формі взаємодії даної системи з підсис-
темами  нижчого або системами вищого порядку;

· хронологічна спадкоємність як зв’язок минулого,
теперішнього та майбутнього в системі та її ком-
понентах.

Крім загальних системних признаків, найбільш
характерних для спортивно-педагогічних систем, у
якості специфічних властивостей спортивного трену-
вання визначають такі елементи, як наявність мети,
змотивованих усвідомлених як самозначущих цілей,
досягнення олімпійського результату та управління
процесом.

За допомогою визначених якостей та ознак
можлива характеристика і спортивно-педагогічних
систем. Вони насамперед є відкритими, оскільки по-
стійно обмінюються інформацією з середовищем. У
свою чергу зовнішнє оточення реагує на рухові про-

яви спортсмена з певною активністю. Взаємодію з
середовищем людина здійснює через рівні побудови
рухів (Н.Бернштейн, 1947). У наслідок цього можли-
вий широкий діапазон зкоординованих нею рухів, що
сприйнятливі з різною чутливістю сенсомоторних
систем [1, 10]. Будь-яке утворення, яким може бути
рух або дії учня й спортсмена, слід віднести до склад-
них динамічних систем. Таким чином, спортивно-
педагогічні системи виникають і діють з максималь-
но визначеними цілями, в яких відображається
усвідомлена потреба в нових технологіях занять та
тренувань, пошуку найбільш ефективних методів та
засобів для змінення функціонального стану учня та
спортсмена і досягнення на цій основі здоров’язбер-
ігаючих компетентностей та життєвих навичок.

За результатами дослідження Бубки С., Кірбаби
В., Рибковського А., Фадяєва В., розробляючи концеп-
туально-теоретичні аспекти управлінської діяльності у
спорті вищих досягнень, визначимо, що системний підхід
змінює технологію планування тренування: не від стар-
ту к цілі, а від ідеальної моделі, що забезпечує досягнен-
ня результату, к початковому стану спортсмена, його
здібностям, спортивним досягненням та мотивації дій
до поставленої мети [1, 8, 10]. Надаючи кожному ком-
поненту суворо визначену функцію, система передба-
чає такий їх підбір, який дозволяє налагодити між ними
взаємодію. Звернемо увагу також на ключові фактори
формування системи: а) рівень та значущість мети як
системоутворюючого початку (висока мета вимагає
високої організації та забезпечення); б) спортсмен, що
має високий біосоціальний статус та генетично зумов-
лений біоенергетичний ресурс, відповідний поставленій
меті; в) тренер, що має достатній рівень компетентності
щодо професійних навичок мотивації на поставлену
мету; ґ) фактор сумісності біопедагогічної системи
„спортсмен-тренер”; г) надійність та достатність забез-
печення спортивної підготовки (фінансово-спонсорсь-
ка, медико-біологічна, науково-методична, організац-
ійно-управлінська).

Успішне управління системою буде можливо
за умови знання і урахування її специфічних законо-
мірностей: а ) система завжди орієнтована на мету,
створена в ім’я цілі, рухається до неї по найкоротшій
траєкторії; б) вона не арифметична сума компо-
нентів, а нове динамічне утворення, здатне до само-
розвитку; в) взаємодіючи в системі, елементи водно-
час не замінюють один одного,  в них сувора
технологічна функція; ґ) компоненти системи „ма-
ють право” на самостійність розвитку і завжди  праг-
нуть до нього; г) дизбаланс системи настає, якщо один
з компонентів далеко зайшов вперед або значно
відстав; д) щоб система стало працювала, час від часу
її необхідно сильно „трясти” [2, 8, 9].

З метою урахування особливостей побудови
занять вчителями та тренерами за В.Федяєвим також
визначимо, що сутність дії фізичного навантаження
на організм людини диференціюється в чотири зони:
· перша зона (слабка дія) –  організм відповідає на
таке навантаження слабким прирістом показників,
частіше за все їх стабілізацією;
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· друга зона (оптимальний варіант) – фізичне на-
вантаження відповідає адаптаційним можливостям
організму, а процес біосинтезу забезпечує макси-
мальний приріст результатів;

· третя зона (випалювання ресурсів) –  під дією
підвищеного фізичного навантаження адаптаційні
можливості організму вичерпуються, відбуваєть-
ся  повильній приріст функціональних показників,
що веде до включення компенсаторних систем і
сигналізується як тривожне попередження!

· четверта зона (виснаження, стрес) – внаслідок
тривалого застосування великих   та інтенсивних
фізичних навантажень вичерпуються компенса-
торні можливості організму і виникає синдром пе-
ретренованості або зриву адаптації [8].

Аналіз науково-методичної літератури, дані
опитування кваліфікованих вчителів та тренерів
свідчать, що на сучасному етапі розвитку спорту
вищих досягнень тренер-практик зацікавлений в от-
риманні як оперативної інформації про поточний стан
учнів та спортсменів, так і стратегічної – про їх фун-
кціональні та резервні можливості. При такому підході
потрібно постійне використання в тренувальному
процесі сучасних комп’ютерних технологій, що ба-
зуються на об’єктивних методах досліджень. Однією
з таких технологій, розробленої С.Душаніним (1986)
та модіфікованою В.Карленко (2001-2003), є засіб екс-
прес-діагностики функціонального стану та резерв-
них можливостей організму „D&K-TEST”. Комп’ю-
терна технологія „D&K-TEST”  визначає:
· Потенційні можливості організму та можливі
спортивні досягнення.

· Рівень інтегрального, поточного та оперативного
стану, працездатність (дієспроможність) організму.

· Характер та темперамент,  схильність до захворю-
вань, особливості харчування.

Результати тестування дозволяють:
· Раціонально чередувати фізичні навантаження в
заняттях на уроках фізичної культури та спортив-
них тренуваннях та з найбільшою ефективністю
керувати  працездатністю учня і спортсмена.

· Використовувати раціональні режими харчування,
індивідуалізувати вибір вітамінів та медичних пре-
паратів, а за потребою й методів лікування.

· Цілеспрямовано формувати фізкультурно-оздо-
ровчі групи, спортивні команди, застосовувати
дійові методи урегулювання конфліктів та комплек-
сно-інтегровані особистісно-розвивальні програми
навчання й олімпійської підготовки.

Сьогодні спорт вищих досягнень висунув також
необхідність оволодіння знаннями та навичками про-
фесійного мислення. Спрямованість мислення: вихо-
вати ідеальну біо-соціальну особистість, здатну пере-
магати на найбільш  престижних змаганнях. Здійснити
програму підготовки такої особистості в заданий
термін до заданих змагань. Специфіка мислення тре-
нера: талант аналітика-діагностика;  на тренуваннях
розвиває не функцію, а особистість; постійна потреба
в самоудосконаленні; здатність оцінювати поетапний
рух системи (спортсмен-результат-тренер) до голов-

ної мети; довіра своєму досвіду, розумне сполучення
показників „апаратної діагностики” та своїх; володін-
ня методом програмно-цільового планування, завж-
ди знає, що і де додати, коли зменшити, коли „відмови-
тися” від праці. Способи  ефективного процесу
мислення: сталий „захват мети”; „панорамне” бачення
тактики та стратегії змагальної діяльності; детальне
знання оточення, умов, часу, температурних та про-
сторових умов проведення головних змагань; інтерес
до пошуку слабких місць в програмах підготовки та
змагальної діяльності суперників; стійкість у конку-
ренції, оптимізм з орієнтацією на успіх, розвиток по-
чуття гумору, відношення з оточуючими на рівні „при-
ємного спілкування” [1, 2, 4, 8].

Дослідник Чабан Н. доводить також, що резуль-
тати вивчення наявного теоретичного і практичного
досвіду роботи вчителів з учнями загальноосвітніх
шкіл дозволили визначити й обґрунтувати основні
педагогічні умови ефективного формування у них
морально-вольових якостей: а) упровадження струк-
турно-функціональної моделі цього процесу; б) за-
лучення школярів до діяльності з елементами мораль-
но-ділового підходу до життя; в) стимулювання
морально-емоційної активності учнів шляхом вико-
ристання спеціально розроблених педагогічних за-
собів; ґ) попередня підготовка та набуття учнями
практичного досвіду самостійної діяльності; г) комп-
лексне організаційно-методичне забезпечення озна-
ченого процесу. У структурно-функціональній мо-
делі процесу формування морально-вольових
якостей учнів мають знайти відображення мета, зав-
дання, мотивація, зміст, форми, методи, засоби і пе-
редбачувані кінцеві результати. Для оцінювання рівнів
сформованості відповідальності, організованості та
практичності в учнів доцільно застосовувати комп-
лекс  когнітивних, моральних і вольових критеріїв.
Кваліметричну обробку даних слід здійснювати за
допомогою рівневої шкали з єдиною системою
кількісного ранжування, а також відповідного комп-
лексу діагностуючих засобів [9].

Ми вважаємо, що на такій основі і слід будува-
ти роботу вчителям фізичної культури та тренерам
щодо майбутньої  підготовки спортсменів та
олімпійців.

Сформулюємо спортивно-педагогічну систему
формування в учнів цінностей олімпійських ідеалів як
самозначущих. Її компоненти: а) мотиваційний – суть
його: найбільш повна самореалізація заради спортив-
ної слави Донеччини; б) організаційний – модерніза-
ція навчально-тренувального процесу на основі ство-
рення необхідних умов, залучення найкращих
спеціалістів і творчої реалізації новітніх методик та пе-
дагогічних технологій; в) стимулюючий – досягнення
вершин олімпійського п’єдесталу; г) оцінюючий –
спортивна слава та державне  визнання, гордість за осо-
бисті досягнення у мешканців Донецького регіону.

У попередніх наших публікаціях ми вже визна-
чили  науково-методичні засади забезпечення на-
вчально-методичної та наукової роботи з питань
фізичного виховання учнівської молоді в навчальних
закладах Донецького регіону [5].
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МЕТА І ЗАВДАННЯ 

       
ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ, ПЕДАГОГІВ ТА ТРЕНЕРІВ 

Ціннісно–
орієнтаційна 

Культурно–
трансляційна 

Навчально–
виховна 

Особистісно–
розвивальна 

                                                          
ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Вище училище 
олімпійського 
резерву  
ім. 

С.Бубки 

Центри 
спортивної 
підготовки та 
спортивні 
секції 

Центр 
підготовки 
олімпійського 
резерву 
ДЮСШ 
профспілок 

Дитячо-
юнацькі 
спортивні 
школи ФСТ 
„Динамо” 

Уроки 
фізкультури та 
спортивно-
масові заняття 
в школах 

Курси 
навчання  
фахівців та 
тренерів    

НОК України 

Регіональний 
науково-
методичний 
центр 

олімпійської 
підготовки 

Донецький 
інститут 
здоров’я, 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Обласний 
центр 

спортивної 
медицини 

Фізкультурно-
спортивні та 
оздоровчі 
табори 

Літні 
спортивно-
оздоровчі 

шкільні табори 

Психолого–
педагогічний 
тренінг 

„Майбутній 
олімпієць” 

Фізкультурно–
спортивний 
комплекс 

„Козацький 
гарт” 

Спартакіади 
учнівської 
молоді 

„Старти надій” 

  ДИТЯЧО–ЮНАЦЬКІ СПОРТИВНІ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ  
І ступінь (дитяча) ІІ ступінь (юнацька) ІІІ ступінь (старшокласників) 

 
ОСНОВНІ МЕТОДИ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Науково-
практичні та 
навчально-
методичні 
семінари та 
конференції 

Участь у 
заходах 

патріотичного 
руху „Україні– 
здорову молодь”

Діяльність 
щодо 

збереження 
пам’яток 
олімпійської 
культури 

Демонстрація 
роботи музею 

„Історія 
олімпійської 
слави 
Донбасу” 

Допомога 
інвалідам-

спортсменам та 
ветеранам 
спорту 

 

Суспільно–
корисна ді–
яльність у фор–
мі волонтер–
ського руху 

Зустрічі з 
чемпіонами та 
призерами 
олімпійських 

ігор 

Організація 
спортивно-
масової  
роботи 

Фізкультурно-
оздоровча 
діяльність 

Валеологічна 
освіта 

Спартакіади та 
спортивні 

змагання учнів 
 

Спартакіади та  
змагання 
спортсменів-
інвалідів 

Спартакіади та 
спортивні 
змагання 
педагогів 

Частування 
обдарованої 
спортивної 
молоді 
Донеччини 

 
НАУКОВІ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

(наукові секції забезпечення олімпійської підготовки спортсменів) 

Вивчення історії 
олімпійського 

руху 

Розвиток 
масового спорту в 

регіоні 

 
Сучасні  

технології спорту 
вищих досягнень 

Формування 
спортивної слави 
Донеччини 

Вивчення 
особливостей 
психофізичної 
підготовки 
спортсменів 

Спортивна 
медицина 

                                                  
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ У СИСТЕМІ  

„ РОДИНА –ГРОМАДСЬКІСТЬ–СУСПІЛЬСТВО” 
(вчителі, батьки, громадськість, спортивні громадські об’єднання, ЗМІ) 

Міністерство у 
справах сім’ї 
та молоді 
України 

Взаємодія з 
національним 
олімпійським 
комітетом 
України 

Донецька 
облдержадміні
страція 

Головне 
управління 
освіти 

облдержадміні
страції 

Обласне 
управління 
фізичного 
виховання 
МОН України 

Інститут 
післядиплом-
ної педагогіч-
ної освіти 

 
Медичні 
установи 
спортивної 
медицини 

Педагогічна 
рада та 

батьківський 
комітет 
школи 

Громадські 
організації  
шкільного 
самовряду-
вання 

Шефська 
робота 
обласного 
комітету НОК  

Спортивна 
бібліотека  
університету 
фізвиховання 
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Нами також були розроблені концептуальні
напрямки формування в старшокласників позитив-
ного ставлення й мотивації до зміцнення особистого
здоров’я та здорового способу життя  [6].

З метою впровадження означених напрацю-
вань та реалізації сучасних наукових наробок визна-
чених авторів, ми пропонуємо фахівцям здійснюва-
ти таку роботу за наступною розробленою нами
організаційно-методичною схемою.

Це сприятиме на наш погляд модернізації та
підвищенню рівня ефективності здоров’язберігаючих
і спортивно-розвивальних психолого-педагогічних дій
тренерів та педагогів, спрямованих на реалізацію в
школі інноваційних розробок науковців.

Отже творче відпрацювання визначених ас-
пектів в умовах вирішення завдань олімпійської підго-
товки спортсменів Донеччини та зміцнення здоро-
в’я учнів буде, на нашу думку, доцільним, актуальним
та ефективним.

Висновки:
1.Цінності олімпійського руху є ідеальним цільовим
орієнтиром учнів для підвищення усвідомленої
потреби до зміцнення власного здоров’я і занять
фізичною культурою та спортом.

2.У процесі модернізації сучасних компетентнісно-
спрямованих особистісно-розвивальних навчаль-
но-виховних дій серед школярів визначальним є зав-
дання конкретизації та підвищення ролі батьків,
учителя, тренера, олімпійського чемпіона, функц-
іонера спорту вищих досягнень у напрямку роз-
робки та реалізації інноваційних науково-методич-
них досягнень.

3.Потребує розробки і створення комплексна регіо-
нальна програма роботи з обдарованими дітьми у
сфері реалізації державних завдань олімпійської
підготовки.

4. Головною умовою підвищення ефективності фун-
кціонування моделі олімпійської підготовки спорт-
сменів Донбасу слід вважати її удосконалення на
принципах вивіреного й зкоординованого навчаль-
но-методичного підходу до спортивно-фізкультур-
них та особистісно-розвивальних заходів.

Результати проведеного дослідження не вва-
жаються нами як достатні для забезпечення вирішен-
ня в повній мірі означених проблем. Пріоритетами
подальшого наукового пошуку можуть стати: а) вив-
чення історії та практики олімпійського руху та акту-
алізація на цій основі державницьких завдань щодо
підвищення масовості занять фізкультурою і спортом
учнівської молоді; б) забезпечення зміцнення ролі
когнітивного компоненту у структурі  функціонуван-
ня моделі олімпійської підготовки спортсменів нашо-
го регіону; в) науково-методичний супровід і подаль-
ший пошук інноваційних шляхів підвищення рівня та
культури здоров’я учнів засобами  усвідомлення
цінностей ідеалів олімпійського руху.
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП СЕКЦІЇ

СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФУТБОЛ

Кирпенко В.М., Кондратюк В.І., Піддубний О.Г.
Харківський університет повітряних сил

імені Івана Кожедуба
Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

Анотація: В статті аналізуються вимоги до програм для на-
вчальних груп курсантів навчальної секції спортивного ви-
ховання зі спеціалізації футбол в умовах інтеграції військової
і цивільної освіти, розвитку змісту, методів і засобів навчання
до рівня натовських стандартів. Встановлено, що одним із
засобів уніфікації програм з дисципліни ФВ може бути
спортивне виховання. Перенесення якостей та навичок, які
отримані у результаті занять спортом, на військово-профес-
ійну діяльність, формування здатності вирішувати проблеми
у сфері фізичного виховання під час майбутньої військово-
професіональної діяльності повинні забезпечуватися усією
системою навчання та виховання військовослужбовців.
Ключові слова: футбол, програма, самостійне фізичне тре-
нування.
Аннотация: Кирпенко В.Н., Кондратюк В.І., Поддубный А.Г.
Требования к учебным  программам для  учебных групп
спортивных секций за специализациею футбол. В статье ана-
лизируются требования к программам для учебных групп
курсантов учебной секции спортивного воспитания за спе-
циализациею футбол в условиях интеграции военного и граж-
данского образования , развития содержания , методов  и
средств учебы до уровня натовских стандартов. Установле-
но, что одним из средств унификации программ по дисцип-
лине физическое воспитание может быть спортивное воспи-
тание. Перенесение качеств и навыков, которые получены в
результате занятий спортом на военно-профессиональную
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деятельность, формирование способности решать пробле-
мы в сфере физического воспитания во время будущий воен-
но-профессиональной деятельности, должны обеспечивать-
ся всей системой учебы и воспитания военнослужащих.
Ключевые слова: футбол, программа, самостоятельная фи-
зическая тренировка.
Annotation: Kirpenko V.N., Kondratyuk V.I., Piddybniy A.G.
Requirements to the on-line tutorials for the educational groups
of sporting sections after specialization football. In the article
requirements are analyzed to the programs for the educational
groups of students of educational section of sporting education
after specializations football in the conditions of integration of
military and civil  education, development of maintenance,
methods and facilities of studies to the level of the NATO
standards. It is set that one of facilities of standardization of the
programs on discipline physical education can be sporting
education. Transference of qualities and skills, which are got as
a result of employments sport on military-professional activity,
forming of ability to decide problems in the field of physical
education in time future military-professional activity, must be
provided all of the system of studies and education of servicemen.
Keywords: football, program, independent physical training.

Вступ.
Необхідність даної роботи зумовлено рядом

заходів у системі вітчизняної освіти. Це перехід на
кредитно-модульну систему організації навчально-
го процесу, зміни в системі фізичного виховання в
навчальних закладах (ВНЗ), які привело до змін в струк-
турі організації і діяльності кафедри фізичного вихо-
вання. Це, в свою чергу привело до збільшення часу
на самостійні заняття, створення нових навчальних
підрозділів у системі ФВ ВНЗ – навчальних секції з
фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортив-
ного виховання, які об’єднують відповідні спеціалі-
зації з видів рухової активності, захворювань, спорту
у навчальні групи [1, 2]. Простежується відмова від
елементів традиційної системи на користь створення
умов для широкого вибору студентами засобів фізич-
ного виховання для навчання та участі у спортивних
заходах, які відповідали б їх запитам, інтересам, стану
здоров’я, фізичній і технічній підготовці, спортивній
кваліфікації.

Інтеграція військової і цивільної освіти, розви-
ток вітчизняної військово-педагогічної науки в кон-
тексті інтеграції України у НАТО та світове співтова-
риство вимагає удосконалення навчально-виховного
процесу та розвиток змісту, методів і засобів навчан-
ня до рівня натовських стандартів, які в залежності від
концепції фізичної підготовки усі збройні сили країн
НАТО використовують спорт в системі фізичного
виховання.

Перераховані чинники необхідно враховувати
при розробці навчальної програми з фізичного вихо-
вання за напрямками і спеціалізацією навчальних секцій
кафедри для проведення тренування курсантів ВВНЗ.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: науково обґрунтувати ви-

моги до змісту навчальної програми для навчальних

груп навчальних секції зі спортивного виховання за
спеціалізацією футбол у формі системи модулів змісту
навчання в вищих навчальних закладах, з урахуванням
інтеграції військової і цивільної освіти, в умовах кре-
дитно -модульної організації навчального процесу.

Методологічною основою досліджень стали
основні положення системного підходу, відповідно
до якого формування змісту освіти розглядається як
цілісна, комплексна проблема, вирішення якої дозво-
ляє обґрунтувати сутність теоретичного і практич-
ного навчання.

Результати дослідження.
Згідно до мети дослідження авторами було

проаналізовано досвід використання засобів спортив-
ного виховання у вітчизняній системах фізичного
виховання та збройних сил провідних країн світу.

Проведений аналіз наукових публікації [3], які
розглядали процес фізичного виховання у середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладах,
свідчить, що введення уроку з футболу має позитив-
ний вплив на поліпшення стану здоров’я школярів і
виконує розвантажувальний характер від значного
розумового навантаження на учнів.

Процес фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах також передбачає проведення навчаль-
но-тренувальних занять з футболу. На першому курсі
на початку навчального року комплектуються на-
вчальні групи за спеціалізацією з видів спорту, визна-
ченими в навчальній програмі з фізичного вихован-
ня та кваліфікаційними вимогами.

До навчальних груп навчальної секції спортив-
ного виховання за спеціалізацією футбол зараховують
студентів, віднесених за станом здоров’я до основної
медичної групи, які за результатами контрольного те-
стування мають позитивні показники функціональної
і фізичної підготовленості та, як правило, показники
виконання спортивної класифікації.

Заняття із студентами навчальної секції
спортивного виховання проводяться за розкладом
навчальних занять зазначеної секції.

Для навчальних груп з ігрових видів спорту
кількість студентів відповідно складає:
навчально-тренувальної групи 16-20 осіб;
групи спортивного вдосконалення 14-18 осіб;

Обсяг навчальних годин відповідно – 6 та 8-10
годин.

Навчальна програма передбачає вивчення
наступних розділів: теоретична загальна, спеціальна,
технічна і тактична підготовка.

До змісту теоретичної підготовки входить вив-
чення правил змагань з футболу, в наступному суд-
дівство, організація та проведення змагань. До змісту
загальної і спеціальної фізичної підготовки входять
вправи для розвитку сили, швидкості та швидкісно-
силових якостей, витривалості та спритності.

Технічна підготовка включає:
пересування;
удари по м’ячу ногою: удосконалення точності ударів;
уміння розраховувати силу удару; удари по м’ячу
головою: вдосконалення техніки ударів лобом; зу-
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пинки м’яча: вдосконалення зупинок м’яча різни-
ми способами;
ведення м’яча: удосконалення ведення м’яча різни-
ми способами; відволікальні дії (фінти), удоскона-
лення фінтів з урахуванням ігрового амплуа; відби-
рання м’яча, відбирання м’яча у підкаті; вкидання
м’яча: вдосконалення точності й дальності вкидан-
ня м’яча; жонглювання м’ячем;
техніка гри воротаря: удосконалення техніки ловіння
та відбивання, виконання кидків руками та виби-
вання м’яча ногами.

Тактична підготовка
Тактика нападу.
Індивідуальні дії:

удосконалення тактичних здібностей та умінь;
групові дії: удосконалення швидкості організації атак;

командні дії:
організація швидкого та поступового нападу.

Тактика захисту.
Індивідуальні дії:

удосконалення тактичних здібностей та умінь;
групові дії:

підсилення захисту; удосконалення узгодженості дій
в обороні;
командні дії: організація оборони проти швидкого та
поступового нападу;
тактика воротаря: удосконалення уміння визначати
напрямок можливого удару; гри на виходах, швид-
кої організації атаки, керування грою партнерів по
обороні.

У навчальної програмі дисципліни „Фізичне
виховання, спеціальна фізична підготовка та спорт”
ВВНЗ передбачено вивчення блоку змістових мо-
дулів „Основи масового спорту”, у якому є змісто-
вий модуль „Основи організації тренувального про-
цесу”.  До модулю входять наступні теми: „Засоби,
методи і складові спортивного тренування”, „Мето-
дика технічної і тактичної підготовки в обраному виді
спорту”, „Методика побудови тренувального про-
цесу з обраного виду спорту”, „Методична практи-
ка в організації і проведенні масових змагань з об-
раного виду спорту”. Конкретними цілями даного
модулю є навчання курсантів організувати та про-
водити індивідуальне фізичне тренування, вибира-
ти параметри тренувального навантаження, засвої-
ти основи техніки і тактики гри у футбол, баскетбол
і волейбол.

У збройних силах США, Англії, Німеччини та
Франції також використовуються засоби спортивно-
го виховання, причому, в залежності від концепції
фізичної підготовки вони мають різне значення.

Концепція фізичної „готовності”, яка прийня-
та у теперішній час в збройних силах США, Англії
направлена на забезпечення готовності військ функ-
ціонувати у будь-який час та в будь-яких умовах під
дією фізичного та психологічного стресу. Для її
здійснення передбачається переважне використання
військово-прикладних засобів та методів. Традиційні
засоби спорту виконують при цьому підготовчу та
допоміжну функції. Для цього напрямку ФП військ

характерним є прагнення реально змоделювати бой-
ові навантаження.

Для здійснення концепції фізичної „придат-
ності” у Німеччині використовуються такі традиційні
засоби, як гімнастика, легка атлетика, плавання та
рухливі ігри у формі навчально-тренувальних занять.
Зв’язок фізичної та бойової підготовки, згідно з цією
концепцією, здійснюється способом перенесення
якостей та навичок, які сформовані та розвинуті у
процесі ФП у військово-професійну діяльність.

Головним компонентом фізичної готовності
французи вважають здатність до повної мобілізації
духовних та фізичних сил для розв’язання конкретних
завдань. Основними засобами виховання такої здат-
ності, за їх поглядами, є спортивне тренування та си-
стематична участь у змаганнях. Регулярні заняття
обраним видом спорту створюють стимул для досяг-
нення найвищих результатів, чого неможливо домог-
тися звичайними методами ФП.

Французькі фахівці вважають, що така органі-
зація фізичної підготовки, при якій необхідні фізичні
і психічні якості розвиваються в процесі занять обра-
ним видом спорту, а військово-прикладні і спеціальні
якості – на їхній основі в ході бойової підготовки є
найбільш ефективними, тому що в даному випадку
різко підвищується мотивація військовослужбовців
до занять фізичною культурою і спортом.

Таким чином розглянуто досвід застосування
засобів спортивного виховання, у тому числі футбо-
лу, дозволяє припустити можливість використання
цього [4]. під час навчально-тренувальних занять з
курсантами у спортивних секціях .

Проведено ряд спеціальних наукових дослід-
жень [5], які поширюють переконання в тому, що в
структурі загальної готовності випускників ВВНЗ до
управління фізичним удосконаленням військовос-
лужбовців, поряд з методичною підготовленості до
проведення занять з фізичної підготовки, вагоме місце
повинна займати і їх здатність забезпечити організа-
цію процесу спортивно-масової роботи у підрозділі
не тільки для вирішення завдань бойової підготовки,
а і формування у військовослужбовців основ теоре-
тичних знань, практичних і методичних здібностей
(умінь і навичок) з фізичного і спортивного вихован-
ня, фізичної реабілітації, масового спорту як компо-
нентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної жит-
тєдіяльності.

Ці вимоги були покладені нами в основу роз-
робки кінцевих цілій робочої навчальної програми з
фізичного виховання. На умовах поєднання теоретич-
ної та практичної підготовка курсантів в одну систему
розроблено навчальна програма за напрямом ігрові
види спорту і спеціалізації футбол для навчальних груп
навчальної секції спортивного виховання для курсантів
Харківського університету Повітряних сил.

За рахунок визначення найбільш доцільної по-
слідовності вивчення тем теоретичної та методичної
підготовки, проведення навчальних занять з кожної
теми, викладення нового матеріалу на лекції, закріп-
лення теоретичних знань в ході семінару, формуван-
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ня основ організаційно-методичної майстерності на
наступних навчально-тренувальних заняттях і на прак-
тичних заняттях навчальної секції спортивного вихо-
вання та участь в організації і проведенні спортивних
змагань, курсанти наряду з вдосконалюванням своєї
спортивної майстерності у футболі надбають об’єм
мінімальних знань, необхідних для самостійного уп-
равління тренувальним процесом з урахуванням інди-
відуальної цільової орієнтації на спортивну, оздоров-
чу і інші види підготовки. У наступному знання
закріпляються через виконання завдань, в зміст яких
входить методична практика самостійно організува-
ти та проводити індивідуальне фізичне тренування,
вибирати параметри тренувального навантаження.

Висновки.
Інтеграція військової і цивільної освіти, розвиток

змісту, методів і засобів навчання до рівня натовських
стандартів вимагає уніфікації програм з дисципліни ФВ.
Основним засобом уніфікації програм з дисципліни ФВ
служить спортивне виховання. Численні спортивні зма-
гання, в тому числі з футболу, які проводяться за єдини-
ми правилами, сприяють формуванню єдиних вимог
до змісту та організації ФВ у ВНЗ.

Перенесення якостей та навичок, які отримані
у результаті занять спортом, на військово-професій-
ну діяльність, на наш погляд, повинні забезпечувати-
ся усією системою навчання та виховання військо-
вослужбовців.

Заняття курсантами за обраними видами
спорту розширюють можливості дисципліни ФВ у
формуванні здатності вирішувати проблеми у сфері
фізичного виховання під час майбутній військово-
професіональної діяльності.

Наступні дослідження спрямовані на теоре-
тичний аналіз сучасних поглядів на теорію і практику
навчання.

Література:
1 . Закон України “Про фізичну культуру і спорт” м. Київ 24
грудня 1993р. N 3808 - XІІ.

2 . Указ Президента України “Про затвердження Цільової
комплексної програми “Фізичне  виховання - здоров’я
нації” № 963/98

3. Футбол в школе. И.А.Швиков – Тера-Спорт, Олимпия
Пресс, 2002.

4 . Футбол как средство подготовки авиаспециалистов. В.И.-
Нечаев. –  Харьков: ХаГИФК, 1998.

5 . Зміст програми дисципліни „Фізичне виховання, спец-
іальна фізична підготовка і спорт” в вищих навчальних
закладах, які забезпечують підготовку кадрових військо-
вих фахівців та офіцерів запасу. Божко С.А. – Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 9.

Надійшла до редакції 25.02.2008р.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

СПОРТСМЕНОВ
Козина Ж.Л.

Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье предлагается математическая модель
индивидуального определения ведущих двигательных спо-
собностей спортсменов. Показано, что количество энерге-
тических ресурсов спортсмена, определяющее количество
выполненной внешней работы, может быть выражено фор-
мулой, определяющей пропорциональности количества ра-
боты произведению силы, скорости и времени выполнения
работы. В каждом виде спорта спортсмены могут быть раз-
биты на группы, различающиеся по соотношению отдель-
ных сомножителей произведении  силы, скорости и времени
выполнения работы.
Ключевые слова: математическое моделирование, индивиду-
альная подготовка спортсменов, энергетические ресурсы,
индивидуальные особенности спортсменов, формула внеш-
ней работы, двигательные способности, физические качества.
Анотація. Козіна Ж.Л. Математичне моделювання індивіду-
альних особливостей спортсменів . У статті пропонується
математична модель індивідуального визначення провідних
рухових здатностей спортсменів . Показано, що кількість
енергетичних ресурсів спортсмена, яка визначає кількість
виконаної зовнішньої роботи, може бути виражена форму-
лою, що визначає пропорційності кількості роботи добутку
сили, швидкості й часу виконання роботи. У кожному виді
спорту спортсмени можуть бути розбиті на групи, що роз-
різняються по співвідношенню окремих співмножників до-
бутку  сили, швидкості й часу виконання роботи.
Ключові слова: математичне моделювання, індивідуальна
підготовка спортсменів, енергетичні ресурси, індивідуальні
особливості спортсменів, формула зовнішньої роботи, ру-
хові здатності, фізичні якості.
Annotation. Kozina Zh.L. The mathematical design of individual
features of sportsmen. The mathematical model of individual
determination of leading motive capabilities of sportsmen is offered
in the article. It is shown that the amount of power resources of
sportsman, determining the amount of the executed external work,
can be expressed a formula, to the determining proportion of
amount of work work of force, speed and time of implementation
of work. In every type of sport sportsmen can be broken on
groups, differentiating on correlation of separate factors work  of
force, speed and time of implementation of work.
Keywords: mathematical design, individual preparation of
sportsmen, power resources, individual features of sportsmen,
formula of external work, motive capabilities, physical qualities.

Введение.
В настоящее время все большую актуальность

приобретает проблема индивидуального подхода к
учебно-тренировочному процессу спортсменов
[2,3,7,8]. Это связано с усложняющимися условиями
спортивной борьбы, а также с уменьшением коли-
чества занимающихся в группах начальной подготов-
ки, и, соответственно, с ограничением возможнос-
тей спортивного отбора . Кроме того, главная
проблема спорта высших достижений – невозмож-
ность бесконечного повышения объема и интенсив-
ности тренировочных нагрузок – толкает на поиск
новых путей совершенствования процесса подготов-
ки спортсменов [10, 11]. Одним из таких путей явля-
ется индивидуализация процесса подготовки в спорте
[7,8,9].
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В различных видах спорта авторы различают
разные стили ведения спортивной борьбы. В едино-
борствах, например, различают «силовиков», «тем-
повиков» и «технарей» [5]. В спортивных играх спорт-
смены разделяются по функциям. Так, в баскетболе
различают «центровых», «крайних нападающих»,
«защитников» [1]. В волейболе различают «напада-
ющих первого темпа», «нападающих второго тем-
па», «связующих», «либеро» [4]. В циклических ви-
дах спорта  авторы выделяют спортсменов  с
преимущественным развитием скоростно-силовых
качеств, спортсменов с преимущественным разви-
тием выносливости и спортсменов с преимуществен-
ным развитием координационных способностей.

В спортивной физиологии [10,11] существует
физиологическое обоснование индивидуальных осо-
бенностей спортсменов: например, у спортсменов с
преимущественным развитием скоростно-силовых
качеств преобладают белые мышечные волокна в
композиции мышц, у спортсменов  с преимуществен-
ным развитием выносливости преобладают красные
мышечные волокна.

Однако в настоящее время не сформулирова-
ны общие принципы разделения спортсменов по
индивидуальным особенностям преобладания опре-
деленных качеств.

Согласно данным ведущих специалистов в те-
ории и практике спорта [2,3], наиболее целесообраз-
ными и универсальными являются математические
модели, которые основываются на фундаментальных
законах физики, математики, т.е. заимствованы из
фундаментальных наук. В этой связи является акту-
альной поиск универсальных математических моде-
лей для определения индивидуальных особенностей
спортсменов.

Исследование проведено согласно Сводному
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-биологические средства восстановле-
ния работоспособности в спортивных играх».

Формулирование целей работы.
Цель работы – выявить наиболее общие ма-

тематические модели для определения индивидуаль-
ных особенностей спортсменов относительно раз-
вития двигательных способностей.

Результаты исследования.
В результате проведенного анализа взаимосвя-

зи возможностей проявления индивидуальных осо-
бенностей развития физических качеств была опре-
делена наиболее универсальная модель взаимосвязи
проявления основных физических качеств, на осно-
ве которой можно определять индивидуальные осо-
бенности спортсменов.

Согласно положениям классической физики
[12,13], количество внешней работы пропорциональ-
но количеству внутренних энергетических ресурсов

(рис.1):
А =kЕ                                                                              (1),

где А – количество внешней работы,
k=const,
Е – количество внутренних энергетических ре-

сурсов.
Исходя из этого можно заключить, что общее

количество внешней работы, которую может совер-
шить человек или машина зависит от количества его
внутренних энергетических ресурсов (топлива).

Как известно [12,13], общее количество рабо-
ты прямо пропорционально мощности, умноженной
на время работы:

А=N*t                                                               (2),
где А – количество внешней работы, соответствую-
щее общему энергетическому потенциалу человека;

N – мощность нагрузки,
t – общее время работы.
Мощность нагрузки выражается как произве-

дение силы на скорость:
N=F*V                                                                                                (3),

где N – мощность нагрузки,
F – сила,
V – скорость.
Тогда общее количество энергетических ресур-

сов можно выразить следующим образом:
                   А = F*V*t                                      (4).
Теперь применим эту формулу к задачам

спортивной тренировки. При одинаковом значении
А, т.е. одинаковой возможности выполнения внеш-
ней работы и общего количества энергетических ре-
сурсов, работа может выполняться преимуществен-
но за счет повышения силы (F) при уменьшении
скорости (V) и общего времени работы (t). В этом
случае спортсмен будет тяготеть к «силовикам», т.е.
будет склонен к выполнению работы силового ха-
рактера. Работа может также выполняться за счет
повышения скорости (V) при уменьшении других
параметров. В этом случае спортсмен будет отли-
чаться выраженными скоростными качествами. Ра-
бота может быть также обеспечена преимуществен-
ным увеличением произведения силы и скорости
(F*V), т.е. мощности нагрузки и уменьшением вре-
менем ее выполнения (t). В этом случае спортсмен
будет отличаться выраженными скоростно-силовы-
ми качествами.

Работа может быть также выполнена за счет
увеличения общего времени ее выполнения (t) при
уменьшении ее мощности (F*V). В этом случае
спортсмен будет отличаться преимущественным
развитием выносливости.

Кроме того, работа может быть выполнена за
счет равномерного проявления всех показателей и
оптимальной регуляции проявления данных показа-
телей в необходимом количестве в необходимый
момент времени. В этом случае спортсмен будет
отличаться выраженными координационными спо-
собностями.

Естественно, что при повышении уровня тре-
нированности происходит общее увеличение энер-
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Рис. 1. Варианты графического представления зависимости работы
от силы, скорости и времени [12,13]

гетического потенциала, и, соответственно, увеличе-
ние потенциально возможного количества выполня-
емой внешней работы (А). Однако индивидуальные
склонности к проявлению и развитию разных двига-
тельных способностей сохраняются при любом уров-
не энергопотенциала.

Теперь рассмотрим возможности практичес-
кого применения данной модели при определении
индивидуальных типов спортсменов и, соответствен-
но, возможностей индивидуального планирования
тренировочного процесса.

Закономерности и результаты определения
индивидуальных особенностей спортсменов изложе-
ны нами в предыдущих работах [6-9].

Согласно выше изложенным основным физи-
ческим закономерностям и полученным ранее нами
данных,  определим принадлежность спортсменов к
обозначенным выше группам в некоторых видах
спорта.

Баскетбол: защитники, крайние нападающие,
центровые.

Согласно формуле (4) А = F*V*t и получен-
ным ранее [8,9] результатам, можно заключить, что
защитники, помимо чисто антропометрических осо-
бенностей, отличаются высоким уровнем развития
таких двигательных способностей, как быстрота и
специальная выносливость. Быстрота – это преобла-
дание показателя V (скорости) в формуле (4). Специ-
альная выносливость в баскетболе – это преоблада-
ние произведения V*t (скорости, проявляемой в
течение времени).

Крайние нападающие отличаются высоким
уровнем развития координационных способностей,
которые определяются возможностями центральной
нервной системы к регуляции оптимального соот-
ношения проявления силы и скорости в течение вре-
мени для достижения цели, т.е. способностью к на-
хождению оптимальных соотношений произведения
F*V*t. Кроме того, среди крайних нападающий мо-
гут встречаться спортсмены с преобладанием ско-
ростно-силовых качеств, т.е. с доминированием
способности к выполнению упражнений большой
мощности (F*V).

Центровые, исходя из полученных ранее дан-
ных [8,9] и данных литературы [1], отличаются более
выраженным проявлением силовых (F) и скоростно-
силовых качеств (F*V). В этой связи можно предпо-
ложить, что, исходя из вышеизложенных данных, в
перспективе могут быть разработаны точные про-
граммы расчета индивидуальных тренировочных
программ на основе выявленных индивидуальных
особенностей.

Волейбол. В волейболе, согласно полученным
ранее данным [6,7], индивидуальные особенности
игроков подчиняются тем же закономерностям, что
и в баскетболе.

Нападающие первого темпа – преобладание
силовых и скоростно-силовых качеств, т.е.  (F) и (F*V).

Нападающие второго темпа – преобладание
скоростно-силовых и скоростных качеств (F*V).

Связующие игроки – преобладание координа-
ционных способностей, т.е. способностью централь-
ной нервной системы к оптимальной регуляции вза-
имоотношения показателей в произведении (F*V*t).

«Либеро» – преобладание скоростных качеств
и специальной выносливости (V) и (V*t).

Конечно, выведенные закономерности не от-
рицают роли всех видов общей и специальной под-
готовки спортсменов, но выявление преобладающих
качеств открывает новые возможности для построе-
ния индивидуальных программ подготовки спорт-
сменов.

Можно предположить, что в других видах
спорта индивидуальные модели спортсменов будут
подчиняться этой же схеме. Например, в единобор-
ствах [5] «силовики» – это явное преобладание по-
казателя силы (F) и силовой выносливости (F*t); «тем-
повики» – преобладание скорости (V) и скоростной
выносливости (V*t); «технари» – преобладание ко-
ординационных способностей, т.е. способности не-
рвной системы к регуляции оптимальных соотноше-
ний показателей в произведении (F*V*t).

Выводы.
1. Количество энергетических ресурсов спортсмена,
определяющее количество выполненной внешней
работы, может быть выражено формулой, опреде-
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ляющей пропорциональности количества работы
произведению силы, скорости и времени выполне-
ния работы.

2.Индивидуальные особенности возможностей раз-
вития двигательных способностей спортсменов в
различных видах спорта схематично можно пред-
ставить как преобладание одного или нескольких
сомножителей в произведении  силы, скорости и
времени выполнения работы.

3. В каждом виде спорта спортсмены могут быть раз-
биты на группы, различающиеся по соотношению
отдельных сомножителей произведении  силы, ско-
рости и времени выполнения работы.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается разработка конкретных программ
индивидуальной подготовки спортсменов.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ПРИРОДА
ЧЕЛОВЕКА: ЭНТРОПИЯ – КАК КРИТЕРИЙ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Краузе Т.М.

Межрегиональная академия
управления персоналом, г. Харьков

Аннотация. В настоящее время, на фоне динамичных изме-
нений социальных и природных процессов, всё более акту-
альным становятся исследования психофизической природы
человека, как основного показателя его адаптационной спо-
собности. Системный подход позволяет рассматривать пси-
хофизические состояния человеческого организма как сово-
купность синхронно взаимосвязанных системных процессов,
обусловливающих формирование пространственно-времен-
ной структуры функциональных состояний.
Ключевые слова: пространственно-временная природа, пси-
хосоматика, энтропия.
Аннотація. Краузе Т.М. Просторово-тимчасова  природа
людини: ентропія – як критерій просторово-тимчасової
організації психофізичного стану людини. У цей час, на тлі
динамічних змін соціальних і природних процесів, усе більш
актуальним стають дослідження психофізичної природи лю-
дини, як основного показника його адаптаційної здатності.
Системний підхід дозволяє розглядати психофізичні стани
людського організму як сукупність синхронно взаємозалеж-
них системних процесів, що обумовлюють формування про-
сторово-тимчасової структури функціональних станів.
Ключові слова: просторово-тимчасова природа, психосо-
матика, ентропія.
Annotation. Krause T.M. Spatio-temporal nature of rights:
entropy –  as a test of spatial and temporal organization of
human psychological and physical condition. Now, against the
backdrop of the dynamic change of social and natural processes
are becoming increasingly pressing psychophysical studies of
human nature, a key indicator of its adaptive capacity.
Systematic approach addresses the psychophysical condition
of the human body as a set of interconnected synchronous
system processes, resulting in the formation of spatial-temporal
structure of functional states.
Key words: spatio-temporal nature, psychosomatic, entropy.

Энергия – миров царица, Но  черная за нею
тень непререкаемо  влачится , Уравнивая
ночь и день, Всему уничтожая цену, всё пре-
вращая в  дымный  мрак… Ведь энтропия
неизменно  изображалась только  так. Но
ныне понято, что тени не будет, не было и
нет, Что в смене звездных поколений  лишь
энтропия – жизнь и свет.

М.В. Волькенштейн [7].

Введение.
В исследованиях пространственно-временной

природы человека, нелинейная динамика и волно-
вое моделирование становятся определяющими па-
радигмами научного мышления [1,2]. Так, установ-
лено, что био- и нейрофизиологические колебания
имеют циклическую периодичность. Показано, что
архитектоника биоритмов является, также, уникаль-
ной характеристикой индивида [2,3,4], а десинхроноз
(дизритмия) влечет нарушение психологического
состояния и свойств индивидуальности [4,5]. Архи-
тектоника психоритмов – их спектры, периодика,
фазы, когерентность, стабильность – являются уни-
кальной характеристикой, «психологическим порт-

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/fizika/zackon%20sochran/
http://boxing.fizteh.ru/papers/bunin/vospitanie.html
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ретом»’ индивида, определяющим его адаптивный
потенциал [5,6,9]. Но, до сих пор, в дифференциаль-
ной психологии и психофизиологии. остаётся про-
блема: как, более точно и полнее описать конкрет-
ное психофизическое состояние человека: какие
параллели можно провести между эмпирическим
наблюдением и психометрическими возможностя-
ми; какими критериями воспользоваться для иссле-
дования различных психопатических состояний. Мы
открываем цикл психофизических исследований не
с позиции обусловленности отдельно взятых биохи-
мических, электрофизических, физиологических и др.
процессов, а с позиции системного целого, обуслов-
ленного формированием единого психоэнергетичес-
кого комплекса.

Работа выполнена в соответствии с тематикой
диссертационных работ академии.

Формулирование целей работы.
В данной работе рассмотрен вопрос о крите-

риальных возможностях энтропии в исследованиях
психопатических реакций человека. Это позволит: с
одной стороны – исследовать психосоматические
состояния с позиции системной энергоструктуриза-
ции, с другой – расширит потенциал психометричес-
ких методов в исследованиях природы психопатичес-
ких реакций человеческого организма.

Результаты исследований.
Живой организм, как отмечал Оствальд, – это

очаг установившихся стационарных состояний. Чело-
век же, как представитель высокоразвитого уровня
организации, обладающий психикой, представляет
собой очаг установившихся стационарных психофи-
зических состояний. Эти состояния не случайны. Они
также возникли в процессе эволюции. Вместе с эво-
люционным процессом формировался и совершен-
ствовался и психофизический уровень, пройдя путь
от волны посредством резонанса к психике, обеспе-
чивая организму наиболее выгодные условия жизне-
деятельности в данных конкретных условиях.

Системный подход позволяет рассматривать
психофизические состояния человеческого организ-
ма как совокупность синхронно взаимосвязанных си-
стемных процессов, внешними связями которых, в
целях проводимых исследований, можно пренебречь.
Это значит, что исследуемые психофизические состо-
яния субъекта являются неким результатом абстраги-
рования, огрубления действительности, производимой
исследователем, зависимый от его уровня професси-
онализма и особенностей интерпретации результатов
исследования. С другой стороны, внутренние связи,
определяющие психофизические состояния, состав-
ляют пространственно-временную организацию
субъекта, что заставляет рассматривать его состояния
в контексте взаимодействующих составляющих сис-
темных процессов. Процесс формирования простран-
ственно-временной организации интерпретируется
внешним наблюдением как конкретные психофизи-
ческие состояния субъекта. Исходя из этого, можно
предположить, что каждому конкретно рассматрива-
емому состоянию свойственно определенное время

его реализации. Причём, время реализации конкрет-
ного психофизического состояния, для среднестатис-
тического нормально протекаемого процесса, изна-
чально равна скорости формирования синаптических
связей нервной системы. Поэтому, время реализации
нормально формируемого психофизического состо-
яния, минимально. Любые патологические психофи-
зические состояния связаны с нарушением форми-
рования синапсов, или их утерей, и имеют более
длительный период реализации. Например, такое яв-
ление как мышечный тремор, обусловлен запаздыва-
ние реализации процессов торможения, а явление
склероза – с разрушением синаптических связей. Та-
ким образом, субъект обладает значительной инер-
цией состояний, где близкие по времени психофизи-
ческие состояния незначительно отличаются друг от
друга. Это значит, что психофизическая динамика
субъекта может быть рассмотрена как квазипериоди-
ческая функция времени, каждый период которой яв-
ляется реализацией некоторого психосоматического
состояния. Причём, каждому психофизическому со-
стоянию соответствует конкретная пространственно-
временная структура внутренних связей.

С другой стороны, всякой пространственно-
временной организации, как квазипериодической
функции времени, свойственны волновые характе-
ристики, к каковым относятся: период, частота, ритм,
мезор, фаза и акрофаза. Исходя из этого, можно раз-
личные психофизические состояния описать с пози-
ции волновой концепции [8,9,14,15]. Такой подход даёт
возможность, зная волновые характеристики того или
иного психофизического состояния исследуемого
субъекта, разрабатывать прогнозируемые измене-
ния пространственно-временной структуры орга-
низма. Т.е. это даёт возможность, в исследованиях
психофизических состояний, интерпретировать пси-
хометрические результаты с позиции физико-мате-
матического моделирования пространственно-вре-
менной организации человека.

Исследуя внешние связи психофизического
уровня наблюдаемого субъекта, можно предполо-
жить, что их корректирующее влияние имеет место
только тогда, когда психосоматическое состояние
субъекта является завершенным, сформированным
и «способно» переработать эти влияния на данный
момент времени. Несформированностью внутрен-
них связей или невозможностью достижения их за-
вершения, при исследованиях психосоматических
состояний в конкретный момент времени, можно
объяснить такие состояния как замешательство, аф-
фективность, невротичность и др. психопатические
реакции. И, естественно, каждому такому состоянию
отвечает системная пространственно-временная ха-
рактеристика. Известный физик Дэвид Бом, много
лет сотрудничавший с Эйнштейном, считает, что наш
мир (тот, который мы наблюдаем) – это лишь аспект
реальности, ее «явный» или «развернутый порядок».
А его порождающей матрицей является «скрытый
порядок» – скрытая от нас сфера, в которой «время
и порядок свернуты». Если говорить о простран-
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ственно-временной характеристике человеческого
организма, то «свёрнутые время и порядок» это внут-
ренние связи исследуемой системы психофизичес-
кого уровня, по достижении сформированности ко-
торого, проявляется сформированный конкретный
«развёрнутый порядок» психофизических состояний.
Вышесказанное, применительно к живому организ-
му, и явно указывает на важную роль энтропии, как
меры упорядоченности системы. Однако нужно от-
метить, что эта термодинамическая функция имеет
несколько смысловых значений и не все они в рав-
ной мере приложимы к живым организмам. Рас-
смотрим смысловые значения энтропии.

Энтропия как мера рассеяния энергии при
необратимых процессах. В этом аспекте данная фун-
кция полностью приложима к биосистемам. Чем
больше возрастание энтропии при каком-либо про-
цессе, тем больше рассеяние энергии и тем более
необратим данный процесс.

Энтропия как мера возможности процесса. В
этом качестве энтропия выполняет важную роль, и
приговор ее непререкаем. Самопроизвольно могут
протекать только такие процессы, при которых эта
функция или увеличивается (необратимые), или ос-
тается постоянной (обратимые). Процессы, при ко-
торых энтропия уменьшается, самопроизвольно про-
текать не могут,  то есть термодинамические
невозможны. Эта роль энтропии полностью прило-
жима и к биологическим системам. Термодинами-
ческий энтропийный критерий и здесь однозначно
определяет возможность протекания того или иного
процесса. В этой связи утверждение, которое иногда
приходится слышать, что ферменты делают возмож-
ными реакции, которые в данных условиях при их
отсутствии невозможны, следует признать неверным.
Ферменты лишь ускоряют во много раз те реакции,
которые и без их участия могут протекать, но с очень
низкой скоростью.

Энтропия как мера упорядоченности систе-
мы. Мы уже говорили, что энтропия отражает ту
часть энергии системы, которая деградировала, то
есть равномерно рассеялась в виде тепла. Таким об-
разом, чем меньше порядка в системе, то есть чем
меньше градиенты энергии, тем больше ее энтро-
пия. Особенно четко связь энтропии с упорядочен-
ностью системы проявляется в формуле Планка –
Больцмана, которая связывает энтропию с термоди-
намической вероятностью:

(1)
где S – энтропия, k – постоянная Больцмана, рав-
ная , или энтропийных
единиц (1 энтропийная единица равна 1 кал Ч град-1), и
W – термодинамическая вероятность, то есть число
способов, которыми достигается данное состояние.
Она всегда больше единицы. В общем виде она равна:

(2)

где (если речь идет о молекулах) N – общее число
молекул, Ni – число молекул в i-м фазовом объеме.

Допустим, у нас есть система, состоящая из
трех отсеков. В системе находятся девять молекул.
Полный беспорядок в такой системе будет тогда, ког-
да молекулы распределены равномерно, то есть в
каждом отсеке будет по три молекулы. Термодина-
мическая вероятность такой системы равна:

Полный порядок в системе наблюдается при
нахождении всех девяти молекул в одном из трех

При переходе системы от полного беспоряд-
ка к полному порядку меняется термодинамическая
вероятность W, а, следовательно, и энтропия S, кото-
рая в соответствии с уравнением Планка–Больцма-
на равна S = klnW. Чем больше упорядоченность си-
стемы, тем меньше ее энтропия. Термодинамическая
вероятность такой системы будет

Таким образом, чем больше упорядоченность
в данной системе, тем меньше ее термодинамичес-
кая вероятность, и, следовательно, тем меньше энт-
ропия (см. формулу Планка–Больцмана) (1).

В какой мере энтропия как мера упорядочен-
ности приложима к биосистемам, и, в частности к
человеческому организму? Ответ на этот вопрос в
определенной степени дают расчеты Л.А. Блюмен-
фельда [14], который вычислил, насколько меняется
энтропия при образовании организма человека из
элементов, его составляющих (мономеров, полиме-
ров, клеток). Оказалось, что упорядоченность челове-
ческого организма можно оценить приблизительно в
300 энтропийных единиц. Много это или мало? Чтобы
ответить на этот вопрос, достаточно сказать, что на-
столько меняется энтропия стакана воды при ее испа-
рении. Интересная особенность, если принять во вни-
мание кластерную структуру воды. Энтропия
оценивает энергетическую сторону сформированной
упорядоченности пространственно-временной струк-
туры живого организма, совершенно не затрагивая
биохимическую природу составляющих его подструк-
тур. Хотя, уникальность биологической структуры
состоит не в том, сколько энергии в ней содержится и
насколько изменилась энтропия при ее образовании,
а в том, что эта структура имеет качественные осо-
бенности, позволяющие ей выполнять вполне опре-
деленные биологические функции. И с этой позиции
энтропию это вовсе не интересует. А вот энергетичес-
кая сторона сформированной упорядоченности про-
странственно-временной структуры живого организ-
ма,  которую можно оценить посредством
энтропийных показателей, представляет большой ин-
терес, т.к. отражает адаптационный процесс живого
организма в процессе его жизнедеятельности.

Представление о важности такой интересной
термодинамической функции, как энтропия, и той
роли, которую она играет в биосистемах, предстоит
ещё исследовать.
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Выводы.
Процесс пространственно-временной струк-

туризацию живых систем можно рассматривать как
квазипериодической функции времени, свойствен-
ны волновые характеристики, к каковым относятся:
период, частота, ритм, мезор, фаза и акрофаза. Исхо-
дя из этого, можно различные психофизические со-
стояния описать с позиции волновой концепции.

Такие смысловые значения термодинамичес-
кой функции – энтропии: как мера рассеяния энер-
гии при необратимых процессах и как мера возмож-
ности процесса, приложимы к биологическим
системам, и принимают непосредственное участие
в формировании внутренних связей (биохимических,
электромагнитных, термодинамических и др.). И толь-
ко значение энтропии – как меры упорядоченности
системы имеет непосредственное отношение к про-
странственно-временной организации живой систе-
мы. Причём, чем более высокоорганизованной яв-
ляется наблюдаемая живая система, тем значимей для
описания пространственно-временной организации
является показатель энтропии и более качественным
становится процесс адаптации, т.е. процесс форми-
рования устойчивой, упорядоченной пространствен-
но-временной структуры организма с минимально
возможной энтропией.

Архитектоника психоритмов – их спектры,
периодика, фазы, когерентность, стабильность – яв-
ляются уникальной характеристикой, “психологичес-
ким портретом” индивида, определяющим его адап-
тивный потенциал [9].

Перспективность исследований. Интерес к по-
знанию особенностей временной организации биоси-
стем в онтогенезе возрастает в связи с необходимос-
тью решения вопроса о том, что же является
определяющим в онтогенезе — изменение физиологи-
ческого, а, вместе с ним, и психического состояния с
возрастом, которое приводит к изменению временной
организации, или, напротив, изменение иерархической
структуры временной организации, которое изменяет
функциональное состояние организма.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БЕЙСБОЛОМ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И
ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Лазарева В.Г., Пристинский В.Н.
Донецкий институт железнодорожного транспорта

Славянский государственный
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Аннотация. В статье представлены факторы, которые опреде-
ляют эффективность влияния занятий бейсболом на форми-
рование психического и духовного здоровья детей-сирот. В
обществе остаются достаточно актуальными социальные ас-
пекты понимания сущности культуры здоровья человека. Осо-
бенно негативно они проявляются в ситуации, когда телесно-
физическое развитие оторвано от формирования
интеллектуального, психического и духовного воспитания
подрастающего поколения. Занятия разнообразными видами
спорта способствуют снижению асоциальных проявлений и
агрессии у подростков, повышению уверенности в себе.
Ключевые слова: бейсбол, психическое здоровье, духовное
здоровье, дети-сироты.
Анотація. Лазарева В.Г., Пристинський В.М. Вплив занять бей-
сболом на формування психічного і духовного здоров’я дітей-
сиріт. В статті наводяться фактори, які визначають ефективність
впливу занять бейсболом на формування психічного і духов-
ного здоров’я дітей-сиріт. У суспільстві залишаються досить
актуальними соціальні аспекти розуміння сутності культури
здоров’я людини. Особливо негативно вони проявляються в
ситуації, коли тілесно-фізичний розвиток відірваний від фор-
мування інтелектуального, психічного й духовного виховання
підростаючого покоління. Заняття різноманітними видами
спорту сприяють зниженню асоціальних проявів і агресії в
підлітків, підвищенню впевненості в собі.
Ключові слова: бейсбол, психічне здоров’я, духовне здоро-
в’я, діти-сироти.
Annotation. Lazareva V.G, Pristinskii V.N. The influence of
baseball lessons on the formation of children-orphans’ spiritual
and mental health. The article deals with factors determining the
efficiency of baseball lessons on the formation of orphans’ spiritual
and mental health. In a society there are actual enough social
aspects of comprehension of nature of crop of health of the
person. Especially negatively they show in a situation when solid
physical development is torn off formation of intellectual, mental
and spiritual education of rising generation. Occupations by various
aspects of sports promote decrease not social exhibitings and
aggression at teenagers, to increase of confidence of.
Key words: baseball, mental health, spiritual health, children-orphans.

Введение.
Проблема укрепления здоровья детей-сирот

и детей, лишённых родительской опеки остается ак-
туальной в теории и практике физического воспита-
ния, педагогики, социальной психологии. Для дости-
жения успеха в ее реализации, необходимо привести
способ жизни детей-сирот в соответствие с законо-
мерностями их развития, разработать эффективные
психолого-педагогические способы влияния на фор-
мирование личности ребенка, внедрить рациональ-
ный режим обучения и проведения досуга.
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Психолого-педагогические наблюдения, про-
водимые нами с детьми-сиротами, занимающихся
бейсболом в школе-интернате №1 г. Донецка, пока-
зали, что регулярные занятия спортом, и в частности
бейсболом, служат не только средством развития
физических качеств, но и имеют выраженное значе-
ние в социальной адаптации этой категории детей к
нормальному образу жизни [5, 6].

Над проблемой социализации детей-сирот
работают специалисты различных направлений. [1 –
4, 7 – 10]. Однако научные работы в этой области
исследований были бы не полными, если бы они толь-
ко освещали причины трудновоспитуемости и откло-
нений в поведении детей-сирот и детей, лишённых
родительской опеки. Без тщательной психологичес-
кой диагностики невозможно полноценно изучить
«трудного» ребёнка и разработать коррекционную
программу его развития.

Так, по мнению И.Д. Беха (2003), устойчивость
традиций разъединения телесности и культуры, внут-
реннего мира человека и его внешних проявлений,
приводят к проблеме отсутствия истинной культуры
здоровья. Кроме того, не менее важными социальны-
ми проблемами, например расширение базы для
роста девиантного поведения в ситуации, когда теле-
сно-физическое развитие оторвано от других аспек-
тов становления личности (прежде всего интеллекту-
ального, психического, морального) [2].

В тоже время, И.А. Рудакова, О.С. Ситникова,
Н.Ю. Фальчевская (2005) считают, что развитие веры
ребёнка в свои силы, поддержка положительной са-
мооценки, формирование коммуникативных навы-
ков, преодоление изоляции или непонимания ребён-
ка ближайшим окружением, обучение гибкости и
терпимости в конфликтных ситуациях, развитие сфе-
ры чувств и поддержка процессов самоопределения
и самореализации, должны быть предметом особо-
го внимания со стороны педагогов, тренеров, воспи-
тателей, психологов [9].

Для поиска новых и совершенствования тра-
диционных подходов в реализации данной пробле-
мы заслуживают внимания точки зрения авторов о
формировании культуры семейных взаимоотноше-
ний в процессе духовного воспитания учащихся млад-
шего школьного возраста школ-интернатов [4]; пси-
хологический анализ основных факторов девиантного
поведения подростков и проблемы их профилактики
[8]; влияние занятий различными видами спорта, на
формирование личностных качеств детей-сирот [10].

Следует отметить, что в современной научно-
педагогической литературе достаточно объёмно
представлены различные подходы в системе воспи-
тания детей-сирот, но они не в полной мере исполь-
зуют средства физической культуры и спорта как зна-
чимого фактора социального воздействия. Кроме
того, практически отсутствуют данные о влияние за-
нятий бейсболом, как одного из средства обеспече-
ния социальной адаптации детей-сирот в процессе
их пребывания в школе-интернате.

Работа выполнена по плану НИР Славянского
государственного педагогического университета.

Формулирование целей работы.
Целью работы является обоснование психоло-

го-педагогических факторов влияния занятий бейс-
болом на формирование психического и духовного
здоровья детей-сирот.

Результаты исследования.
На протяжении 2005 – 2007 г.г. были проведе-

ны исследования, связанные с изучением и экспери-
ментальным обоснованием влияния занятий бейс-
болом  на  формирование интеллектуальной,
духовной и поведенческой сферы детей-сирот и де-
тей, лишённых родительской опеки в условиях их вос-
питания в школе-интернате №1 г. Донецка [1, 2].

Психологическая диагностика для реализации
индивидуального и дифференцированного подхода
в работе с детьми-сиротами предполагала учет типа
нервной системы (ТНС); типа восприятия (ТВ); учеб-
ного стиля (УС); типа акцентуации (ТА).

Результаты исследования представляется воз-
можным выразить в виде экспресс-анализа по каж-
дому из исследуемых признаков у учеников школы-
интерната, которые целенаправленно занимаются в
секции бейсбола.

Имя ученика – Сергей К.; ТНС – сангвиник;
ТВ – визуальный; УС – конкретно-последовательный;
ТА – дистимичный. Основные черты характера: се-
рьезность, высокая нравственность, добросовест-
ность, справедливость. Пассивность, пессимизм,
грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллек-
тива». Конфликтные ситуации: ситуации, требую-
щие бурной деятельности, смена привычного обра-
за  жизни противопоказана ,  склонность к
невротической депрессии.

Имя ученика – Кирилл К.; ТНС – холерик; ТВ –
кинестетический; УС – конкретно-разбросанный; ТА
– демонстративный; Основные черты характера:
обходительность, упорство, актёрское дарование, нео-
рдинарность. Эгоизм, лживость, хвастливость. Прово-
цирует конфликты, при этом активно защищается.
Конфликтные ситуации: склонность к истерии, зам-
кнутый круг общения, однообразная работа угнетает.

Имя ученика – Стас Г.; ТНС – сангвиник; ТВ
– аудиальный; УС – конкретно-последовательный; ТА
– гипертимический (гиперактивный); Основные чер-
ты характера: энергичность, жажда деятельности,
оптимизм, инициативность. Легкомысленность,
склонность к аморальным поступкам, несерьёзное
отношение к обязанностям. Конфликтные ситуа-
ции: Противопоказаны монотонность, одиночество,
условия жёсткой дисциплины, постоянные нравоу-
чения могут вызвать гнев.

Имя ученика – Владислав З.; ТНС – меланхо-
лик; ТВ – визуальный; УС – абстрактно-разбросан-
ный; ТА – эмотивный; Основные черты характера:
жалостливый, радуется чужим неудачам, исполнитель-
ный. Слезливость, может провоцировать нападки не-
воспитанных или раздражительных людей. Конфлик-
тные ситуации: противопоказаны несправедливость,
хамство, пребывание в окружении грубых людей. Скло-
нен к невротической депрессии, гипертонии.
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Имя ученика – Эдик Ч.; ТНС – сангвиник; ТВ –
кинестетический; УС – конкретно-разбросанный; ТА
– демонстративный; Основные черты характера:
обходительность, упорство, актёрское дарование, нео-
рдинарность. Эгоизм, лживость, хвастливость, прово-
цирует конфликты, при этом активно защищается.
Конфликтные ситуации: склонность к истерии, зам-
кнутый круг общения, однообразная работа угнетает.

Имя ученика – Алексей К.; ТНС – флегматик;
ТВ – кинестетический; УС – конкретно-последова-
тельный; ТА – дистимичный; Основные черты ха-
рактера: серьёзность, высокая нравственность, доб-
росовестность,  справедливость. Пассивность,
пессимизм, грусть, замедленность мышления, «от-
рыв от коллектива». Конфликтные ситуации: ситуа-
ции, требующие бурной деятельности, смена при-
вычного образа жизни противопоказаны. Склонность
к невротической депрессии.

Имя ученика – Антон М.; ТНС – холерик; ТВ –
визуальный; УС – конкретно-последовательный; ТА
– циклоидный; Основные черты характера: в пери-
од подъёма настроения проявляет себя как люди с
гипертимической акцентуацией, в период спада – с
дистимической. Конфликтные ситуации: в период
спада обострённо воспринимает неприятности,
вплоть до самоубийства. Бывают случаи маниально-
депрессивного психоза.

Имя ученика – Сергей Т.; ТНС – холерик; ТВ –
визуальный; УС – абстрактно-последовательный; ТА –
возбудимый; Основные черты характера: вне присту-
пов гнева – добросовестность, аккуратность, любовь к
детям. Раздражительность, вспыльчивость, вспышки
гнева и ярости с рукоприкладством, жестокость. Конф-
ликтные ситуации: склонность к конфликтам по не-
значительным поводам (аморальное поведение, зло-
употребление алкоголем, асоциальные поступки).

Имя ученика – Олег Ш.; ТНС – холерик; ТВ –
визуальный; УС – абстрактно-разбросанный; ТА – воз-
будимый; Основные черты характера: вне приступов
гнева – добросовестность, аккуратность, любовь к де-
тям. Раздражительность, вспыльчивость, вспышки гне-
ва и ярости с рукоприкладством, жестокость. Конфлик-
тные ситуации: склонность к конфликтам по
незначительным поводам (аморальное поведение, зло-
употребление алкоголем, асоциальные поступки).

Имя ученика – Руслан Ф.; ТНС – флегматик;
ТВ – аудиальный; УС – конкретно-последовательный;
ТА – педантичный; Основные черты характера: доб-
росовестность, аккуратность, серьёзность, ровное
настроение. Формализм, занудливость, стремление
переложить принятие важного решения на других.
Конфликтные ситуации: ситуация личной ответ-
ственности за важное дело, недооценка заслуг; склон-
ность к навязчивостям, психастения.

Имя ученика – Пётр К.; ТНС – сангвиник; ТВ
– аудиальный; УС – абстрактно-последовательный;
ТА – дистимичный; Основные черты характера:
серьёзность, высокая нравственность, добросовест-
ность, справедливость. Пассивность, пессимизм,
грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллек-
тива». Конфликтные ситуации: ситуации, требую-
щие бурной деятельности, смена привычного обра-
за  жизни противопоказаны.  Склонность к
невротической депрессии.

Имя ученика – Вячеслав Ш.; ТНС – флегма-
тик; ТВ – визуальный; УС – конкретно-разбросан-
ный; ТА – гипертимический (гиперактивный); Основ-
ные черты характера: энергичность, жажда
деятельности, оптимизм, инициативность. Легкомыс-
ленность, склонность к аморальным поступкам, не-
серьёзное отношение к обязанностям. Конфликтные

Таблица 1 
Показатели психического и духовного здоровья детей-сирот 10-12 лет,  

которые не занимаются в секции бейсбола (в баллах); (n=15) 
 
До эксперимента После эксперимента № 

п/п 
Шкала 

X  ± m X  ± m 
1. Ассоциальность 14,53 ± 0,62 14,45 ± 0,61 
2. Самоуверенность 14,77 ± 0,81 14,33 ± 0,39 
3. Аутоагрессия 18,23 ± 0,95 17,11 ± 0,85 
4. Неуверенность в себе 13,88 ± 0,49 13,66 ± 0,35 
5. Злоба или агрессивность 24,10 ± 1,59 23,35 ± 1,59 
6. Склонность к риску 21,67 ± 1,45 20,23 ± 1,44 

Таблица 2 
Показатели психического и духовного здоровья детей-сирот 10-12 лет, 

 которые занимаются в секции бейсбола (в баллах); (n=15) 
 
До эксперимента После эксперимента № 

п/п 
Шкала 

X  ± m X  ± m 
1. Ассоциальность 15,26 ± 0,81 13,08 ± 0,78 
2. Самоуверенность 15,53 ± 0,84 13,61 ± 0,74 
3. Аутоагрессия 18,56 ± 0,96 16,22 ± 0,94 
4. Неуверенность в себе 13,14 ± 0,71 12,26 ± 0,63 
5. Злоба или агрессивность 25,45 ± 0,69 22,14 ± 0,64 
6. Склонность к риску 22,11 ± 0,62 19,65 ± 0,51 
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ситуации: противопоказаны монотонность, одино-
чество, условия жёсткой дисциплины, постоянные
нравоучения вызывают гнев.

Имя ученика – Андрей К.; ТНС – меланхолик;
ТВ – визуальный; УС – конкретно-последовательный;
ТА – дистимичный; Основные черты характера:
серьёзность, высокая нравственность, добросовест-
ность, справедливость. Пассивность, пессимизм,
грусть, замедленность мышления, «отрыв от коллек-
тива». Конфликтные ситуации: ситуации, требую-
щие бурной деятельности, смена привычного обра-
за  жизни противопоказаны.  Склонность к
невротической депрессии.

Имя ученика – Александр Б.; ТНС – холерик;
ТВ – визуальный; УС – конкретно-разбросанный; ТА
– демонстративный; Основные черты характера:
обходительность, упорство, актёрское дарование, нео-
рдинарность. Эгоизм, лживость, хвастливость. Прово-
цирует конфликты, при этом активно защищается.
Конфликтные ситуации: склонность к истерии. Зам-
кнутый круг общения, однообразная работа угнетает.

Обобщив и проанализировав показатели пси-
хического и духовного здоровья по методике «откло-
няющегося поведения» детей-сирот 10-12 лет, кото-
рые учатся в школе-интернате, представляется
возможным отметить следующее. К окончанию пе-
дагогического эксперимента практически все пока-
затели в группах имели тенденцию к положительно-
му изменению. Однако, в группе детей, которые не
занимаются бейсболом (табл.1) динамика показате-
лей была более низкой по сравнению с группой за-
нимающихся в спортивной секции (табл.2).

Так, наиболее значительные изменения были
отмечены в показателях, которые характеризуют про-
явление злобы или агрессивности (в среднем на 3,31
баллов в экспериментальной группе), а также склон-
ности к риску (в среднем на 2,46 баллов в экспери-
ментальной группе).

Выводы.
1.Анализ последних исследований и публикаций по
данной проблеме свидетельствуют, что в обществе
остаются достаточно актуальными социальные ас-
пекты, касающиеся понимания сущности культу-
ры здоровья человека. Особенно негативно они
проявляются в ситуации, когда телесно-физичес-
кое развитие оторвано от формирования интеллек-
туального, психического и духовного воспитания
подрастающего поколения.

2. Занятия разнообразными видами спорта, в том
числе и бейсболом, который становится все более
популярным среди детей и подростков, способству-
ют снижению асоциальных проявлений и агрессии
у подростков, повышению уверенности в себе.

Перспективой дальнейших исследований в
данном направлении считаем возможность опреде-
ления и реализации конкретных задач интегральной
подготовки, занимающихся в секции бейсбола, на
каждом этапе учебно-тренировочного процесса с
целью трансформации развиваемых способностей
и качеств личности юного спортсмена к социально
обусловленным факторам самостоятельной жизни.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
Латышев Н.В., Латышев С.В.

Донецкий педагогический колледж
Донецкий национальный университет

экономики и торговли им. М. Туган-Барановского

Аннотация. Дан анализ сущности специальной выносливости
борца, включающей специальную физическую работоспособ-
ность, технико-тактическое мастерство, интеллектуально-пси-
хологические возможности; сопоставлены известные методи-
ки измерения и предложен тест для оперативного ее контроля.
Методика тестирования удовлетворяет следующим требова-
ниям: используемые тесты обоснованы с позиций физиоло-
гии двигательной активности; в тестах правильно и в полном
объеме учитывается специфика соревновательной схватки и
деятельности борца по новым правилам; оцениваемые пока-
затели объективны и пригодны для исследования борцов раз-
ных квалификаций, возраста и весовых категорий.
Ключевые слова: специальная выносливость, работоспособ-
ность, тесты.
Анотація. Латишев Н.В., Латишев С.В. Методика оцінки спец-
іальної працездатності борців вільного стилю. Дано аналіз
сутності спеціальної витривалості борця, що включає спец-
іальну фізичну працездатність , техніко-тактичне май-
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стерність, інтелектуально-психологічні можливості; зістав-
лені відомі методики виміру й запропонований тест для опе-
ративного її контролю. Методика тестування задовольняє
наступним вимогам: використовувані тести обґрунтовані з
позицій фізіології рухової активності; у тестах правильно й
у повному обсязі враховується специфіка змагальної сутич-
ки й діяльності борця за новими правилами; оцінювані по-
казники об’єктивні й придатні для дослідження борців різних
кваліфікацій, віку й вагових категорій.
Ключові слова: спеціальна витривалість, працездатність, те-
сти.
Annotation. Latishev N.V., Latishev S.V. Method of estimation
of the special capacity of fighters of free style. The analysis of
essence of the special endurance of wrestlers, including the special
physical capacty, technical-tactical trade, intellectually-
psychological possibilities is given; the known methods of
measuring are confronted and a test is offered for its operative
control. The procedure of testing meets the following demands:
used tests are justified from positions of physiology of a motor
performance; in tests correctly specificity of competitive
scramble and activity of the fighter by new rules also is in full
taken into account; estimated parameters are objective and
suitable for research of fighters of different qualifications, age
and weight classes.
Key words: special endurance, capacity, tests.

Введение.
Новые правила соревнований (январь 2005 г.)

изменили требования к физической подготовленно-
сти борца. Для успешной соревновательной деятель-
ности поединки сегодня необходимо проводить в
предельно высоком темпе, реально атаковать сопер-
ника каждые 15 – 25 секунд, быстро переходить к кон-
тратакующим действиям от захвата ног, использовать
все способы выталкивания противника за ковер и
возвращения из зоны пассивности в центр ковра.
Однако не менее важным является умение рацио-
нально расходовать энергию и восстанавливать ра-
ботоспособность во время схватки и соревнований в
целом. Поэтому подготовка борца в значительной
мере сводится к развитию специальной выносливос-
ти (СВ) как одного из самых важных качеств. Однако
до настоящего времени не разработаны надежные
количественные методы измерения СВ. В то же вре-
мя решение этой задачи позволило бы обосновать
критерии, выявить закономерности, установить мо-
дельные характеристики и нормативные дифферен-
цированные шкалы СВ борцов в зависимости от ве-
совой категории, возраста, пола, квалификации и т.д.

Разрабатываемые методики оценки СВ долж-
ны основываться на закономерностях биомеханики
и физиологии двигательной активности – это с одной
стороны, а с другой, – должны строго соответство-
вать формуле схватки и адекватно отражать специ-
фику соревновательной деятельности борца вольно-
го стиля [1, 4, 10]. В литературе можно найти
различные методические подходы к анализу специ-
альной выносливости борца. Это обусловлено тем,
что СВ очень сложное комплексное качество. Его
конкретные проявления связаны, в частности, с пу-
тями и механизмами энергообеспечения, со способ-
ностями реализации энергопотенциала, с координа-
цией вовлекаемых двигательных единиц,  с
психической деятельностью спортсмена, с развити-
ем утомления и восстановлением, интеллектуальны-

ми способностями и пр.  Многие специалисты под-
черкивают то, что для единоборств эти составляю-
щие тесно связаны с технико-тактическим мастер-
ством и способностью спортсмена  экономить
энергию и принимать рациональные решения в жес-
точайших условиях соревновательной схватки [1-4,
9]. С позиций физиологии двигательной активности
выносливость определяется слаженностью работы
всех систем организма. Таким образом, в проявле-
ниях выносливости отражается степень развития всех
сторон подготовленности спортсмена, что и затруд-
няет ее прямые измерения.  Тем не менее, проявле-
ния специальной соревновательной выносливости
можно сгруппировать в такие общие составляющие:
- специальная физическая работоспособность (СР),
измеряемая единицами работы (Дж) и мощности
(Вт) с учетом механических особенностей (рычаг,
плечо (м), сила (Н), момент силы (Н⋅м), момент
инерции (кг⋅м2) и пр.). Она обусловлена психофи-
зиологическими возможностями организма, отра-
жающими деятельность функциональных систем
организма, измеряемыми в отдельных конкретных
случаях единицами времени специфических про-
цессов или в условных единицах;

- технико-тактическое мастерство, включающее осо-
бенности личного опыта и интеллекта в обеспече-
нии техники и тактики схватки, стратегии соревно-
ваний и экономичности ведения поединка и
соревнований в целом;

- интеллектуально-психологические возможности,
которые проявляются  в рационализации деятель-
ности, в эмоционально-волевом и интеллектуаль-
ном обеспечении схватки по отношению к данно-
му противнику, в способности самоуправления
психологическим состоянием.

Эти составляющие должны входить в опреде-
ление и рассматриваться как параметры системы
СВ. Это позволит далее разрабатывать методы ее
измерения.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального  университета экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского.

Формулирование целей работы.
Цель работы – проанализировать сущность

СВ, методики ее оценки и на этой основе предло-
жить тесты для контроля составляющих СВ, позволя-
ющие корректировать процесс подготовки квалифи-
цированных борцов вольного стиля.

Результаты исследования.
Обобщая результаты ранее выполненных ис-

следований, можно выделить в зависимости от уров-
ня анализа такие исследовательские методики:
- экспертные оценки квалифицированных специали-
стов как наиболее общий, но менее объективный и
очень трудоемкий метод;

- анализ СВ на основе показателей соревнователь-
ной деятельности, которые характеризуют в той или
иной мере именно специальную выносливость и
могут быть выражены соответствующими коэффи-
циентами, индексами  и пр.;
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- специальные тесты физической работоспособнос-
ти, отражающие условия соревновательной деятель-
ности и оценивающие СР в условных единицах;

- контрольно-тренажерные устройства, количествен-
но измеряющие отдельные компоненты СР и цело-
стную (интегральную) СР в единицах физических
величин;

- тесты, показатели которых отражают деятельность
отдельных функциональных систем организма как
психофизиологическую основу успешности
спортивной деятельности и в комплексе дающие
целостную оценку СВ;

- методики оценки характеристик морфо-конститу-
ционного статуса борца,  биомеханических пока-
зателей тела и фоновых показателей.

Рассмотрим лишь тесты специальной физичес-
кой работоспособности. Так, А.Г. Бурындин (1974) в
качестве теста СР борца использовал броски манеке-
на по определенной схеме в течение 3 минут. Галков-
ским Н.М., Новиковым А.А. и  Шустиным Б.Н. (1976)
по результатам анализа модельных характеристик
сильнейших борцов в вольной борьбе предложено
СР оценивать, например, в специальной контрольной
схватке, состоящей из трех периодов с заменой парт-
нера в каждом периоде. Бурдин И.Ф. (1980) в диссер-
тационной работе «Совершенствование специаль-
ной выносливости борцов высших разрядов»
специальную выносливость оценивал по броскам
партнера наклоном в темпе через каждые 4 секунды
«до отказа». В работах Бойко В.Ф. (1980 – 2004) обо-
снована методика, позволяющая достаточно надеж-
но оценивать специальную работоспособность как
целостный показатель в комплексном тесте. Она зак-
лючается в следующем: спортсмен в интервальном
режиме выполняет специфическую работу различ-
ного характера с максимально доступной интенсив-
ностью и строго регламентированными интервала-
ми отдыха. При этом  трехкратно выполняется такая
программа:
- 20 с – максимальное количество бросков манекена;
- 10 с – отдых;
- 20 с – максимальное количество забеганий на мос-
ту в правую сторону;

- 10 с – отдых;
- 20 с – максимальное количество передних подсечек.

После каждой серии упражнений, входящих в
программу теста спортсмену предоставляется 20 се-
кунд пассивного отдыха. Обработка результатов тес-
та выполняется так: определяется количество повто-
рений при выполнении каждой из 9 20-секундных
интервалов работы. Количество повторений в тече-
ние второй и третьей минуты усредняется. Индекс
выносливости вычисляется как отношение средних
значений за вторую и третью минуты к соответству-
ющему значению за первую минуту. Данный тест
был адаптирован к условиям проведенных исследо-
ваний и использован для педагогической оценки
уровня специальной подготовленности функцио-
нальных систем организма и специальной выносли-
вости борца вольного стиля. Однако, как и в других

тестах он предполагает точную выдержку техничес-
ких условий выполнения приемов, что очень трудно
сделать, например, для бросков манекена, но глав-
ное, он плохо соответствует условиям новых правил.

В более поздних исследованиях Данько Г.В.
(1999) для оценки работоспособности использованы
коэффициент выносливости по Бурындину А.Г.
(1974), индекс выносливости по Бойко В.Ф. (1982),
показатель мощности работы в 60-секундном эрго-
метрическом тесте.

Малинский И. (2004) при решении задач реа-
лизации анаэробного гликолитического потенциала
как фактора специальной работоспособности квали-
фицированных борцов использовал набор анаэроб-
ных тестов на велоэргометре Монарк, а именно – 30,
60 и 120-секундные тесты максимального типа, а так-
же 1-минутный “бросковый” борцовский тест. Кро-
ме того, применялся тест В. Бойко по формуле: 4 раза
по 30 с с интервалом отдыха в секунд.

В работе Приймакова А.А. и Коленкова А.В.
(2006) для оценки СР при изучении модельных харак-
теристик зависимости уровня специальной работос-
пособности от квалификации и весовой категории
борцов использовался тест с бросками партнера рав-
ного веса за одну руку наклоном. Тест включал 3-5
серий по 15 бросков. При этом измерялось суммар-
ное время выполнения 45 бросков.

Все эти тесты не учитывали особенности но-
вых правил и соревновательной деятельности в це-
лом. Поэтому на основе собственного опыта и ана-
лиза соревновательной деятельности сильнейших
борцов по новым правилам авторами разработан
оперативный тест СР. Тест состоит из трех 2-минут-
ных периодов выполнения специальных заданий с
перерывами между периодами по 30 секунд. Зада-
ния всех трех периодов включают одинаковые комп-
лексы упражнений. В каждом периоде спортсмен
последовательно выполняет 4 типа  упражнений дли-
тельностью 20 с каждое с интервалом  «отдыха» меж-
ду ними в 10 с (отдых осуществляется во время пере-
хода от выполнения одного типа упражнений к
другому). Подсчитывается количество выполненных
повторений за каждые 20 с, за период и за время трех
периодов, что соответствует времени схватки. Общее
время выполнения теста в одном периоде составляет
4⋅20 с  + 3⋅10 с = 1 мин. 50 с, т.е. практически равно
одному периоду схватки. Все 4 типа упражнений ком-
плекса имитируют основные элементы соревнова-
тельной деятельности (проходы к ногам, швунги, за-
щиту от прохода к ногам – контратаку).

Первое упражнение состоит в том, чтобы от-
бросить ноги и имитировать борцовский прием «за-
бежать на балл». Второе задание: проход к ногам со-
перника при заданном сопротивлении  (натяжении)
резинового жгута (проход осуществляется с задан-
ного места на ковре, которое определяется степенью
натяжения резинового жгута в зависимости от весо-
вой категории борца). Третье – швунги, выполняе-
мые при сопротивлении резинового жгута (при под-
счете баллов количество повторений делиться на 3,
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для уравнивания весомости упражнения). Четвертое
– прыжок через партнера, разворот, проход к ногами
и проползание между ногами партнера; при этом
весовые категории партнера и тестируемого выби-
раются близкими.

Во всех случаях требуется выполнить повто-
рения максимальное количество раз за каждые 20 с
нагрузки. При этом учитываются только стандартно
выполненные повторения упражнения. По такой
методике оцениваются все задания. В конце тестиро-
вания после третьего периода измеряется частота
сердечных сокращений.

В результате измерения вычисляется сумма
выполненных повторений за четыре упражнения, что
и характеризует специальную работоспособность
борца в одном периоде. После 30 с перерыва тест
выполняется еще раз, что соответствует второму пе-
риоду схватки, аналогично выполняется задание для
третьего периода. Динамика количества выполнен-
ных повторений за каждый период и сумма выпол-
ненных упражнений за три периода характеризуют
специальную работоспособность борца. Тест мож-
но использовать для экстренной оценки уровня СР в
самом простом варианте. В то же время он соответ-
ствует формуле схватки и отражает специфику со-
ревновательной деятельности по новым правилам.

В качестве контрольного теста был использо-
ван стандартный тест оценки общей работоспособ-
ности борца (ОР), имеющий такую же временную
структуру (формулу), но включавший другие типы
упражнений в 20-секундных заданиях.

Исследования специальной и общей физичес-
кой работоспособности с помощью предложенных
тестов были проведены на подготовительном этапе к
чемпионату Украины 2007 года (г. Харьков) во время
предсоревновательных сборов борцов команды До-
нецкой области в период с 01.06.2007 по 24.06.2007 на
базе спортивного комплекса Динамо в г.Донецке. В
экспериментальную группу были включены также

Таблица 
Результаты тестирования СР 
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наиболее подготовленные спортсмены молодежной
сборной. Всего в эксперименте приняли участие 10
борцов (2 борца легкой весовой группы 55 – 60 кг, 5
борцов средней весовой группы 66 – 84 кг и 2 борца
тяжелой весовой группы 96 – 120 кг). Возраст обсле-
дуемых спортсменов распределился от 17 до 32 лет,
квалификации – от КМС до МСМК.

Методика исследования состояла в том, что
первоначально были изучены фоновые показатели
группы: возраст, квалификация, стаж занятий вольно
борьбой, состояние здоровья. Перед началом интен-
сивной подготовки к соревнованиям 05.06.2007 про-
ведены первые обследования, результаты которых
сведены в протоколы первичных экспериментальных
данных. В последующий период до заключительных
обследований 19.06.2007 спортсмены тренировались
по методике, направленной в значительной мере на
развитие специальной  выносливости.

В качестве примера в таблице представлены
приведенные результаты тестирования СР, выполнен-
ного 19.06.2007.

В первом столбце зашифрованы фамилии
спортсменов, а в последующих столбцах представле-
ны данные по каждому из четырех упражнений в
каждом из трех периодов. Таким образом, по табли-
це можно провести сравнение всех борцов по каж-
дому упражнению и проследить динамику работос-
пособности от периода к периоду. Сравнивая эти
данные с результатами первичных обследований
(05.06.2007) можно оценить и эффективность подго-
товки за подготовительный период.

Анализ полученных результатов выявил зави-
симость количества набранных баллов от весовой
группы борцов. Так, у борцов легкой и средней ве-
совой группы количество баллов приблизительно
одинаково, а у борцов тяжелой весовой группы ре-
зультат значительно (на 25%) ниже. Такая же особен-
ность наблюдается в тесте общей работоспособнос-
ти (на 18,8%). Эти результаты подтверждают
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известный факт о более низкой относительной рабо-
тоспособности борцов тяжелого веса указывают на
хорошую информативность теста.

В зависимости от квалификации борцов (под
квалификацией подразумеваем спортивный разряд
борца) при сравнении результатов тестов наблюда-
ется существенное различие: у более квалифициро-
ванных борцов легкой и средней весовой группы
результаты на 7,8% (тест СР) и 4,7% (тест ОР) выше,
чем у менее квалифицированных спортсменов; у
тяжеловесов эти различия составили соответственно
4,1% (тест СР) и 24,1% (тест ОР).

По результатам тестирования не выявлено за-
висимости СР от возраста борцов  мужской сбор-
ной. При сравнении же данных для борцов молодеж-
ной и мужской сборной (легкой и средней весовой
группы), оказалось, что результат у молодежи лишь
незначительно ниже: на 1,3% в тесте СР и на 2,3% в
тесте ОР. Возможно, что это связано с накопленной
усталостью, так как основная сборная к данному вре-
мени уже тренировалась значительное время с дос-
таточно большими нагрузками, а молодежная сбор-
ная была отдохнувшей.

При рассмотрении динамики СР в «схватке», т.е.
количества баллов, набранных всеми борцами за каж-
дый период от периода к периоду, выявляется следую-
щая закономерность. В  тесте СР на первый период при-
ходится 35% всех баллов за тест, на второй – 33% и на
третий –  32%; в тесте ОР на первый период приходится
36%, на второй – 33% и на третий – 31% Видно, что
разница набранных баллов между первым и вторым
периодом несколько выше, чем между вторым и треть-
им. У борцов мужской сборной количество набранных
баллов в обоих тестах (и в тесте СР, и в тесте ОР) для
каждого из периодов одинаково и в процентных соот-
ношениях составило 35%, 33% и 32%. Следует отме-
тить, что у некоторых борцов высокой квалификации
напротив, разница между первым и вторым периодом
меньше, чем между вторым и третьим.

Выводы.
Разработанная методика тестирования удов-

летворяет следующим требованиям: используемые
тесты обоснованы с позиций физиологии двигатель-
ной активности; в тестах правильно и в полном объе-
ме учитывается специфика соревновательной схват-
ки и деятельности борца по новым правилам;
оцениваемые показатели объективны и пригодны для
исследования борцов разных квалификаций, возрас-
та и весовых категорий.

Перспективы развития работы. В дальней-
шем необходимо стандартизовать методику тестиро-
вания на основе больших разнородных выборок; дать
строгую методику выполнения теста, обеспечиваю-
щую жесткий и надежный контроль технических дей-
ствий; статистически обосновать их надежность, ин-
формативность и валидность с позиций теории тестов
и математической статистики.
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Аннотация. Особенности сочетания в тренировочном про-
цессе различных физических упражнений и психологичес-
ких приёмов для достижения высоких результатов в полиат-
лоне. Исследования направлены на поиск путей повышения
резервов в изучении приемлемых методов в структуре ситу-
ационных и индивидуальных подходов к талантливым спорт-
сменам. Анализируются варианты тренировочных программ
для квалифицированных полиатлонистов.
Ключевые слова: психологическая, интенсивность, объём,
усталость.
Анотація. Литовченко Г.О., Буланов О.М., Ткаченко С.В., Кузь-
менко М.Г., Харченко А.Н. Зміст тренувального процесу в підго-
товці поліатлоністів. Особливості сполучення в тренувально-
му процесі різних фізичних вправ і психологічних прийомів
для досягнення високих результатів в поліатлону. Дослідження
спрямовані на пошук шляхів підвищення резервів у вивченні
нових методів в структурі ситуаційних і індивідуальних підходів
до талановитих спортсменів. Аналізуються варіанти тренуваль-
них програм для кваліфікованих поліатлоністів.
Ключові слова: психологічна, інтенсивність, об’єм, утом-
леність.
Annotation. Litovchenko G.O., Bulanov O.M., Tkachenko S.V.,
Kuzmenko M.G., Kharchenko A.N. The maintenance of the training
process in a training of the poliatlonists. Habits of a combination in
training process of different physical exercises and psychologic
receptions for reaching tall results in poliatlon. Researches are directed
on search of pathes of increase of redundancies in study of
comprehensible methods in frame situational and individual
approaches to talented sportsmen. Alternatives of training programs
for qualified poliatlonists are analysed.
Key words: psychological, intensivity, fatiquity.
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Введение.
Для достижения высоких спортивных резуль-

татов в полиатлоне требуется несколько лет напря-
женной работы, непрерывной тренировки, в процес-
се которой спортсмен приобретает жизненно важные
физические качества, овладеет техникой видов спорта,
резко отличающих друг от друга. Потому особое зна-
чение приобретает четкое планирование тренировоч-
ного процесса с учетом пола и возраста [4,7], состо-
яния здоровья учеников, материальное обеспечения
тренировочного процесса и др.

Основополагающим моментом планирования
является поддержание оптимального соответствия
между тренировочными нагрузками и возможнос-
тями спортсмена.

Полиатлон, как ни какой другой вид спорта,
требует разносторонней физической, технической,
теоретической, тактической и психологической под-
готовленности.

Результаты в полиатлоне зависят не только от
уровня развития специальных физических качеств, а
главное - реализация их в технике каждого конкрет-
ного вида полиатлона. Однако, представить трениров-
ку полиатлониста как слагаемое тренировок в отдель-
ных видах, неправильно [3]. Действительно, если
учесть, что для прироста спортивных результатов
спортсмена необходимо за сезон пробежать до 2500
тыс. километров, проплыть до 400-600 км, то ясно,
что на это понадобиться приблизительно 800-900 ча-
сов. На другие виды просто не хватит времени.

Тренировка полиатлониста включает большие
объемы и интенсивность тренировочных занятий,
многообразие средств технической и физической
подготовки, значительные психические нагрузки. В
связи с этим, знание особенностей рационального
режима чередования нагрузок и отдыха (активного и
пассивного), необходимы атлетам для планирования
тренировочного процесса и подготовки к соревно-
ваниям. В процессе тренировок, мы допускаем вне-
сение изменений в план и принимаем его, даже если
предлагает спортсмен, квалификация которого не
ниже первого спортивного разряда.

При формировании специальных знаний по-
лиатлониста, следует учитывать, что чем выше класс
спортсмена, тем большим объемом знаний он дол-
жен владеть.

Полиатлонистам необходимо уметь переклю-
чаться с одного вида на другой (двигательные и пси-
хологические переключений). Двигательные пере-
ключения – переход от одних движений к другим,
существенно откличающимся по кинематической и
динамической структуре. Психические переключе-
ния заключаются в “отключении” от предыдущего
вида двигательной деятельности.

Совершенствование в любом виде спорта не-
мыслимо без педагогического контроля, который
создает предпосылки для эффективного управления
данным процессом. Поэтому, теоретическая подго-
товка полиатлониста включает знание и понимание
сути предварительного, текущего и итогового конт-

роля, который осуществляется на уровне целостно-
го организма и отдельных его систем.

Учитывая разносторонность физической и
психической подготовленности полиатлониста, а, сле-
довательно, большой объем средств педагогическо-
го контроля, значимость приобретает самоконтроль.

В спорте приобретен значительный опыт по
использованию в тренировочном процессе средств
разной направленности, их объёмов на разных этапах
многолетней подготовки [3]. На этапе сохранения выс-
шей спортивной формы нами было обнаружено не-
достаточно исследований с этой проблемы. Лишь в
работах общетеоретического характера [6]. Описаны
основные ориентиры по планированию тренировоч-
ного процесса спортсменов в разных видах спорта.

Работа выполнена по плану НИР Черниговс-
кого государственного педагогического университе-
та имени Т.Г.Шевченка.

Формулирование целей работы.
Исследования направлены на поиск путей по-

вышения резервов в изучении приемлемых методов
в структуре ситуационных и индивидуальных подхо-
дов к талантливым спортсменам. Анализируются
варианты тренировочных программ для квалифици-
рованных полиатлонистов.

Результаты исследований
Ключевой вопрос методики занятия полиат-

лонистов – подбор оптимальных тренировочных на-
грузок. Величина нагрузок состоит из двух компо-
нентов: объема и интенсивности. Объем нагрузок
меняется от выполненной работы в недельных и ме-
сячных циклах тренировок. Оптимальный объем тре-
нировочных нагрузок, необходим для обеспечения
нормальной жизнедеятельности организма [5] и вы-
сокой физической трудоспособности.

К простым методам определения перенесен-
ных физических нагрузок во время тренировочного
процесса относятся оценка субъективных ощуще-
ний, наблюдение за внешними признаками усталос-
ти, определение частоты сердечных сокращений, а
также частоты дыхания и артериального давления.
При подсчете частоты пульса необходимо следить за
его ритмичностью. Аритмия показывает о перегруз-
ке сердечно-сосудистой системы. В этом случае не-
обходимо немедленно снизить нагрузку, а при необ-
ходимости пересмотреть недельные циклы.

Частота дыхания в спокойном состоянии рав-
няется 11-17 вдохам и выдохам. При физических на-
грузках она увеличивается до 30-45 раз в минуту. Ча-
стота дыхания по мере тренированности становится
реже за счет повышения емкости легких и улучше-
ния усвоения кислорода.

Об уровне усталости можно определить по
внешним признакам. Изменения этих признаков в
зависимости от физических нагрузок и по мере уста-
лости наведены в таблице.

Педагогический контроль, направленный на по-
вышение эффективности процесса подготовки поли-
атлонистов. Его приводит тренерская бригада, которая
владеет информацией о физическом, техническом и
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Таблица 
Изменения внешних признаков в зависимости от физических нагрузок и по мере усталости 

 
Признаки и мера усталости Объект 

наблюдения 
небольшая средняя большая 

Цвет кожи лица Небольшое покраснение Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение, 
бледность 

Речь Четкая Затрудненная Затрудненная или 
невозможная 

Потливость Обычная Только верхней половины 
тела 

Всего тела, 
выступление соли 

Дыхание Частое Повышенное Ускоренное 
Мимика Обычная Напряжена Страдание на лице 
Движения Бодрая ходьба Неуверенные движения Резкое покачивание 
Самочувствие Жалобы 

отсутствуют 
Жалобы на усталость и на 
мышечную боль 

Жалобы на 
головокружение боли 
в правом подреберье 

Аппетит Хороший Повышенный 
 

Пониженный, 
отсутствует 

 

морально-волевом состоянии своих воспитанников. Эта
информация состоит из учета и анализа динамики ро-
ста спортивных результатов, поведения спортсменов
на тренировке и соревнованиях, визуального наблюде-
ния за состоянием технической подготовленности
спортсмена и ее изменениях под действием трениро-
вочных нагрузок, которые используются в учебном
процессе, данных врачебного контроля, психологичес-
кой подготовки каждого спортсмена и т.д. На основа-
нии полученных данных тренер усовершенствует сис-
тему плановых заданий: дополняет упражнения
определенных направлений, дозирование нагрузки как
по объему и интенсивности, методы обучения, рабо-
чие планы и схемы тренировки.

Повышение уровня теоретической подготов-
ленности является предпосылкой для более эффек-
тивного решения задач тренировочного процесса.

Задачей технической подготовки полиатлонис-
тов является формирование умений и навыков в ви-
дах полиатлона, а особенностью – оптимальная реа-
лизация функциональных возможностей спортсмена.

Совершенствование в технике видов полиат-
лона должно проходить сознательно. Тщательный
анализ и качественная осознанность содержания каж-
дого конкретного движения, является отличительной
чертой тренировки полиатлониста.

Экономится время при обучении видов поли-
атлона за счет повторений специальных упражнений.
Однако, ограниченность времени не позволяет обес-
печить нужное количество повторений двигательных
действий. Поэтому, очень важно включать в трени-
ровочный процесс имитационные упражнения.

Обучение технике видов полиатлона происхо-
дит при больших энергетических и временных затра-
тах. Поэтому, одной из задач тренера является при-
менение вспомагательных средств  обучения,
которые, с одной стороны, способствуют формиро-
ванию умений и навыков, с другой – экономят время
и физическую энергию спортсмена.

Тактическая деятельность спортсмена направ-
лена на реализацию физических и технических воз-
можностей в разнообразных условиях соревнований.

Поскольку физические и технические возмож-
ности по своему уровню изменчивы, так как зависят
от состояния каждого спортсмена, а окружающая сре-
да, условия соревнований и тренировок также непос-
тоянны, тактические действия весьма многогранны и
строятся в зависимости от всех этих факторов.

Формирование тактического мастерства по-
лиатлониста состоит из двух этапов: первый – это те-
оретическое изучение приемов тактического мастер-
ства и его особенностей, средств и методов; второй
– практическая реализация знаний, умений и навы-
ков в изменяющихся условиях тренировочного про-
цесса и спортивных соревнований.

На этапе практической реализации тактичес-
кого мастерства, основным средством является по-
вторное выполнение различных упражнений по за-
данному плану, а также вариантов поведения
спортсмена между упражнениями.

При решении задач тактической подготовки
полиатлониста, следует учитывать ее неравнознач-
ность в различных дисциплинах этого вида.

Существенно влияет на результаты в видах по-
лиатлона психологическая подготовка. Особое внима-
ние ей уделяется в соревновательном периоде, когда
спортсмен должен реализовать свои возможности для
достижения наивысшего для себя результата.

В процессе психологической подготовки спорт-
смен и тренер должны иметь четкое представление
о ходе мышления [1], предвидеть и ответить на следу-
ющие вопросы конструктивного мышления (что де-
лать?), методического (как делать?).

При ответе на эти вопросы у спортсмена со-
здается образ, представление, модель совершенного
спортсмена, способного достичь наивысшего мас-
терства. Такой подход является важной стимуляцией
к тренировочному процессу.



72

Психологическая подготовка спортсмена раз-
деляется на разностороннюю подготовку и специ-
альную (непосредственно к исполнению движений в
условиях тренировки и соревнований) [2].

Подготовка спортсмена к соревнованиям осу-
ществляется в двух направлениях: первое – психичес-
кая настройка на двигательную деятельность, осуще-
ствляемая при помощи сходных по форме и
содержанию упражнений, выполняемых в разминке
и непосредственно предшествующих соревнователь-
ной деятельности; второе – оптимальное управле-
ние психическим состоянием в ходе непосредствен-
ной спортивной борьбы.

Большие объемы и интенсивность трениро-
вочного процесса полиатлонистов и трехдневные
соревнования, немыслимы без значительных прояв-
лений волевых качеств. Поэтому, формирование на-
стойчивости, упорства, выдержки, решительности
является характерной чертой полиатлониста. Для раз-
вития этих качеств, применяют методы убеждения,
принуждения, постепенно повыщающихся трудно-
стей в соревновательном процессе, соревнований.

Для формирования воли спортсмена, кроме
педагогических воздействий, применяют специфичес-
кие приемы: мобилизация психических и физичес-
ких сил, снятие напряженности посредством специ-
альной разминки.

Психические функции полиатлониста формиру-
ются в процессе практического выполнения отдельных
качеств, технике видов на прикидках, соревнованиях.

Однако, для качественного улучшения психи-
ческих функций, необходима систематическая и це-
леустремленная работа спортсмена и тренера с при-
менением  различных средств  и методов
психологической подготовки.

Выводы
В нашей группе спортсмены проводят до 300

тренировочных занятий, кроме того, обязательная ут-
ренняя зарядка-тренировка, в которой мы уделяем
внимание развитию беговой выносливости, гибкости,
координации. Такой объем работы  не является доста-
точным для решения большого количества задач тре-
нировочного процесса. К этим задачам относятся:
развитие специальных физических качеств (скорост-
ные, координационные и др.); совершенствование в
технике видов полиатлона; приобретение теоретичес-
ких знаний о построении тренировки полиатлонистов,
а также по физиологии, биохимии, психологии; овла-
дение техническим мастерством; воспитание мораль-
но-волевых качеств и др.

Учитывая многообразие задач тренировочно-
го процесса полиатлонистов, индивидуальные особен-
ности каждого, следует рационально планировать раз-
витие всех видов подготовленности полиатлонистов.

Перспективы дальнейших исследований пред-
полагают расширения возрастного контингента об-
следуемых лиц, а также обследования спортсменов
разной квалификации, особое внимание уделять по
проблемах оптимального соответствия между тре-
нировочными нагрузками и возможностями спорт-
смена на определенных периодах.
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РУХЛИВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ІГРИ ЯК
ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» У ШКОЛАХ
Макущенко І.В.

Слов’янський державний педагогічний університет
Центр фізичного здоров’я населення

„Спорт для всіх”(м. Донецьк, Єнакієве)

Анотація. У статті розглянуто доцільність застосування ме-
тоду навчання у русі на принципах ігрової діяльності в на-
вчальній та позакласній роботі як ефективного компоненту в
діяльності центрів „Спорт для всіх” у школах. До основних
методичних складнощів в організації занять і уроків слід відне-
сти зниження психомоторної активності дітей. Розширення
рухової активності та впровадження у процес навчання но-
вих рекреаційних технологій сприятиме не тільки збережен-
ню психосоматичного потенціалу дитини та й гармонізує
його подальший розвиток.
Ключові слова: рух „Спорт для всіх”, діти дошкільного та молод-
шого шкільного віку, інтеграція, рухові і пізнавальні процеси.
Аннотация. Макущенко И.В. Подвижно – познавательные игры
как эффективный компонент физического воспитания в дея-
тельности центров „Спорт для всех” в школе. В статье рас-
сматривается целесообразность применения метода обуче-
ния в движении на принципах игровой деятельности в учебной
и внеклассной работе как эффективного компонента  в дея-
тельности центров «Спорт для всех» в школе. К основной
методической сложности в организации занятий и уроков сле-
дует отнести снижение психомоторной активности детей.
Расширение двигательной активности и внедрение в процесс
обучения новых рекреационных технологий будет оказывать
содействие сохранению психосоматического потенциала ре-
бенка и гармонизирует его дальнейшее развитие.
Ключевые слова: движение «Спорт для всех», дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста, интеграция,  двига-
тельные  и познавательные процессы.
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Annotation. Makushchenko I.V. Motor-cognitive games as an
effective component of physical training in the centers‘ work
«Sports for all» in schools. The reasonability of applying the
method of training in the movement on principles of game
activity in class and extracurricular work as an effective component
of centers‘ work «Sports for all» at school is examined in the
article.  To the basic methodical complexity in architecture of
occupations and lessons it is necessary to refer decrease of
psychomotor activity of children. Dilating of a motor
performance and introduction in process of learning of new
recreational technologies will assist conservation of psychosomatic
potential of the child and harmonizes his further development.
Key words: movement „ Sports for all”, eldest pre-scholars and
junior scholars, integration, motor and cognitive processes.

Вступ.
Кількість захворювань серед школярів за ос-

танні роки набуває високих темпів зростання. Поруч
із спадковими, екологічними та соціальними чинни-
ками, які провокують захворювання, значне місце
займають надмірні психоемоційні напруження, що
пов’язане з умовами повсякденного життя та навчан-
ня. Здоровий спосіб життя, у ієрархії цінностей су-
часної людини, поки що не займає провідного місця
в нашому суспільстві.

Проблема зміцнення та збереження здоров’я
дітей на сьогодні, як ніколи, актуальна. З впевненістю
слід зауважити, що вчитель у змозі зробити для здо-
ров’я школяра більше, ніж лікар. На сучасному етапі
актуальним стає завдання забезпечення якості
шкільної освіти без втрат здоров’я учнів.

При всій багатогранності підходів до збережен-
ня та укріплення здоров’я школярів (харчування, еко-
логія, психологія, гігієна, профілактична медицина
тощо) слід констатувати високу значимість фактору
рухової активності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, ре-
зультати багатьох медико-педагогічних експертиз
свідчать про край небезпечну ситуацію із здоров’ям
школярів. Зростання багатьох хронічних захворювань
найчастіше пов’язують з недостатністю рухової ак-
тивності дитини в режимі традиційно організованої
форми навчально-виховного процесу [1, 2, 3]. Багать-
ма науковими дослідженнями підтверджено той факт,
що загальна рухова активність дітей зі вступом до
школи знижується в декілька разів [4, 5].

Система існуючої, традиційно організованої
шкільної освіти, не сприяє в достатній мірі активізації
рухової активності дитини, що призводить до зниження
життєвого тонусу та передчасної втоми. Лише одні уро-
ки фізичного виховання у школі не можуть повністю
компенсувати дефіцит рухової активності [7, 8, 9].

Останнім часом все частіше проголошуються
вимоги щодо перегляду та докорінної зміни програм,
засобів і методів у вихованні культури здоров’я шко-
лярів [6].

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи є аналіз та обґрунтуван-

ня ефективності рекреаційних технологій «навчання
в русі» (оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор) як
доцільного компоненту в розвитку руху „Спорт для
всіх” у загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

Результати дослідження.
Головним принципом реалізації пропонуємих

рекреаційних технологій «навчання в русі» є розши-
рення рухової активності школяра за рахунок дидак-
тичних прийомів моделювання пізнавальної діяльності
із застосуванням ігрових ситуацій під час проведення
оздоровчих рухливо-пізнавальних ігор (ОРПІ), валео-
естафет, конкурсів, вікторин зі здорового способу
життя, в тому числі й у центрах «Спорт для всіх».

Існуючий стан системи шкільного навчання
слід охарактеризувати тенденціями щодо зниження
активності учнів у навчальній діяльності, уповільнен-
ням темпів психічного і фізичного розвитку, по-
гіршенням стану здоров’я дітей. Традиційне застосу-
вання засобів передачі інформації, організації уроків
призвело до того, що діти в процесі навчання знахо-
дяться у стані хронічного відчуття пригніченості.

Результати проведеного нами дослідження
дозволяють стверджувати, що уповільнення розвит-
ку й різні дисфункції частіше відмічались у групі
школярів, де навчання проходило в режимі традицій-
них підходів (в стані психомоторної “скованості”).
Серед дітей, де навчання було організовано в режимі
сенсорно-моторного збагачення, коли у навчально-
виховний процес були застосовані рекреаційні тех-
нології «навчання в русі» (оздоровчі рухливо-пізна-
вальні ігри), частіше змінювалось м’язово-тонічне
напруження, відмічається суттєве підвищення сома-
то-функціонального стану.

У запропонованому нами комплексу методів
(оздоровчі рухливо-пізнавальні ігри, валео-естафети,
конкурси та вікторини зі здорового способу життя,
валеологія в малюнках), розумовий розвиток дітей
органічно інтегрується з руховою активністю. За
змістом і формою організації даний підхід доволі ла-
конічний, виразний, доступний. Його використання
сприяє розширенню кругозору, уточненню уявлень
про навколишній світ, про себе, про організм люди-
ни, стан її здоров’я. Мета методу – навчати за допо-
могою гри на фоні вкрай необхідної для розвитку
дитини рухової активності.

Основою дослідження було вивчення на мето-
дичному, педагогічному, експериментальному рівнях
ефективності дії методу «навчання в русі» як способу
інтеграції рухових і пізнавальних процесів у дітей.

Апробація ефективності та впровадження ре-
зультатів дослідження здійснювались під час 7-річно-
го експерименту з формування здорового способу
життя учнів на базі ЗОШ № 8 (у складі навчально-
виховного комплексу “Школа — позашкільні закла-
ди”), ЗОШ № 9, дитячих садків №№ 56, 62, 4, м. Єна-
кієве Донецької області.

Реалізація експериментальної програми забез-
печувалась вирішенням наступних завдань:
1.Підбір, систематизація, вивчення й аналіз літера-
турних джерел з проблеми дослідження.

2.Визначення рівня розвитку рухової та пізнавальної
сфер у кількісних і якісних показниках.

3.Порівняльний аналіз змін, що відбуваються в
організмі у дітей під впливом методу «навчання в
русі» (ОРПІ).
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Таблиця 1. 
Показники розвитку психофізичних функцій дошкільників за період дослідження 

 
Початкові показники 

(у.о.) 
Кінцеві показники 

(у.о.) 
Групи 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

Приріст 
показників, 

% 

 
Експериментальна 4,22 11,23 10,66 5,09 40,0 

 
Контрольна 4,54 11,10 6,33 9,34 14,3 

 
 

Таблиця 2. 
Показники розвитку психофізичних функцій школярів за період дослідження 

 
Початкові показники 

(у.о.) 
Кінцеві показники 

(у.о.) 
Групи 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

Приріст 
показників, 

% 

 
Експериментальна 6,66 9,12 11,44 4,44 33,3 

 
Контрольна 5,59 10,00 6,03 5,34 7,25 

 

Таблиця 3. 
Показники розвитку пізнавальної діяльності дошкільників за період дослідження 

 
Початкові показники 

(у.о.) 
Кінцеві показники 

(у.о.) 
Групи 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

Приріст 
показників, 

% 

 
Експериментальна 7,07 8,41 12,02 3,05 34,0 

 
Контрольна 6,35 9,33 6,99 9,34 0,99 

 
Таблиця 4. 

Показники розвитку пізнавальної діяльності школярів за період дослідження 
 

 

Початкові показники 
(у.о.) 

Кінцеві показники 
(у.о.) 

Групи І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

І рівень (вище 
середнього) 

ІІ рівень 
(нижче 

середнього) 

Приріст 
показників, 

% 

 
Експериментальна 5,55 10,11 12,22 3,04 47,0 

Контрольна 
 4,29 11,09 4,63 11,03 1,11 

4. Розробка технології, практичних і методичних ре-
комендацій щодо організації та впровадження ме-
тоду (ОРПІ) в навчально-виховний процес.

Дослідження проводилось поетапно:
І етап — вивчення літературних джерел, виз-

начення актуальності теми, добір методів досліджен-
ня (вересень 1999 – травень 2002);

ІІ етап — дослідження темпів розвитку пізна-
вальних і рухових процесів у дітей молодшої вікової

групи під впливом експериментальної методики (ве-
ресень 2002 – грудень 2003);

ІІІ етап — порівняльний аналіз результатів дос-
лідження (січень 2004- лютий 2004);

ІV етап — розробка практичних рекомендацій,
здійснення теоретичних узагальнень і висновків, ап-
робація основних положень ( березень 2004 – тра-
вень 2005).

V етап — впровадження оздоровчих рухливо-
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пізнавальних ігор у структуру оздоровчо-рухової
частини уроків валеології. Вивчення валеологічного
аспекту впливу ОРПІ на розвиток опорно-рухового
апарату (вересень 2005 — квітень 2006).

У дослідженні брали участь 4 групи дітей: дві –
дошкільники старшої групи дитячого садка та дві –
учні 1-х класів ЗОШ (молодшої вікової групи 5,5 – 6
років). Дві групи (по 15 осіб) – одна з дитячого садка
, інша зі школи – експериментальні, на заняттях і уро-
ках яких систематично застосовувався метод ОРПІ. В
контрольних групах заняття проводились з викорис-
танням традиційних методів і форм навчання.

Експериментальні дані свідчать, що показни-
ки рівня розвитку пізнавальної діяльності в експери-
ментальних групах  зросли (у дошкільників – з 7 до 12
– 34%, у школярів – з 5 до 12 – 47%) , а в контрольних
— змінились недостовірно значимо, або за деякими
ознаками залишились без змін.

Під час дослідження впливу ОРПІ на розвиток
психофізичних (табл. 1, 2) та пізнавальних функцій
(табл. 3, 4) дітей були отримані результати, які свідчать
про позитивну динаміку розвитку психофізичних
функцій і спостерігаються в обох експерименталь-
них групах. Так у дошкільників показники зросли з 4
до 10, що становить в середньому 40% (Р<0,01), у
школярів — з 6 до 11 — 33% (Р<0,05). В контрольних
групах збільшення показників відбувалось менш ви-
сокими темпами і становило в середньому у дошк-
ільників — з 4 до 6 — 14% (Р>0,05), у школярів — з 5
до 6 — 7% (Р>0,05).

Аналізуючи дані, що характеризують динамі-
ку розвитку пізнавальної діяльності дітей, слід зазна-
чити наступне. Так, показники в експериментальних
групах зросли в середньому у дошкільників — з 7 до
12, що становить 34% (Р<0,05), а у школярів — з 5 до
12, що становить в середньому 47% підвищення ре-
зультатів (Р<0,01). В контрольних групах змінення
показників було недостовірно значимим.

Аналіз даних дослідження показав, що показ-
ники експериментальних груп дошкільників і шко-
лярів достовірно зросли порівняно з результатами
контрольних груп майже за всіма параметрами.

Отже дослідженням встановлено, що метод
«навчання в русі» ОРПІ може бути одним з варіантів
не лише реалізації потреби в русі, але й ефективним
засобом збагачення знаннями, навичками, вміння-
ми. Різноманітні ігрові дії в процесі ОРПІ розвивають
вправність, швидкість, координацію рухів, позитивно
впливають на емоційний стан дитини.

Висновки.
Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що

повільні темпи інтеграції рухових і пізнавальних про-
цесів у розвитку дітей та учнів тісно пов’язані ще з
недостатньо ефективно діючою традиційною орган-
ізацією навчально-виховного процесу. До основних
методичних складнощів в організації занять і уроків
слід віднести зниження психомоторної активності
дітей у зв’язку з низьким рівнем мотивації, що суп-
роводжується, як правило, надмірним психоемоцій-
ним та нервово-м’язовим перенапруженням.

ОРПІ слід вважати достатньо дієвим способом
активізації та інтеграції рухливо-пізнавальних про-
цесів. Головне – це чіткий взаємозв’язок між пізна-
вальною і руховою активністю дітей. Мета такої орган-
ізації – навчати в русі, через вкрай необхідну дитині
рухову активність. Дійсно, навчання в русі є одним із
сучасних способів інтеграції рухливо-пізнавальних
процесів. Використання ОРПІ сприяє позитивній ди-
наміці розвитку пізнавальних здібностей, психофізіо-
логічних функцій, активізації рухливо-пізнавальних
процесів у дітей молодшого шкільного віку.

Розширення рухової активності та впроваджен-
ня у процес навчання нових рекреаційних технологій,
обґрунтованих рухових режимів сенсорно-моторно-
го збагачення, сприятиме не тільки збереженню пси-
хосоматичного потенціалу дитини та й гармонізує
його подальший розвиток.

Організація навчального процесу з застосуван-
ням запропонованих технологій дозволяє збільшити
педагогічну щільність рухової активності до 80-90%
від загального часу, і тим самим, не тільки задоволь-
нити істотні потреби дітей в рухах, а й сприяти рухо-
вому вдосконаленню.

Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямі вважаємо можливість застосування ком-
плексного підходу щодо розробки та втілення нових
рекреаційних форм оздоровчої фізичної культури,
режимів сенсорно-моторного збагачення(ОРПІ) у на-
вчальній та позашкільній роботі, що буде конструк-
тивно сприяти розвитку руху „Спорт для всіх” в за-
гальноосвітніх школах.
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СПИРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

ФУТБОЛИСТОВ ПАРАЛИМПИЙСКОЙ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ УКРАИНЫ

Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Ковтун А.А.
Днепропетровский государственный институт

физической культуры и спорта

Аннотация. Статья посвящена исследованию функциональ-
ного состояния дыхательной системы спортсменов-инвали-
дов, занимающихся футболом. По оригинальной методике
изучены показатели функционирования и резервные возмож-
ности аппарата внешнего дыхания спортсменов-инвалидов
Паралимпийской cборной Украины по футболу. Рекомендо-
вано использовать компьютерную спирографию с примене-
нием критериев резервных возможностей респираторной
системы. Уровень резервов мощности и мобилизации аппа-
рата внешнего дыхания у футболистов ниже среднего. Уро-
вень резервов экономичности – средний. Общий уровень
резервных возможностей дыхательной системы спортсме-
нов-инвалидов – ниже среднего.
Ключевые слова: дыхательная система, спортсмены-инвали-
ды, футбол.
Анотація. Москаленко Н.В., Луковська О.Л., Ковтун А.О.
Спірографічне дослідження функціональних резервів респі-
раторної системи футболістів Паралімпійської збірної ко-
манди України. Стаття присвячена дослідженню функціональ-
ного стану дихальної системи спортсменів-інвалідів , що
займаються футболом. За оригінальною методикою вивчені
показники функціонування і резервні можливості апарату
зовнішнього дихання спортсменів-інвалідів Паралімпійської
збірної України з футболу. Рекомендовано використати ком-
п’ютерну спірографію із застосуванням критеріїв резервних
можливостей респіраторної системи. Рівень резервів потуж-
ності й мобілізації апарата зовнішнього подиху у футболістів
нижче середнього. Рівень резервів економічності – середній.
Загальний рівень резервних можливостей дихальної систе-
ми спортсменів-інвалідів – нижче середнього.
Ключові слова: дихальна система, спортсмени-інваліди, футбол.
Annotation. Moskalenko N.V., Lukovskaya O.L., Kovtun A.A.
Spirographical investigation of functional resources of respiratory
system of Ukrainian soccer Paralympic national team. The article
is devoted to the reseach of functional state of disabled sportsmen’s
going in for soccer respiratory system. Function indices and
reserve possibilities of outer respiration apparatus of disabled
sportsmen from Ukrainian soccer Paralympic national team are
studied.  It is recommended to use computer spirography with
application of criteria of reserve opportunities of respiratory
system. The level of power reserves and mobilization of the
apparatus of an external respiration at football players is lower
than average. A level of redundancies of profitability – average.
The common level of reserve opportunities of respiratory system
of sportsmen – invalids – is lower than average.
Keywords: respiratory system, disabled sportsmen, soccer.

Введение.
В настоящее время доказана высокая эффек-

тивность спорта в системе реабилитации лиц с огра-
ниченными физическими возможностями, что обус-
ловило интенсивное развитие паралимпийского
движения во многих странах мира [6, 8]. Спортивные
тренировки и соревнования способствуют компен-
сации физических и психических нарушений состоя-
ния организма инвалида, улучшению психоэмоцио-
нальной устойчивости,  повышению
коммуникативной активности и социальной значи-
мости в обществе. Разумное использование физи-

ческих нагрузок при занятиях спортом не только вы-
являет резервные возможности организма инвали-
да, но и позволяет существенно их увеличить [9, 11].

Последнее особенно актуально, в связи с тем,
что одним из главных показателей, свидетельствую-
щих об ухудшении состояния здоровья человека в
ХХІ веке, является снижение функциональных резер-
вов его органов и систем [1]. Этот фактор, столь важ-
ный для практически здорового населения планеты,
особенно значим для инвалидов, так как функцио-
нальные резервы их организма в значительной мере
расходуются на обеспечение постоянной компенса-
ции нарушенных функций.

Лица с ограниченными физическими возмож-
ностями тренируются и выступают в разных видах
спорта, среди которых для инвалидов с последствия-
ми детского церебрального паралича (ДЦП) одно из
ведущих мест занимает футбол [2]. Адаптационно-
оздоровительная направленность и ориентирование
на формирование дружеских отношений являются
отличительной особенностью спортивных игр, в том
числе футбола. Эти факторы оказывают выражен-
ное положительное влияние, как на психическую
сферу, так и на физическое развитие инвалидов.

Многие ученые подчеркивают, что занятия фут-
болом положительно влияют на функциональное со-
стояние респираторной системы здоровых людей [3, 4].
Систематические тренировочные нагрузки в этом виде
спорта вызывают адаптационные изменения в дыха-
тельной системе, проявляющиеся увеличением числа
активно функционирующих альвеол в легких, усилени-
ем дыхательной мускулатуры и повышением способ-
ности организма усваивать кислород.

Между тем, недостаточно изученным остает-
ся вопрос о влиянии спортивных нагрузок на дыха-
тельную систему спортсменов-инвалидов. Особен-
ность данного контингента спортсменов заключается
в том, что у них постоянно и максимально задей-
ствованы механизмы, обеспечивающие компенса-
цию утраченной функции, и это неизбежно приво-
дит к напряжению системы адаптации. Кроме того,
чрезмерные физические и психические нагрузки при
занятиях спортом могут быть дополнительным фак-
тором стресса, который отрицательно влияет на со-
стояние нервной системы спортсмена-инвалида и,
как следствие этого, на регуляцию функций кардио-
респираторной системы [6].

Для объективной оценки функционального
состояния аппарата внешнего дыхания в настоящее
время используется компьютерная спирография,
позволяющая с высокой точностью измерять основ-
ные статические и динамические параметры дыха-
ния. Однако сопоставление полученных показателей
между собой и объективная оценка по ним резерв-
ных возможностей респираторной системы пред-
ставляют трудности не только для тренеров и спорт-
сменов,  но даже для медиков ,  что вызывает
потребность в улучшении методов интерпретации
результатов данного исследования, с учетом оценки
резервных возможностей внешнего дыхания. Необ-
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ходимость изучения влияния спорта на состояние
органов дыхания спортсменов-инвалидов и выявле-
ния функциональных резервов их респираторной
системы с помощью современных методик обуслав-
ливает актуальность данного исследования.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – оценить функциональ-

ное состояние и резервы дыхательной системы
спортсменов Паралимпийской сборной Украины по
футболу.

Задачи исследования:
1. Обобщить теоретические знания в области иссле-
дования функционального состояния дыхательной
системы.

2. Изучить функциональное состояние дыхательной
системы футболистов Паралимпийской сборной
команды Украины.

3. Дать оценку резервным возможностям дыхатель-
ной системы спортсменов-инвалидов.

В работе применены следующие методы ис-
следования: анализ научной литературы, изучение
жалоб, анамнеза и амбулаторных карт спортсменов-
инвалидов, клинические исследования органов ды-
хания и компьютерная спирография. Трактовка ре-
зультатов спирографии проводилась с помощью
критериев оценки резервных возможностей аппара-
та внешнего дыхания [5, 7], разработанных  сотруд-
никами  нашего ВУЗа  (В.Г. Савченко, Н.В. Моска-
ленко, О.Л. Луковская, А.А. Ковтун, авторское
свидетельство № 20242 от 23.04.2007).

В ходе работы было обследовано 10 спортсме-
нов-инвалидов с последствиями ДЦП, членов Пара-
лимпийской сборной Украины по футболу, в возрас-
те 25,20±1,17 лет со средним спортивным стажем
8,80±1,91 год, среди которых 3 - МСМК, 4 - ЗМС, 1 -
КМС, 2 - спортсмены І разряда.  Обследование было
проведено в І этапе подготовительного периода, на-
правленного на повышение общей физической под-
готовки, на базе научной лаборатории Днепропет-
ровского государственного института физической
культуры и спорта с использованием автоматизиро-
ванного диагностического комплекса «Кардио+» в
рамках научной темы „Усовершенствование средств
и методов физической реабилитации взрослых и де-
тей с ограниченными физическими возможностя-
ми”, шифр 4.1.1, № государственной регистрации
0106V011723.

Результаты исследования и их обсуждение.
При изучении анамнеза и амбулаторных карт

обследуемых футболистов было установлено, что у
6 спортсменов отмечалась гемипаретическая фор-
ма ДЦП. При этом у 2 футболистов наблюдался ле-
восторонний и у 4 - правосторонний гемипарез. В
трех случаях определилась гиперкинетическая фор-
ма и тетрапарез, и в одном  – нижний спастический
парапарез.

Согласно спортивной классификации Между-
народной ассоциации спорта лиц с церебральным
параличом (СР-ISRA) относительно футбола у спорт-
сменов были следующие классы поражения: 8 класс

– у 2 человек, 7 – у 4 человек, 6 – у 3 человек и 5 – у
одного спортсмена.

Заболеваний органов дыхания выявлено не
было. Жалоб на какие-либо нарушения функции
дыхания спортсмены-инвалиды не предъявляли. При
клиническом исследовании респираторной системы
патологических изменений не наблюдалось, однако
у двух футболистов при аускультации лёгких регист-
рировалось ослабленное везикулярное дыхание.

При компьютерной спирографии были опре-
делены показатели, характеризующие уровни резер-
вных возможностей дыхательной системы в соответ-
ствии с рассмотренными критериями.

Для изучения резервов мощности аппарата
внешнего дыхания использовались показатели: жиз-
ненная емкость легких,  исследуемая на вдохе
(ЖЕЛвд), резервный объем вдоха (РОвд) и индекс
силы дыхательной мускулатуры (ИСДМ=ЖЕЛвд/
ЖЕЛвыд).

Согласно полученным результатам (табл. 1)
средний показатель фактической ЖЕЛвд у спортсме-
нов-инвалидов оказался достоверно ниже должной
величины, а процентное соотношение фактической
и должной величин соответствовало нижней грани-
це нормы для здоровых людей. Вероятно, это являет-
ся следствием общего функционального перенапря-
жения организма при ДЦП. Чем более выраженной
была степень поражения при ДЦП, тем ниже регист-
рировалась величина фактической ЖЕЛвд. В том
числе у 2 спортсменов-инвалидов фактическая
ЖЕЛвд была в 2 раза ниже должных величин. Стати-
стически подтверждалась сильная отрицательная кор-
реляция этих показателей (r=-0,80).

РОвд отвечал должному значению, что мож-
но объяснить адаптационными изменениями систе-
мы дыхания, связанными с систематическими тре-
нировочными нагрузками.

Зарегистрированный у спортсменов-инвали-
дов ИСДМ, приближался к единице, что свидетель-
ствовало о равной силе мускулатуры вдоха и муску-
латуры выдоха. Такой результат характерен для
здоровых нетренированных лиц. Отметим, что у об-
следованных лиц  наблюдалась умеренная отрица-
тельная корреляция между степенью тяжести ДЦП и
ИСДМ (r=-0,47). Это так же свидетельствовало о том,
что, чем лучше состояние здоровья спортсмена-ин-
валида, тем больше сила мускулатуры вдоха.

В целом результаты исследования данных по-
казателей позволили оценить резервы мощности
спортсменов-инвалидов на 2,20±0,39 балла, что отве-
чает уровню «ниже среднего». При этом, чем тяже-
лее было течение основного заболевания, тем ниже
были резервы мощности дыхательной системы, что
подтверждалось средней отрицательной корреляци-
ей этих показателей (r=-0,66).

Оценка резервов мобилизации аппарата внеш-
него дыхания спортсменов-инвалидов, проводилась
по показателю максимальной вентиляции легких
(МВЛ), который характеризует потенциальную фи-
зическую работоспособность дыхательной системы.
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Таблица 1 
Оценка уровня резервов мощности аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Значение 

Показатели должные фактические соотношение фактических 
и должных величин (%) 

ЖЄЛвд, (л) 5,18±0,08 4,12±0,28* 79,40±5,02 
РОвд, (л) 2,46±0,04 2,37±0,38 99,80±14,63 
ИСДМ 1,04±0,06 

Уровень резервов мощности ниже среднего 
 

Оценка в баллах 2,20±0,39 
* – достоверность отличий при Р<0,05. 
 Таблица 2  
Оценка уровня резервов мобилизации аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Значение Показатели 

должные фактические соотношение фактических и 
должных величин (%) 

МВЛ, (л) 158,66±4,51 126,07±9,96* 79,90±6,68 
Уровень резервов 
мобилизации 

 
Ниже среднего 

Оценка в баллах 1,90±0,31 
* – достоверность отличий при Р<0,05. 
 
При анализе полученных результатов было вы-

явлено (табл. 2), что фактическая МВЛ спортсменов-
инвалидов достоверно ниже должной, а усреднённое
процентное соотношение этих показателей находилось
на нижней границе нормы для здоровых людей. Такой
результат оценивается в 1,90±0,31 балла, что отвечает
уровню резервов мобилизации «ниже среднего». Ве-
роятно, это обусловлено постоянным включением в
работу организма спортсмена-инвалида компенсатор-
ных механизмов, что приводит к дальнейшему напря-
жению функциональных систем, работающих на гра-
нице своих возможностей. При этом, чем выше была
степень тяжести ДЦП у футболистов, тем ниже была
величина МВЛ и уровень резервов мобилизации (r=-
0,62 и  r=-0,71, соответственно).

Следует отметить, что фактические ЖЕЛвд и
МВЛ спортсменов-инвалидов не коррелировали со
спортивным стажем (r=0,08 и r=0,15, соответственно)
и средне коррелировали со спортивной квалифика-
цией (r=0,56 и r=0,57, соответственно). Следователь-
но, уровень мастерства спортсмена-инвалида в оп-
ределенной мере зависим от функционального
состояния дыхательной системы. Это опосредован-
но связано с тем, что именно кардиореспираторная
система в значительной степени лимитирует физи-
ческую работоспособность во многих видах спорта
и, в частности, в футболе.

Резервы экономичности аппарата внешнего
дыхания спортсменов-инвалидов исследовали по
дыхательному объёму (ДО) и частоте дыхания (ЧД) в
состоянии физиологического покоя.

Дыхательный объем и частота дыхания у об-
следованных футболистов укладываются в диапазон
этих величин для здоровых людей (табл. 3). Причем
ДО находится на верхней границе нормы, что можно
объяснить тренированностью футболистов, посколь-

ку известно явление экономичного углубления дыха-
ния на фоне снижения его частоты у спортсменов в
состоянии физиологического покоя. Однако ЧД у об-
следованных инвалидов всё же оставалось на верхней
границе нормы, что в данном случае является при-
знаком недостаточно экономичного дыхания и воз-
можно связано с напряжением компенсаторных ме-
ханизмов. В целом по результатам исследования
уровень резервов экономичности спортсменов-инва-
лидов оценивался как «средний» на 3,20±0,42 балла.

Сопоставление результатов исследования всех
видов резервов позволяет сделать общую оценку
резервных возможностей аппарата внешнего дыха-
ния спортсменов-инвалидов Паралимпийской сбор-
ной Украины по футболу.

Как видно из таблицы 4, общий уровень ре-
зервных возможностей аппарата внешнего дыхания
футболистов оказался ниже среднего. Однако следу-
ет отметить, что в результате систематических трени-
ровок респираторная система спортсменов-инвали-
дов переключилась на более оптимальный режим
работы в состоянии покоя, что позволило поднять
резервы экономичности до среднего уровня.

При выявлении корреляционной зависимос-
ти общий уровень функциональных резервов респи-
раторной системы находился в среднем отрицатель-
ном корреляционном  отношении со степенью
тяжести заболевания, которое послужило причиной
инвалидности (r=-0,56).

Таким образом, наши исследования показы-
вают, что профессиональные занятия футболом улуч-
шают функциональные состояния дыхательной сис-
темы, делая её работу более экономичной в
состоянии покоя. Тем не менее, в связи с основным
заболеванием и постоянным напряжением компен-
саторных механизмов организма спортсмена-инва-
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лида общие резервы аппарата внешнего дыхания,
особенно резервы мощности и мобилизации, явля-
ются сниженными. Поэтому к данному контингенту
спортсменов необходимо подходить с осторожнос-
тью относительно использования в тренировочном
процессе чрезмерных физических нагрузок, осуще-
ствлять постоянный контроль функций кардиорес-
пираторной системы, а также применять комплекс
восстанавливающих процедур при выявлении состо-
яний перенапряжения и переутомления.

Выводы.
На основании проведенного исследования

можно сделать следующие выводы:
1.Для объективной оценки функционального состо-
яния аппарата внешнего дыхания футболистов с
ДЦП, рекомендовано использовать компьютерную
спирографию, результаты которой анализировать
с применением критериев резервных возможнос-
тей респираторной системы.

2.По данным компьютерной спирографии спортсме-
нов Паралимпийской сборной команды Украины по
футболу выявлено достоверное снижение показа-
телей фактических ЖЕЛвд и МВЛ относительно со-
ответствующих должных величин и их отрицатель-
ная корреляция со степенью тяжести поражений при
ДЦП. ИСДМ, ДО и ЧД данного контингента спорт-
сменов находились в диапазоне значений, характер-
ном для здоровых  нетренированных лиц.

3.Установлено, что уровень резервов мощности и
мобилизации аппарата внешнего дыхания у фут-
болистов с ДЦП ниже среднего, уровень резервов
экономичности – средний. Общий уровень резер-
вных возможностей дыхательной системы спорт-
сменов-инвалидов – ниже среднего.

4.Полученные в исследовании результаты необходи-
мо учитывать тренерам и спортсменам при постро-
ении тренировочного процесса футболистов с ДЦП.

Таблица 3  
Оценка уровня резервов экономичности аппарата внешнего дыхания футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Показатели Значение Норма 
ДО, (л) 0,81±0,09 0, 5-0,8 
ЧД 

(к-во дыханий в минуту) 18,50±1,80 12-18 

Уровень резервов 
экономичности 

 
средний 

 
Оценка в баллах 3,20±0,42 
 

Таблица 4 
Резервные возможности аппарата внешнего дыхания у футболистов с ДЦП (х  ±m) 

 
Группы резервов Средний балл  Уровень резервов 
Резервы мощности 2,20±0,39 ниже среднего 
Резервы мобилизации 1,90±0,31 ниже среднего 
Резервы экономичности 3,20±0,42 средний 
Общий уровень резервных 

возможностей 
2,60±0,27 ниже среднего 

 

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
исследования функциональных резервов респиратор-
ной системы футболистов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И ЛИГ
Навка П.И.

Институт экономики промышленности
НАНУ, г.Донецк

Аннотация: В статье кратко рассматриваются методологи-
ческие и организационные аспекты управления экономикой
профессиональных клубов и лиг, представлены рекоменда-
ции по устранению проблем в экономике спорта для госу-
дарственного аппарата, коммерческих структур, обществен-
ности в условиях коммерциализации спорта и адаптации к
рыночной экономике. Автор предлагает акцентировать вни-
мание на экономическом аспекте по сути социального воп-
роса.
Ключевые слова: спортивный клуб, лига, метод управления,
спрос, предложение, финансирование, законодательство.
Анотація. Навка П.І. Методичні основи управління економ-
ікою професійних спортивних клубів та ліг. У статті коротко
розглядається методологічні та організаційні аспекти управ-
ління економікою професійних клубів і ліг, представлені ре-
комендації з усунення проблем в економіці спорту для дер-
жавного апарату, комерційних структур, громадськості в
умовах комерціалізації спорту та адаптації до ринкової еко-
номіки. Автор пропонує акцентувати увагу на економічно-
му аспекті по суті соціального питання.
Ключові слова: спортивний клуб, ліга, метод управління,
попит, пропозиція, фінансування, законодавство.
Annotation. Navka P.I. Methodical government bases by the
economy of professional sporting clubs and leagues. The
methodological and organizational aspects of management
economy of professional clubs and leagues are briefly examined
in the article, presented recommendation on the removal of
problems in the economy of sport for a state, business
corporations, to public in the conditions of commercialization
of sport and adaptation to the market economy. An author
suggests to accent a ttention on an economic aspect in fact
social question.
Keywords: sporting club, league, method of management,
demand, suggestion, financing, legislation.

Введение.
Спорт всегда являлся основой формирования

здоровой личности. Особенно его значение актуали-
зируется в настоящее время, что связано с повыше-
нием интенсивности воздействия отрицательных фак-
торов  в процессе жизнедеятельности человека. В
условиях переживаемого Украиной переходного пе-
риода связанного с изменениями формы хозяйство-
вания влияние негативных факторов на здоровье че-
ловека еще более усиливается. Поэтому спорт и его
организации имеют большое значение для восста-
новления и сохранения национального генофонда и
формирования труда всего потенциала государства.

Еще одним направлением актуализирующим
значение спорта в современной жизни, является на-
правление повышения имиджа государства в миро-
вом сообществе за счет продвижения спортивных
брендов известных национальных спортивных клубов.

Очередной экономической проблемой физи-
ческой культуры и спорта в современных условиях
является дефицит бюджетных средств, недостаток
которых приводит к деградации всего спортивного
комплекса страны, а также делает невыполнимыми
различные спортивные программы.

Экономикой спорта как одним из современ-
ных направлений научной мысли занимались следу-
ющие отечественные и зарубежные исследователи:
Гуськов С. [1], Золотов М. [4], Иванов А., Иванченко
Ю., Кочергина Т. [6], Кузин В. [4], Кузьмак Б. [2], Мар-
тякова Е., Мичуда Ю. [3], Пилоян Р.[5], Плетнев А.,
Степанова О. [7], Тарновская К.

Работа выполнена по плану НИР Института
экономики промышленности НАНУ.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является исследование

возможности применения экономических методов
управления к экономике украинского спорта,
спортивных клубов и лиг.

В задачи исследования входит:
- рассмотрение экономических методов и механиз-
мов используемых для регулирования социальных
процессов и возможности их использования в
спорте;

- рассмотрение мотивационных и стимулирующих
механизмов используемых в спорте;

- исследование вопросов финансирования профес-
сиональных спортивных клубов и лиг.

Результаты исследования.
Сразу стоит уточнить понятие «методические

основы управления». То есть следует понимать, что
мы говорим о группе методов управления, основан-
ных на сознательном использовании объективных
экономических законов и категорий для воздействия
на материальный аспект спорта. К ним относятся:
метод экономического стимулирования, основанный
на использовании принципов и способов оценки и
стимулирования эффективности труда спортсменов,
системы его оплаты, материального поощрения, и
др.; самоокупаемости, означающий, что определен-
ный клуб и спорт в целом должен покрыть свои рас-
ходы доходами, работать рентабельно; ценообразо-
вания, включающий разработку и установление цен,
которые должны выступать одновременно измери-
телями эффективности затрат и результатов эконо-
мической деятельности в спорте, спроса и предло-
жения (ценообразование должно находиться во
взаимосвязи с научно обоснованной налоговой сис-
темой); метод финансирования, предполагающий
организацию коммерческих отношений.

Каждый из перечисленных выше экономичес-
ких методов управления спортивными клубами и
лигами является самостоятельным направлением,
однако, все они связаны между собой. Отсюда, на-
зревает вывод, что управление спортивными клуба-
ми представляет собой синтез всех вышеперечислен-
ных методов.

Для того чтобы в нашей стране профессия
«спортсмен» всегда была привлекательна и спорт-
смены эффективно выполняли функциональные
обязанности  их необходимо должным образом сти-
мулировать и мотивировать. Стимулирование – про-
цесс использования различных стимулов для моти-
вирования людей. В свою очередь мотивирование
следует понимать как процесс воздействия на чело-
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века с целью побуждения его к определенным дей-
ствиям путем активизации в нем определенных мо-
тивов. В профессиональных спортивных клубах мощ-
ными мотивирующими стимулами для спортсменов,
тренеров и членов коллектива являются: выигрыш
команды на соревнованиях (достижения) – большин-
ство спортсменов хочет получить удовлетворение от
своего значительного вклада. Спортсмены редко бы-
вают довольны тем, что спортивный процесс проис-
ходит механически, по заданному алгоритму; при-
надлежность к клубу с мировым именем, социальные
пакеты, поездки за рубеж, слава (признание) – есте-
ственное желание спортсменов, признания их труда.
Благодарность и почет стимулирует людей достигать
большего. Материальное вознаграждение; ответ-
ственность – некоторое количество спортсменов,
рады взять на себя ответственность и почувствовать
свой авторитет. Их не нужно принуждать к работе
(капитаны команд).

Для каждого руководителя клуба очень важно
знать, что стимулирует его подопечных. Эти стимулы
неодинаковы, каждый участник спортивного процес-
са выделяет для себя приоритетный, а со временем
они могут меняться. Основным же фактором, кото-
рый фиксирует внимание участников на достижении
поставленных целей, в ракурсе экономического аспек-
та является материальная заинтересованность – по-
ощрение преуспевших и отсутствие такового для тех,
кто не выполнил поставленных задач.

Экономика профессиональных спортивных
клубов и лиг напрямую зависит от метода самооку-
паемости. Если доходы клуба не покрывают его рас-
ходов, включая все прочие равные условия, клуб
«умирает». Либо, если клуб принадлежит частному
лицу или группе лиц, то он становится собственнос-
тью другого частного лица, что в свою очередь при-
водит к внутренней трансформации и влечет за со-
бой негативные последствия.

Для обеспечения самоокупаемости необходи-
мо четко определять доходы, расходы и сопоставлять
их. Практически все профессиональные клубы име-
ют следующие основные источники доходов: прода-
жа билетов на свои матчи; доходы от сдачи в аренду
дворцов спорта или стадионов; продажа игроков;
доходы от коммерческо-лицензионной, рекламной и
издательской деятельности; продажа прав на теле-
радио трансляцию игр медиа компаниям и др.

Следует рассмотреть также расходы профес-
сиональных клубов. К их числу относятся: расходы на
покупку игроков; заработная плата сотрудникам (иг-
рокам, тренерам, обслуживающему персоналу); рас-
ходы на поощрение и компенсационные выплаты за
достигнутые результаты; административные и транс-
портные расходы; расходы на транспорт; текущие
расходы (размещение, питание игроков во время вы-
ездных игр); приобретение оборудования и инвента-
ря; строительство спортивных сооружений и их со-
держание; страховка игроков; расходы на рекламу.

Сопоставляя все вышеперечисленные доходы
с расходами можно прийти к единому финансовому

результату, который может быть в форме прибыли
или убытка. Для того, что бы финансовый результат
был положительным каждый клуб так или иначе стал-
кивается с методом ценообразования, так как имен-
но цена спортивных услуг отображает уровень зат-
рат клуба  на  ее производство,  и состояние
конкурентной среды, и уровень дохода, который за-
ложен в эту цену.

С приходом рыночных отношений услуги
спортивных клубов и лиг приобретают свою цену в
связи с тем, что многие из них являются коммерчес-
кими организациями, то есть работают для получе-
ния прибыли.

Профессиональные клубы делятся на частные
и государственные. Исходя из этого, они должны
формировать свою политику ценообразования. В
частном секторе существует два варианта ценооб-
разования. К первому относится максимизация при-
были, второй вариант опирается на спрос.

В государственном секторе ценообразование
обязано учитывать социальный аспект и использо-
вать наиболее распространенные подходы к ценооб-
разованию, такие как:
- установление цен ниже, чем в частных клубах этого
уровня;

- установление таких цен, которые полностью покро-
ют затраты.

Каждый профессиональный клуб или лига фор-
мирует свою ценовую стратегия, которая учитывает
экономические законы, специфику спортивной отрас-
ли клуба, положительный зарубежный опыт.

Вопрос финансирования профессиональных
клубов и лиг на данном этапе становления рыноч-
ной экономики стоит достаточно остро. Существует
множество точек зрения по поводу того, какие имен-
но структуры занимаются финансированием
спортивных клубов, однако, как показывает опыт ис-
следования: государственная структура; коммерчес-
кая; общественная структура.

Финансовое обеспечение профессиональных
клубов и лиг должно основываться на рациональном
объединении этих структур.

Не смотря на то, что спорт все больше приоб-
ретает коммерческий характер, государство обязано
финансировать спортивные клубы хотя бы частично
за счет бюджетных средств. В настоящее время мы
имеет узкое представление об этом вопросе в связи с
недостатком информации от государственных орга-
нов власти. На наш взгляд отсутствие объективной
информации про источники и, главное, размеры
финансирования объясняется отсутствием такого
финансирования, однако если оно существует, то
должно быть «прозрачным». Так же государство
может поспособствовать развитию профессиональ-
ных клубов и лиг с помощью предоставления инвес-
тиционных, налоговых, таможенных и других льгот.

Эффективным рычагом финансирования и
управления со стороны государства может быть фи-
нансирование спортивных организаций за счет игор-
ного бизнеса, лотерей, производителей алкогольных
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и табачных изделий. Однако для этого, в первую оче-
редь, следует создать более актуальную и эффектив-
ную законодательную базу, адекватную нынешним
экономическим условиям и в первую очередь пере-
смотреть Закон «про фізичну культуру і спорт», ко-
торый не пересматривается 13 лет.

К коммерческим источникам финансирова-
ния профессионального спорта также относится
спонсорство. В Украине переход к рыночной эконо-
мике довольно болезненно сказался на деятельности
спортивных клубов. Ранее они финансировались из
бюджетов государственных органов. В новых усло-
виях работы многие из них являются частной соб-
ственностью, занимаются самостоятельной коммер-
ческой деятельностью и постоянно находятся в
поисках средств для выживания.

Спонсорство – добровольная материальная,
финансовая, организационная и другая поддержка
физическими и юридическими лицами, предостав-
ляющими помощь с целью популяризации непосред-
ственно своего имени (наименования), своего знака
для товаров и услуг. Другими словами, спонсорство,
прежде всего, экономическое понятие, требующее
финансовой либо иной материальной отдачи. Боль-
шое количество клубов не имеет спонсоров именно
потому, что до сих пор не знает, как работать со спон-
сорами и как правильно извлечь пользу от сотрудни-
чества с ними. Ответить, почему это происходит
очень просто, так как многие спортивные руководи-
тели путают спонсорство с благотворительной дея-
тельностью и просто ждут, что кто-то оплатит их сче-
та. Спасает одно, что существуют компании, которые
хотят и умеют быть спонсорами, приносят прибыль
себе и клубу.

Для того, что бы правильно организовать ра-
боту со спонсорами, в первую очередь, следует от-
ветить на вопрос, какую выгоду спонсоры могут из-
влечь непосредственно для себя. Так, например,
успешные бизнесмены могут заниматься спонсор-
ством, чтобы их считали заботливыми членами об-
щества, общественными деятелями, меценатами.

Другие же фирмы видят выгоду в том, что бы
разрекламировать свою продукцию. Спонсорство
для этих фирм – расширение обычной рекламы и
маркетинговой деятельности компании. Здесь может
быть несколько вариантов: реклама на информаци-
онных счетах, на форме спортсменов, реклама сред-
ствами массовой информации как официального
спонсора или информационного.

Спонсоры, нацеленные на прямой маркетинг,
свой расчет строят на том, что люди, которые увидят
их товары, выставленные на соревновании, купят
продукцию их фирмы.

То есть каждая компания претендует на ка-
кое-либо право, и оно может быть не одно, а что
называется пакетом прав. То есть клубам следует
принимать во внимание тот факт, что может ока-
зать влияние на решение компании по оказанию
спонсорства и создавать такие пакеты, которые бы
его заинтересовали.

Вторым проблемным вопросом, касающим-
ся вопроса спонсорства, является, вопрос о том, что
в основном спонсоры концентрируют свое внима-
ние на более актуальных видах спорта (футбол, тен-
нис, автоспорт, бокс и др.). На наш взгляд, это упуще-
ние не спонсоров, а руководства спортсменов. Так
как именно руководство клуба и спортсмены, зани-
мающиеся вышеупомянутыми видами спорта, смог-
ли завоевать публику, заинтересовать ее. А где боль-
ше публики, там и больше спонсоров.

К третьей структуре финансирования спортив-
ных клубов и лиг относятся общественные структу-
ры. Эти организации финансируются на основе бла-
готворительности.  Еще одним  источником
финансирования может быть спортивная лотерея.

Как известно, благотворительностью являет-
ся бескорыстная деятельность, которая не предус-
матривает получение прибыли от этой деятельнос-
ти .  Это свидетельствует  о том ,  что это
финансирование еще мало вероятнее, чем спонсор-
ство. С одной стороны, потому что немногие отда-
дут свои средства «даром», если можно преумно-
жить свой капитал, а с другой, в наше время
существует масса категорий людей более остро нуж-
дающихся в благотворительной помощи.

Освобождение спонсоров и благотворитель-
ные организации от налогов или, по крайней мере,
предоставление им льгот может быть мотивацион-
ным механизмом для расширения их деятельности
на рынке благотворительности. Для повышения эф-
фективности регулирующей деятельности  налогов
необходимо использовать налоговые льготы как
наиболее важный в условиях рыночной экономики
инструмент регулирования социально-экономичес-
кого развития. В Германии и во Франции спортив-
ные клубы стали фундаментом национального
спорта, благодаря гибкой системе налогообложения.
Не смотря на то, что система льгот в этих странах
имеет национальные особенности, она эффективна
в обеих странах.

В Украине существующая налоговая система
оказывается неадекватной к условиям переходной
экономики. Формирование налоговой системы дол-
жно учитывать необходимость обеспечения финан-
совыми ресурсами осуществления государственной
функции социального развития страны. Вспоминая
практику Советского Союза, когда спортивная лоте-
рея приносила миллионы на развитие спорта, актуа-
лизирует этот вопрос и в условиях Украины. Неоспо-
рим тот факт, что лотерея на Украине существует,
однако официальных лицензий мы можем насчитать
всего несколько, и ни одна из них не является ни
спортивной, ни государственной. Существующая
частная структура ООО «М.С.Л.», которая отмечает
свое непосредственное отношение к ранее широко
известному брэнду «Молодьспортлото» не имеет к
поддержки спорта никакого отношения. Получается
что, зарабатывая крупные суммы общество «М.С.Л.»
никоем образом не финансирует спортивное направ-
ление развития. Следуя этому примеру, давно пора
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урегулировать вопрос о государственной спортив-
ной лотерее, которая в большинстве стран является
исключительно сферой влияния государства, и не
редко она составляет львиную долю финансирова-
ния целых областей национальных экономик.

Выводы.
1. Результаты исследования показывают, что необхо-
димо с помощью государства, коммерческих струк-
тур, общественности выводить экономику профес-
сиональных клубов и лиг на качественно новый
уровень.

2. В связи со становлением рыночных отношений в
Украине, усиливается социальная роль физической
культуры и спорта и организаций в этой сфере де-
ятельности, к которым относятся профессиональ-
ные клубы и лиги.

3.Финансирование спорта содержит в себе множе-
ство проблем. В связи с этим необходимо расши-
рение законодательного, которое четко регламен-
тировало бы финансирование развития
физкультуры, спорта на основе развития специа-
лизированных спортивных организаций.

4. Наиболее важным в условиях рыночной экономи-
ки инструментом регулирования социально-эконо-
мического развития, в том числе, деятельности про-
фессиональных клубов и лиг являются налоговые
льготы.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
управления экономикой профессиональных спортив-
ных клубов и лиг.
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РОЗВИТОК РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ,
ГОМОГЕННИХ ТА ГЕТЕРОГЕННИХ БАТЬКІВ

ЗА МІСЦЕМ НАРОДЖЕННЯ
Новак Т.

Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту

Анотація. В статті подані результати дослідження рухових
здібностей дітей при визначеній різниці між місцями народжен-
ня батьків. Виявлено, що високий розвиток рухових здібностей
можна прогнозувати у дітей екзогамних 1 та 2 ступенів по
різниці між місцями народження батька та мати. При генетич-
ному прогнозування спортивної обдарованості слід врахову-
вати можливий гетерозисний ефект в розвитку рухових здібно-
стей дітей враховуючи отримані результати дослідження.
Ключові слова: рухові здібності, гомогенні та гетерогенні
батьки, екзогами, ендогами.
Аннотация. Новак Т.Я. Развитие двигательных способнос-
тей детей, гомогенных та гетерогенных родителей по месту
рождения. В статье представлены результаты исследования
развития двигательных способностей детей при определен-
ной разнице между местами рождения родителей. Выявлено,
что высокое развитие двигательных способностей можно
прогнозировать у детей экзогамных 1 и 2 степени по разни-
це между местами рождения отца и матери. При генетичес-
ком прогнозировании спортивной одаренности следует учи-
тывать возможный гетерозисний эффект  в развитии
двигательных способностей детей.
Ключевые слова: двигательные способности, гомогенные и
гетерогенные родители, екзогамы, ендогамы.
Annotation. Novak T.Y. Development of motor abilities
children, of homogeneous and heterogeneous parents on a
difference between the birthplaces. The article deals with the
results of investigation development of motor abilities children
are presented at the certain difference between the birthplaces
of parents. The significant development of motor abilities which
can be prognosticate in exogamyc the first and second degree
children on a difference between the birthplaces of the father
and mother. At genetical forecasting sports endowments it is
necessary to take into account possible heterotic effect in
development of motorial abilities of children.
Key words: motor abilities, homogeneous and heterogeneous
parents, endogamyc and exogamyc.

Вступ.
Для сучасного спорту характерно стрімкий

зріст рекордів, значна інтенсифікація тренувальних та
змагальних навантажень, гостра боротьба рівних за
силами суперників [1]. Тому важливу роль набуває
спортивний відбір юних спортсменів.

В останній час підсилився генетичний підхід
до проблеми спортивних здібностей. Відомо, що ос-
новою спадковості є генетична інформація, яка пе-
редається від батьків до дітей. Вона в значної ступені
визначає ріст та формування організму, основні адап-
таційні реакції його на зовнішні впливи, темпи посту-
пового розвитку на різних етапах онтогенезу. Спад-
ковість як процес передачі генетичної інформації
здійснюється за визначеними законами, які могуть в
найбільш повній мірі виявлятися при адекватної взає-
модії з відповідними умовами зовнішньої середи.
Генетичний фактор, який реалізується в якої-небудь
ознаки (властивості), може виявитися тільки при не-
обхідних зовнішніх умовах.

В.М.Волков, В.П.Філін [1] вказують на важ-
ливість знання про генотип та фенотип. Генотипом
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називають спадкову основу організму, тобто су-
купність усіх генів, які організм отримує від батьків.
Під фенотипом розуміють суму усіх властивостей
даної особи на визначеної стадії розвитку. Ці власти-
вості надто різноманітні: вони включають в себе різно-
манітні структурні ознаки, біохімічні та фізіологічні
особливості, а також психологічні властивості особис-
тості. Формування фенотипічних властивостей є склад-
ним процесом, який проходить як взаємозв’язок між
генотипом та факторами зовнішнього середовища.

Aвтори, В.М.Зациорський, Л.П.Сергієнко [2]
визначили вплив спадковості та середовища на роз-
виток рухових здібностей людини. Значна спадкова
схильність виявилась в латентному періоді рухової
реакції, в швидкісно-силових тестах (стрибок у дов-
жину з місця і з розбігу, біг на 30 метрів), в відносної
силі м’язів та максимальної ЧСС. Переважно сере-
довищна обумовленість виявилась в абсолютній силі
м’язів, частоті рухів, деяких показників спритності
та метання ядра. Тому можна зробити висновок, що
найбільш прості в координаційному відношенні дій
в значній мірі спадково обумовлені, на відміну до
складних рухів.

В дослідженнях Сергиенко Л.П., Алексеенко С.В.
[3] показано, що розвиток гнучкості в суглобах люди-
ни також знаходиться під значним впливом спадкових
факторів. Автори виявили, що вплив генів на гнучкість
характерний в значній мірі для жіночого організму,
чим для чоловічого. Темпи розвитку гнучкості знахо-
дяться під одноковим впливом спадковості та середо-
вища. Активність дії генетичних факторів на розвиток
гнучкості знижується в ході індивідуального розвитку.

Було визначено, що розвиток рухових якостей
в визначеній мірі залежить від аеробної продуктив-

ності. Такі автори, як Шварц В.Б, Klissouras V. [4, 5],
відмічають, що такий інтегративний показник аероб-
ної продуктивності, як МПК, визначається в основ-
ному генетичним фактором. Порівняльний аналіз ОЯ
та РЯ близнюків показав, що ступень спадковості
здібності до МПК скала 79%; на частку середовищ-
них факторів приходиться 21%.

Роль генетичної інформації в формуванні ру-
хових здібностей дітей вивчена надто недостатньо.

Робота виконувалася відповідно до зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006 – 2010рр. Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.3.4. „Ге-
нетичні проблеми спортивного відбору”.

Мета роботи: визначити рівень розвитку ру-
хових здібностей дітей гомогенних та гетерогенних
батьків за місцем народження.

Задачі дослідження.
1.Визначити розвиток рухових здібностей дітей, бать-
ки яких мають різницю між місцями народження.

2. Дослідити розвиток рухових здібностей дітей ендо-
гамів та екзогамів за особливостями диференціації
їх батьків.

3. Зробити рекомендації для системи спортивного
відбору враховуючи дані перспективності дітей
різноманітної ступені екзогамії до певної рухливої
діяльності.

Результати дослідження та їх обговорення.
В таблиці 1 представлені результати, отримані

в ході дослідження, які відображають розвиток рухо-
вих здібностей дітей ендогамів та екзогамів за геогра-
фічною відстаню між місцями народження батьків.

Аналізуючи отримані дані, можна відмітити,
що у хлопчиків кращі результати були зафіксовані у

Таблиця 1 
Рівень розвитку фізичних здібностей дітей за різницею в відстані народження батьків 

 
Різниця в відстані народження батьків 

Хлопчики Дівчата 
Ендогами 

( 0 – 24 км) 
Екзогами 1 
ступеня (25 

– 74 км) 

Екзогами 2 
ступеня 
(понад 
75 км) 

Ендогами 
(0 – 24 км) 

Екзогами 1 
ступеня (25 

– 74 км) 

Екзогами 
2 ступеня 

(понад 
75 км) 

Тести 

С
та
ти
ст
ич
ні

 
по
ка
зн
ик
и 

n=120 n=24 n=212 n=152 n=30 n=178 
Біг 50м, с Х ±m 10,16 

0,06 
10,80 
0,29 

10,10 
0,06 

10,58 
0,07 

10,57 
0,20 

10,53 
0,07 

Стриб.у довж. 
з місця, см 

Х  
±m 

152,23 
1,35 

144,83 
3,47 

152,46 
0,99 

139,20 
1,25 

140,37 
2,78 

139,74 
1,07 

Кистьова 
динамом., кг 

Х  
±m 

17,34 
0,25 

17,81 
0,66 

18,02 
0,20 

14,76 
0,16 

14,65 
0,45 

14,58 
0,15 

Вис на зіг-
нутих руках, с 

Х  
±m 

12,58 
0,69 

12,25 
1,41 

13,82 
0,62 

7,88 
0,46 

7,58 
1,16 

8,01 
0,47 

Човников. біг 
4х10м, с 

Х  
±m 

12,20 
0,09 

12,90 
0,30 

12,15 
0,08 

12,80 
0,11 

12,63 
0,12 

12,57 
0,07 

Підійм.тулуб.з
а 30с, разів 

Х  
±m 

17,75 
0,37 

16,25 
0,53 

17,84 
0,28 

16,67 
0,31 

16,93 
0,74 

16,88 
0,28 

Нахил тулуба, 
см 

Х  
±m 

3,97 
0,28 

3,33 
0,54 

3,84 
0,21 

3,80 
0,26 

4,37 
0,59 

4,24 
0,24 

Біг 600м, с Х  
±m 

202,83 
2,71 

186,83 
6,02 

199,35 
1,95 

209,20 
2,42 

203,97 
5,48 

213,94 
1,81 
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Таблиця 2 
Розвиток рухових здібностей у дітей (розрахунок по Т-шкалі),  
ендогамних та екзогамних в відстані народження батьків, бали 

 
Різниця в відстані народження батьків 

Хлопчики  Дівчата  
Ендогами  
(0 – 24 км) 

Екзогами 1 
ступеня (25 

– 74 км) 

Екзогами 2 
ступеня 
(понад  
75 км) 

Ендогами  
(0 – 24 км) 

Екзогами 1 
ступеня (25 

– 74 км) 

Екзогами 2 
ступеня 

(понад  75 
км) 

Тести  

С
та
ти
ст
ич
ні

 
по
ка
зн
ик
и 

n=120 n=24 n=212 n=152 n=30 n=178 
Біг 50м, с Х ±m 46,17 

0,69 
38,33 
3,83 

46,39 
0,60 

46,64 
0,71 

46,87 
2,21 

47,16 
0,77 

Стриб.у довж. з 
місця, см 

− Х
 

− 
m 

52,73 
0,72 

49,33 
2,02 

52,35 
0,53 

50,21 
0,71 

51,40 
1,50 

50,47 
0,62 

Кистьова 
динамом., кг 

− Х
 

− 
m 

51,08 
0,66 

52,50 
,50 

51,90 
0,56 

50,33 
0,58 

50,23 
1,34 

50,21 
0,52 

Вис на зіг-нутих 
руках, с 

− Х
 

− 
m 

44,58 
0,60 

43,58 
2,33 

44,88 
0,49 

43,84 
0,41 

44,17 
1,01 

43,67 
0,36 

Човников. біг 
4х10м, с 

− Х
 

− 
m 

59,97 
0,62 

56,38 
2,08 

59,46 
0,54 

59,31 
0,96 

61,07 
0,97 

61,14 
0,78 

Підійм.тулуб.за 
30с, разів 

− Х
 

− 
m 

51,62 
0,72 

49,13 
1,56 

51,33 
0,55 

52,57 
0,61 

53,33 
1,72 

53,15 
0,55 

Нахил тулуба, 
см 

− Х
 

− 
m 

54,94 
0,57 

53,88 
0,99 

54,48  
0,45 

51,70 
0,41 

52,80 
0,87 

52,49 
0,37 

Біг 600м, с Х  
±m 

37,54 
0,97 

43,29 
2,26 

38,32 
0,73 

36,50 
1,03 

38,80 
2,79 

35,28 
0,96 

 
екзогамів 2 ступеня. Вони мали перевагу в 6 тесто-
вих завданнях з 8 (біг на 50 м; стрибок у довжину з
місця; кистьова динамометрія; вис на зігнутих ру-
ках; човниковий біг; підіймання тулуба за 30 с). Ен-
догами та екзогами 1 ступеня кращі результати по-
казали в 2 тестових завданнях (нахил тулуба та біг на
600 м відповідно).

Незважаючи на те, що отримані нами резуль-
тати різняться між собою, ми за допомогою крите-
рію Стьюдента отримали наступні результати. Дос-
товірні відмінності отримані між ендогамами та
екзогамами 1 ступеня та між екзогамами 1 та 2 сту-
пенів – біг на 50 метрів (р<0,05). В стрибках у довжи-
ну достовірна різниця результатів спостерігається між
екзогамами 1 та 2 ступенів (р<0,05). Між ендогамами
та екзогамами 2 ступеня достовірні відмінності отри-
мані в результатах, які показані в тестовому завданні
– кистьова динамометрія (р<0,05). В тестових завдан-
нях – човниковий біг та підіймання тулуба за 30 с –
достовірна різниця результатів отримана між ендога-
мами та екзогамами 1 ступеня та між екзогамами 1 і

2 ступенів (р<0,05), а тестовому завданні – біг на 600
м – між ендогамами та екзогамами 1 ступеня (р<0,05).

Результати отримані в ході дослідження роз-
витку рухових здібностей у дівчат дозволяють спос-
терігати деякі відмінності від хлопчиків. Кращі резуль-
тати у 7 тестових завданнях (з 8 тестів) були зафіксовані
у екзогамів 1 та 2 ступенів (екзогами 1 ступеня - стри-
бок у довжину з місця, підіймання тулуба за 30 с,
нахил тулуба та біг на 600 м; екзогами 2 ступеня – біг
на 50м, вис на зігнутих руках, човниковий біг). Про-
водячи аналіз даних дослідження у дівчат за допомо-
гою критерію Стьюдента ми не отримали достовір-
них відмінностей незважаючи на  різницю в
результатах тестування.

Розвиток рухових здібностей дітей, який був
розрахований по Т-шкалі представлений в таблиці 3.
Перевагу в показниках розвитку рухових здібностей
у хлопчиків розрахованих по 100-бальній шкалі, ми
можемо спостерігати у ендогамів (4 тестових завдан-
ня із 8). У дівчат перевагу мають екзогами 1 ступеня
5 тестових завдань із 8.
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Висновки.
1.Визначили розвиток рухових здібностей дітей ен-
догамних та екзогамних за міжбатьківською геогра-
фічною відстанню між місцями народження.

2.Високий рівень розвитку рухових здібностей мож-
на спостерігати у екзогамів 1 ступеня (дівчата) та
екзогамів 2 ступеня (хлопчики).

3.При генетичному прогнозування спортивної об-
дарованості слід враховувати можливий гетерозис-
ний ефект в розвитку рухових здібностей дітей вра-
ховуючи отримані результати дослідження.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
рухових здібностей дітей, гомогенних та гетероген-
них батьків за місцем народження.
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ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДИНАМІКИ
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ВИЗНАЧЕННІ ТЕМПІВ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Осіпцов А.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. У статті подано дані, що характеризують ступінь
розвитку провідних фізичних якостей студентів. Отримані
результати дозволяють визначати реальні темпи ефективності
професійного навчання і передбачати їх динаміку у форму-
ванні рухового динамічного стереотипу на конкретному етапі
підготовки.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
студенти ВНЗ, фізичні якості, ефективність навчання.
Аннотация. Осипцов А.В. Значение показателей динамики фи-
зических качеств в определении темпов профессионального
обучения студентов. В статье представлены данные, которые
характеризуют уровень развития основных физических качеств
студентов. Полученные результаты позволяют определять ре-
альные темпы эффективности профессионального обучения и
предполагать их динамику в формировании двигательного ди-
намического стереотипа на конкретном этапе подготовки.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, студенты ВУЗ, физические качества, эффектив-
ность обучения.
Annotation. Osiptsov A.V. Value of parameters of dynamics of
physical qualities in definition of rates of vocational training of
students. This article shows us the importance of growth of
dynamics of physical qualities in determination of skills in the
vocational training of students. The information given in this
article shows the level of development of basic physical qualities
of students. The given results allow to determine the real level
of efficiency of the vocational training and ways of forming
dynamic stereotype on the concrete stage of training.
Key words: professionally-applied physical training, students
of higher schools physical qualities, teaching efficiency.

Вступ.
Сучасний фахівець будь-якої сфери професій-

ної діяльності – це особа, рівень якої відповідає стан-
дартам надійності та конкурентоспроможності на
світовому ринку праці. У зв’язку з цим, одним із пріо-
ритетних напрямів зростання освітнього простору
України слід вважати необхідність створення умов для
підвищення якості професійної підготовки насампе-
ред у вдосконаленні функціонування системи ланок
багатоступеневої неперервної освіти. Важливе місце
у формуванні особистості фахівця та його професій-
них здібностей посідають фізична культура і спорт, а
саме професійно-прикладна фізична підготовка
(ППФП), яка повинна сприяти оволодінню і досяг-
ненню оптимального рівня дієздатності та готовності
до високопродуктивної трудової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, вив-
чення та узагальнення передового педагогічного дос-
віду підтверджують наші роздуми і сподівання на те,
що ефективність ППФП зростатиме, якщо процес її
організації буде відбуватися за умов використання
науково обґрунтованої системи заходів, які приско-
рювали б накопичування і використання світового і
вітчизняного досвіду. Насамперед це стосується ро-
зуміння механізмів розвитку трудових навичок і вмінь
та заходів запобігання передчасного порушення фун-
кціонування рефлекторної системи саморегуляції, що
й слід вважати основою високоефективної трудової
навички [1, 2, 3, 14].

Слід зазначити актуальність думок про те, що
ППФП відбувається, як правило, на типологізовано-
му рівні, а тому її слід розглядати не як фізичну підго-
товку до конкретної виробничої діяльності, а в більшій
мірі, як професійну орієнтацію з урахуванням спе-
цифіки і реальних матеріально-технічних можливос-
тей у конкретному професійно-технічному навчаль-
ному закладі. Дане положення набуває особливої
значущості в умовах подальшого реформування си-
стеми освіти, яка передбачає профільованість навчан-
ня на всіх ступенях в системі неперервної професій-
ної підготовки [4, 5, 6].

Аналіз результатів педагогічних спостережень
також свідчать, що для раціонального виконання тех-
нічного типу виробничих дій потрібно володіти точ-
ними і швидкими рухами (головним чином руками).
У зв’язку з цим до важливих моторно-педагогічних
функцій слід насамперед включати функції форму-
вання швидких рухових реакцій та диференціювання
м’язових зусиль, точності рухів, дій ситуативної діяль-
ності [7, 8, 9].

Дані результатів спостережень ряду авторів
свідчать про те, що робітники технічного профілю в
процесі виконання виробничих дій здійснюють
функції планування і контролю, оцінюють результа-
ти своєї роботи, аналізуючи її за допомогою матема-
тичних обчислень. Такі виробничі процеси відбува-
ються у постійно варіативних умовах дій, які пов’язані
з чередою визначених технологічних процесів, потре-
бують активного сприйняття й осмислення. Тому до
череди актуальних слід також віднести функцію сприй-
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няття і переробки (аналізу) інформації завдяки логіч-
ному мисленню [10, 11, 12, 13].

Важливими при виконанні виробничих актів,
на наш погляд, являються дії, які пояснюються про-
цесом концентрації нервового збудження і м’язових
зусиль за короткий інтервал часу і можуть вважатися
задатком ефективного формування майбутніх про-
фесійних здібностей.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у визначенні ди-

наміки фізичних якостей студентів та експеримен-
тальній перевірці ефективності їх впливу на форму-
вання рухового динамічного стереотипу в процесі
професійно-прикладної фізичної підготовки.

Завдання:
1. Проаналізувати та узагальнити дані літературних
джерел, передовий педагогічний та виробничий
досвід щодо оптимізації процесу ППФП студентів.

2. Визначити динаміку формування провідних фізич-
них якостей, які обумовлюють успішність в ово-
лодінні професійними діями.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний
процес з фізичного виховання студентів технічного і
гуманітарного університетів.

Предмет дослідження – інноваційні педа-
гогічні технології професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів університету.

Результати дослідження.
Дослідження проводилось відповідно до реалі-

зації “Державної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту в Україні” та комплексної теми “Психоло-
го-педагогічні основи оптимізації професійної
підготовки школярів і студентів” науково-дослідної
роботи кафедри теоретичних, методичних основ фізич-
ного виховання і реабілітації Слов’янського держав-
ного педагогічного університету. Експериментальний
розділ дослідження виконувався на базі кафедр фізич-
ного виховання Маріупольського державного гуман-
ітарного університету (МДГУ) та Приазовського дер-
жавного технічного університету (ПДТУ).

В дослідженні взяли участь 45 студентів МДГУ
(експериментальна і контрольна групи) та 27 студентів
ПДТУ (контрольна група) віком 18-19 років.

Для дослідження функціонального стану не-
рвово-м’язової системи використовувалась оцінка
реакції організму на фізичне навантаження при ви-
конанні моторних тестів:
- спринтерський біг на 100 м. Досліджувані пробіга-
ли дистанцію 100 м. Показники фіксували секундо-
міром з точністю до десятих секунди у одній спробі.
При цьому слідкували за тим, щоб темп бігу перед
фінішем не знижувався;

- метання тенісного м’яча на дальність (м). Із трьох
спроб фіксувався кращий результат з точністю до
0,5 м;

- біг на 2000 м. Досліджувані пробігали 2000 м. Показ-
ники фіксували секундоміром (хв/сек) у одній
спробі.

Попередні педагогічні спостереження та аналіз
даних поточного контролю дали можливість відміти-
ти, що студенти університетів мають приблизно од-
наковий рівень розвитку стану рухових здібностей,
які визначають успішність у формуванні професій-
но-прикладних навиків та умінь (табл. 1).

Однією з найбільш важливих здібностей вва-
жається витривалість, так як вона визначає загальну
працездатність особливо тих, хто виконує протягом
робочого дня інтенсивні напружені виробничі про-
цеси, тобто це здатність людини до ефективного три-
валого виконання фізичної роботи. Актуальними у
комплексі професійно-прикладних рухових здібнос-
тей є проявлення також швидкості і швидкісно-сило-
вих здібностей. Вони дають змогу виконувати адек-
ватні рухові дії у короткий період часу, потребують
високого рівня проявлення реакції у поєднанні з си-
ловим проявленням дій.

Дані результатів моторних тестів на етапі по-
переднього дослідження свідчать, що рівень розвит-
ку загальної витривалості у студентів МДГУ стано-
вить в середньому 9 хв. 13 с – 9 хв. 15 с; швидкісних
здібностей – 14,29 – 14,31 с; швидкісно-силових здібно-
стей – 38,45 – 38,90 м. У студентів ПДТУ дані показни-
ки склали відповідно 9 хв. 10 с; 13,34 с та 38,74 м. Наве-
дені дані про стан розвитку фізичних якостей свідчать,
що студенти МДГУ та ПДТУ в середньому мають
приблизно однаковий і достатньо низький рівень їх
проявлення. З іншого боку, ступінь розвитку фізич-
них якостей, буде визначати динаміку формування
психофізіологічних здібностей, які обумовлюють
успішність в оволодінні майбутнім фахом.

Поряд з цим слід зазначити, що проявлення
витривалості у 64%, швидкості та швидкісно-силових
здібностей у 58% відіграють важливу роль в успіш-
ності оволодіння більшості професій. У зв’язку з цим,
процес фізичного виховання, спортивної підготовки,
ППФП студентів університетів був цілеспрямовано
направлений на розвиток фізичних якостей, які при
певних психолого-педагогічних умовах повинні
трансформуватись в актуальні моторно-педагогічні
функції і професійно-прикладні рухові здібності.

Результати досліджень підтвердили той факт,
що механізм „позитивного переносу” ступеню роз-
витку фізичних якостей при формуванні робочого
динамічного стереотипу найбільш яскраво прояв-
ляється на початкових етапах навчання, а на подаль-
ших етапах – зменшується, що і визначило не-
обхідність більш спрямованого добору підготовчих
вправ. Підбір навчального матеріалу здійснювався
так, щоб уникнути одночасного формування проти-
лежно впливаючих навиків, що слід враховувати при
умовах постійного розвитку сучасного виробницт-
ва. Для формування рухових умінь і навичок доби-
рались спеціальні вправи за ступенем їх надійності у
відношенні досягнення мети по засвоєнню профес-
ійно-прикладних дій.

Таким чином, акцентований розвиток окремих
рухових якостей в процесі ППФП студентам експери-
ментальної групи відбувався на фоні розвитку всіх
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Рис. 1. Показники динаміки розвитку основних фізичних якостей на етапі формуючого експерименту
(В – витривалість (хв.,с); Ш – швидкість (с); ШСЗ – швидкісно-силові здібності (м)

Таблиця 1. 
Показники рівня розвитку основних фізичних якостей на етапі попереднього дослідження. 

 
Дані вимірювань 

Студенти МДГУ  Студенти ПДТУ 
ЕГ КГ1 КГ2 

Показники 

X ±m X ±m X ±m 
Витривалість  

(біг 2000м; хв., с) 
 

Швидкість  
(біг 100м; с) 

 
Швидкісно-силові здібності 

(метання на дальність; м) 

 
9,15 ± 0,90 

 
 

14,29 ± 0,01 
 
 

38,90 ± 1,01 

      
9,13 ± 0,80 

 
 

14,31 ± 0,02 
 
 

38,45 ± 1,00 

 
9, 10 ± 0,90 

 
 

14,34 ± 0,02 
 
 

38,74 ± 1,02 
ЕГ – експериментальна група, 
КГ1, КГ2  – контрольні групи, 
P > 0, 05 у всіх вимірюваннях. 

 

основних моторно-педагогічних функцій. Вихован-
ня мотиваційної сфери відбувалось в процесі обо-
в’язкового формування знань про характер динамі-
ки рухових здібностей при їх удосконаленні або у
випадку закінчення систематичних занять (канікули,
хвороба тощо). При цьому підкреслювалась важ-
ливість знання про те, що раніше за все знижуються
показники швидкості і швидкісно-силових здібностей;
помірніше – силові та витривалість. Такі знання доз-
воляли студентам  активно усвідомлювати не-
обхідність і доцільність самостійних занять для
підтримки досягнутого рівня.

Особливої актуальності в програмі занять з
експериментальною групою набувало те, що після
17 років істотне підвищення прояву швидкісних якос-
тей стає повільніше і потребується більш тривала
спрямованість і систематичне тренування для їх по-
дальшого вдосконалення. У зв’язку з цим ми викори-
стовували цілеспрямований підбір різноманітних за-
собів, які сприяли б швидкості в діях за рахунок
проявлення різних її компонентів

З метою підвищення ефективності навчання
руховим професійно-прикладним діям, а також для
активізації розвитку спеціальних фізичних якостей в
процесі ППФП студентів експериментальної групи
нами були широко застосовані технічні засоби управ-
ління рухами у суглобах, що забезпечило цілісне вико-
нання вправ із запрограмованою структурою дій (по-
казниками) за рахунок визначеного утримання або
зміни пози (взаємного розташування ланок тіла).
Технічні засоби управління рухами у суглобах багато
в чому подібні активним екзоскелетонам з антропо-
мографними механізмами, що використовуються та-
кож в медицині при відновленні або заміні втрачених
функцій тих, чи інших органів руху. Технічні засоби
управління рухами у суглобах дали змогу більш успі-
шно реалізувати функції так званого механізму „зовн-
ішнього керуючого середовища”. Це дозволило в до-
статньо повному обсязі  виконувати структуру
заданого кінематичного малюнку вправи, оптимізу-
вати механізми формування ритмо-швидкісної осно-
ви навички, яка формується не тільки при відсутності
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так званого «внутрішнього управління», але й при
помилкових спробах здійснювати керування, що особ-
ливо актуально в процесі реалізації розділу ППФП.

Особливої практичної значущості набуває
впровадження подібного типу тренажерного облад-
нання при виконанні складнокоординаційних видів
професійної діяльності зі штучними формами рухів.
Насамперед такий підхід найбільш ефективний на
етапі становлення «технічної майстерності», коли у
студентів ще недостатній руховий досвід та рівень
розвитку спеціальних фізичних здібностей. При цьо-
му, нами було встановлено, що у зв’язку з особливи-
ми умовами виконання вправ (наявність спеціально-
го знаряддя,  умови стилю тощо),  доцільно
використовувати найбільш прості конструкції таких
засобів. Побудова програми виконання вправ
здійснювалась за даними аналізу техніки кращих ви-
конавців вправ. Для цього ми проводили детальний
аналіз біомеханічної характеристики рухів для вияв-
лення загальних ознак раціонального виконання впра-
ви з метою виключення впливу другорядних факторів,
які обумовлені індивідуальними особливостями та
специфікою конкретного профілю виробничих дій.

Інша група засобів, які сприяли ефективній
підготовці, були вправи, що здійснювали вплив пере-
важно на досягнення високого рівня швидкості у цик-
лічних рухах. До цієї групи ми включили вправи з
видів легкоатлетичного бігу, плавання, велосипедно-
го спорту. Головним акцентом впливу була спрямо-
ваність на досягнення високої швидкості у пересу-
ванні. При цьому ми акцентували увагу студентів
експериментальних груп на те, що швидкість пересу-
вання залежатиме не тільки від удосконалення самої
техніки рухів, але й від здібності долати втому.

В ході формуючого експерименту було вста-
новлено, що визначення оптимального терміну роз-
витку і величини запасу кінетичної енергії складає
одне з актуальних завдань програмування рухів, ло-
кальний вплив на розвиток яких досягався викорис-
танням багатофункціональних тренажерів, що слід
вважати інноваційним в технології організації проце-
су ППФП.

Інноваційність такого підходу визначається
слідуючими положеннями про те, що тренажери і
технічні засоби управління рухами у суглобах мають:
- високий рівень диференціально-інтегрального впли-
ву з широким використанням методів лікарняно-
педагогічного контролю;

- високу ступінь ефективності при розвитку міжм’я-
зової координації і внутрішньо-м’язової інтеграції;

- високу ефективність при формуванні рухової сфе-
ри людини (фізичний розвиток – рухові здібності –
м’язова працездатність – фонд життєво важливих
рухових навичок і умінь – професійно актуальні
рухові дії);

- високий розвиваючий ефект у формуванні спец-
іальних знань; естетичних якостей; позитивної мо-
тивації до систематичних занять фізичною культу-
рою, забезпечуючи оцінку особистого стандарту;
позитивну орієнтацію на майбутню продуктивну

діяльність та диспозицію студентів по відношенню
до фізичної культури і здорового способу життя;

- високий ефект у корекції і компенсації менш вира-
жених параметрів рухової сфери людини, а також
при формуванні і удосконаленні професійно акту-
альних рухових дій, відображаючи при цьому
рівень співвідношення її структурних компонентів
за ступенем зусиль, у часі і просторі.

Дані, отримані в процесі проведеного дослід-
ження, свідчать про те, що реалізація на кожному
практичному та секційних заняттях в експеримен-
тальній групі цілеспрямованого комплексу впливу
традиційних засобів і методів фізичного виховання у
поєднанні з використанням багатофункціональних
тренажерів і технічних засобів управління рухами у
суглобах забезпечили суттєве підвищення кількісних
і якісних показників моторно-педагогічних функцій,
професійно-прикладних навичок і вмінь особливо на
етапах поглибленої підготовки та удосконалення па-
раметрів професійно-прикладної підготовленості.

Статистично достовірне підвищення більшості
показників, які характеризують функціональний стан
організму студентів ЕГ зумовило позитивну динаміку
розвитку системи основних рухових (фізичних) здібно-
стей в процесі формуючого експерименту (рис. 1). Так,
темпи зростання показників, які характеризують загаль-
ну витривалість у студентів ЕГ були більш високими і
складали наприкінці експерименту в середньому 8 хв.
45 с, а у студентів КГ 9хв. 00 с, що на 11,3% нижче.

Аналіз результатів тестів, які надавали нам
інформацію про рівень розвитку швидкості також
свідчить про більш високу динаміку темпів їх зрос-
тання у студентів ЕГ ( X =13,40 с) у порівнянні з по-
казниками результатів тесту для студентів КГ
( X =14,02с), що становить 13,4 % (р<0,01) покращен-
ня. Подібна тенденція нами спостерігалась і при виз-
наченні ступеню розвитку швидкісно-силових якос-
тей, про що свідчать результати тестів для студентів
ЕГ ( X =52,5 м) у порівнянні з результатами студентів
КГ ( X =39,5 м), що склало у середньому підвищення
майже на 25% (р<0,001).

Отже, аналіз даних результатів тестування пере-
конливо свідчить про наявність вираженої позитивної
динаміки у темпах зростання системи основним фізич-
них якостей, що складають рівень стану опорно-рухо-
вого апарату студентів експериментальної групи. Вони
знаходяться у межах на рівні, або дещо вище оцінки
рівня фізичної підготовленості комплексного тесту за
програмою ВНЗ і відповідають достатньому рівню
компетентності. У зв’язку з цим, на наш погляд, вва-
жається важливим розуміння положення про те, що
цілеспрямований розвиток актуальних моторно-педа-
гогічних функцій та рівня рухової підготовленості сту-
дентів сприяє більш високому проявленню їх актив-
ності  у формуванні  професійно-прикладного
динамічного стереотипу майбутнього фахівця.

Висновки.
Результати проведеного дослідження дозволя-

ють зазначити, що ефективність організації профес-
ійно-прикладного фізичного виховання студентів ВНЗ



90

визначається необхідністю детального вивчення і ро-
зуміння науково-практичних основ ППФП, яка спри-
яла б професійному становленню та вихованню осо-
бистості майбутнього фахівця.

Наявність даних про ступінь розвитку провідних
фізичних здібностей дозволяє визначати реальні тем-
пи ефективності професійного навчання і передбача-
ти їх динаміку у формуванні рухового динамічного
стереотипу в подальшій професійній підготовці.

Як свідчать результати дослідження, процес про-
фесійного навчання відбувається достатньо ефектив-
но, якщо він функціонує на засадах етапної структури з
широким застосуванням інноваційних технологій (етап
мотивованої базової підготовки, етап мотивованої по-
глибленої підготовки, етап мотивованого вдосконален-
ня параметрів рухової виробничої діяльності).

Результати дослідження підтвердили наші спо-
дівання про те, що успішність навчання складним
за координаційною структурою рухам підвищува-
тиметься, якщо в серію занять з професійно-при-
кладною спрямованістю включати тренувальні за-
соби, які одночасно діяли б на декілька параметрів
моторно-педагогічної функції, а значить і спрямо-
вано впливали на формування системи робочого
динамічного стереотипу.

Перспективами подальших розвідок у даному
напрямі слід вважати подальший пошук шляхів оптим-
ізації навчально-виховного процесу фізичного вихован-
ня студентів, який передбачає використання рекомен-
дацій, що розроблені на засадах психофізіологічних та
педагогічних факторів формування інтегрального об-
разу виробничих рухових дій з урахуванням прояву
здібностей при концентрації м’язової сили, механізмів
ВНД, точності рухів, самоконтролю, розвитку позитив-
ної професійної мотивації та потреби до систематич-
них занять фізичною культурою.
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МОБІЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МОНІТОРИНГУ ТА КОРИГУВАННЯ ДІЙ

ЛЮДИНИ ПІД ВОДОЮ В УМОВАХ БАСЕЙНУ
Попадюха Ю.А.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. У роботі розглянуто перспективи створення пор-
тативної системи для контролю та коригування підводних
дій людини в умовах басейну. Визначено основні недоліки
закордонних і вітчизняних кабельних телевізійних систем
при використанні людиною, яка працює в складних підвод-
них умовах. Запропоновано мобільну систему моніторингу
та коригування дій людини під водою в умовах басейну. Роз-
роблено структурну схему системи, складових частин, її
основні функціональні та технічні характеристики.
Ключові слова: моніторинг, підводний зв’язок, коригування,
телебачення, підводне середовище, спортсмен, плавання,
дайвінг.
Аннотация. Попадюха Ю.А. Мобильная информационная
система мониторинга и коррекции действий человека под во-
дой в условиях бассейна. В работе рассмотрены перспективы
создания портативной системы для контроля и коррекции под-
водных действий человека в условиях бассейна. Определены
основные недостатки зарубежных и отечественных кабель-
ных телевизионных систем при использовании человеком,
который работает в сложных подводных условиях. Предложе-
на мобильная система мониторинга и корректирования дей-
ствий человека под водой в условиях бассейна. Разработана
структурная схема системы, составных частей, ее основные
функциональные и технические характеристики.
Ключевые слова: мониторинг, подводная связь, коррекции,
телевидение, подводная среда, спортсмен, плавание, дайвинг.
Annotation. Popadyuha Y.A. Mobile information system of
monitoring and correction of actions of a man under water in
the conditions of pool. In the work the prospects of creation of
the portable system for the control and correction of submarine
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actions of man in the conditions of pool are considered. The
basic deficiencies of foreign and domestic cable television
systems are defined at use by the person which works in complex
underwater conditions. The mobile system of monitoring and
an adjustment of actions of the person under water in conditions
of pool is offered. The block diagram of system, components,
its basic functional and technical datas is developed.
Keywords: monitoring, under water communication, corrections,
television, under water environment, sportsman, swimming, diving.

Вступ.
Велике значення має оперативний контроль за

діями людини, яка перебуває під водою, та коригу-
вання цих дій, а саме – тренувальні та змагальні дії
спортсменів (плавання, підводне плавання, синхрон-
не плавання, стрибки у воду, підводне орієнтування),
а також різноманітні фізичні вправи, що виконує лю-
дина під час оздоровчих занять і фізичної реабілітації
(ФР). Підвищення ефективності учбово-тренувально-
го процесу (УТП) і наукових експериментальних дос-
ліджень, покращення умов праці та безпеки прове-
дення підводних робіт в складних (екстремальних)
умовах, неможливе без контролю за діями людини,
забезпечення оперативності, простоти та надійного
передавання підводних зображень і команд коригу-
вання дій людини в умовах басейну та відкритих во-
дойм, на берегові та надводні приймальні пункти.

Наведене вище потребує розробки та впровад-
ження спеціалізованих систем, до яких відносяться
портативні засоби передавання підводного зображен-
ня дій людини, об’єктів, їх складових частин, локальних
зон, тощо на поверхню для його подальшого аналізу, а
також портативні засоби підводного (гідроакустично-
го) мовного зв’язку для обміну інформацією з трене-
ром (керівником робіт), який знаходиться на поверхні,
під час коригування дій людини.

В багатьох морських країнах світу широке впро-
вадження знайшли підводні телевідеосистеми. На-
приклад, системи типу CYCLOPS (фірма COMEX PRO
– Франція), які складаються з підводних кольорових
TV-камер з CCD матрицями, кольорових моніторів у
стандарті PAL та кабелю зв’язку (50м). Телевідеосис-
теми ColourWatch II (фірма DIVEX – США) склада-
ються з кольорового монітору 25 см, вбудованого
відеомагнітофону VHS/Super-VHS, кабелю (100м) та
кольорової відеокамери 1/3“ CCD.

Проведений аналіз вітчизняних підводних за-
собів [2-6] виявив відсутність таких систем, що не доз-
воляє ефективно проводити наведені вище заходи.
Розроблений та виготовлений в ОКБ «Шторм» НТУУ
«КПІ» експериментальний зразок вітчизняної порта-
тивної телевізійної системи забезпечує огляд водола-
зами підводних об’єктів [3,6]. Система складається з
бортового та підводного водолазного модуля. Борто-
вий модуль міститься на плавзасобі забезпечення
підводних досліджень і має кольоровий телевізійний
монітор, відеомагнітофон, пристрій живлення та ка-
бель зв’язку (100м) з підводним водолазним модулем
(Рис. 1), який має герметичний бокс з органами ке-
рування і вмонтованою відеокамерою Video 8
Handycam CCD-TR 550E (фірма SONY), герметичний
підводний освітлювач.

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

Формулювання цілей роботи.
Постановка задачі.
Визначити недоліки існуючої закордонної та

вітчизняної підводної телевізійної техніки у басейні
та розробити мобільну систему моніторингу та ко-
ригування дій людини під водою в умовах басейну на
базі портативної TV-системи з радіобуєм-транслято-
ром і засобами зв’язку (ПТС) для підвищення ефек-
тивності й якості проведення УТП спортсменів, оздо-
ровчих і реабілітаційних заходів у відновленні
працездатності людини, наукових досліджень під час
підготовки спортсменів і дайверів.

Мета і задачі роботи:
1. Визначити недоліки існуючої закордонної та вітчиз-
няної кабельної підводної телевізійної техніки при
використанні у басейні.

2. Розробити принципи побудови мобільної системи
моніторингу та коригування дій людини під водою
в умовах басейну.

Методи дослідження.
За результатами аналітичних досліджень виз-

начено основні недоліки кабельних телевізійних сис-
тем при використанні людиною, яка працює в склад-
них підводних умовах, а саме:
- значна обмеженість при використанні в УТП, оздо-
ровчих і реабілітаційних заходах в умовах басейну;

Рис. 1. Підводний водолазний модуль.



92

- просторове обмеження при обстеженні об’єктів
складної конструкції;

- низька ефективність виконання підводних робіт че-
рез обмеження рухливості людини, яка зв’язана з
поверхнею кабелем;

- значне підвищення фізичних навантажень на
організм людини в умовах підводної течії;

- незручність у використанні водолазного блоку під
водою, оскільки людина повинна обов’язково три-
мати його двома руками;

- значні вагові та габаритні показники складових ча-
стин систем;

- неможливість передавання підводних зображень на
бортовий модуль, що знаходиться на берегу чи
рухомому об’єкті на відстань до 500 м;

- ускладнене розгортання (згортання) телевізійної
системи.

Результати дослідження.
На базі аналізу існуючої закордонної та вітчиз-

няної кабельної підводної телевізійної техніки визна-
чились недоліки її використання, а з урахуванням
значної вартості закордонних засобів практично не-
можливе придбання та використання їх вищими на-
вчальними закладами, оздоровчими та реабілітацій-
ними центрами,  спортивними федераціями,
товариствами, підприємствами та організаціями Ук-
раїни, які проводять підводні дослідження та роботи.

Автором пропонується мобільна система
моніторингу та коригування дій людини під водою в
умовах басейну на базі портативної TV-системи з
радіобуєм-транслятором і засобами зв’язку (ПТС).
За допомогою цієї системи значно підвищиться ефек-

Рис. 2. Герметичні підводні бокси

тивність і якість проведення УТП спортсменів, оздо-
ровчих і реабілітаційних заходів у відновленні пра-
цездатності людини, наукових досліджень під час
підготовки спортсменів і дайверів.

Основна науково-технічна ідея запропонова-
ного підходу для реалізації підвищення ефективності
наведених вище заходів реалізується за рахунок:

1. Створення ПТС, що має у своєму складі 4
герметичні підводні бокси (Рис. 2, 3) з вмонтованою
малогабаритною телевізійною камерою, оснащеною
TV-об’єктивом з автоматичним регулюванням фо-
кусування, високоефективні галогенні освітлювачі з
акумуляторним живленням, 4 радіобуя-транслятора
(РБТ) із вмонтованим автономним передавачем TV-
сигналу, що зв’язаний кабелем з передавачем відпов-
ідної TV-камери. Приймання TV-сигналу з кожного
РБТ здійснюється 4-х канальним надводним прий-
мальним блоком, підводне зображення з відповідно-
го підводного боксу виводиться на екран монітору
ПК і записується у його пам’ять.

2. Використання портативного герметичного
підводного боксу з малими ваговими та габаритни-
ми показниками дозволяє функціонувати ПТС у двох
режимах – статичному (використання 4-х боксів ста-
ціонарно) і динамічному (людина однією рукою три-
має його для огляду середовища і об‘єктів).

3. Надійного передавання підводних зображень
(до 500м) з відповідного РБТ на надводні (берегові)
приймальні пункти в умовах великих водойм.

4. Створення портативних засобів гідроакус-
тичного мовного зв’язку у вигляді навушників (Рис.4)
з дією до 100м за допомогою радіогідроакустичного
буя-ретранслятора (РГАБ-Р), що наведено на Рис. 5.

Рис. 3. Герметичні підводні бокси
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Рис. 4. Портативний засіб гідроакустичного мовного
зв’язку у вигляді навушників.

Рис. 5. Радіогідроакустичний
буй-ретранслятор

5. Можливість співставлення зразкових та ре-
альних дій людини під водою з метою коригування
подальшого відпрацьовування певних фізичних
вправ, елементів і загальних спортивних, професій-
них, оздоровчих і реабілітаційних дій під час занять і
УТП. Загальну схему розташування мобільної сис-
теми моніторингу та коригування дій людини під во-
дою в умовах басейну наведено на рис. 6.

6. Підвищення ефективності та оперативності
розгортання (згортання), простоти обслуговування
ПТС.

Успішне створення запропонованої системи
базується на багаторічному досвіді автора проекту з
розробки, виготовлення та випробувань підводної
техніки [1-8]. Вперше в Україні виготовлено та випро-
бувано експериментальний зразок портативної теле-
візійної системи для огляду водолазами підводних
об’єктів, портативних гідроакустичних засобів зв’яз-
ку, підводних освітлювачів. Проведені випробування
систем і пристроїв у морських та річкових умовах
(Чорне море, Антарктида, р. Дніпро) підтвердили
вірний напрямок діяльності щодо створення вітчиз-
няної підводної техніки для потреб фізичного вихо-
вання і спорту, оздоровлення і ФР людини, її профес-
ійної підводної діяльності.

Основні функціональні та технічні характе-
ристики системи:
- можливість функціонування у статичному та ди-
намічному режимах;

- можливість вибору певного підводного зображен-
ня з 4-х можливих радіоканалів зв’язку;

- передавання та реєстрація підводних кольорових
зображень об’єктів з кожного каналу у реальному
масштабі часу;

- передавання підводних кольорових зображень по
радіоканалу зв’язку на відстань до 500 м;
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- обмін мовною інформацією по гідроакустичному
каналу зв‘язку на відстань до 100 м;

- можливість запам’ятовування підводних зображень
і дій людини, співставлення зразкових і реальних дій
для їх коригування та подальшого відпрацьовуван-
ня вправ, елементів, загальних спортивних, профес-
ійних, оздоровчих і реабілітаційних дій під час УТП.

- можливість виводу на екран певних траєкторій рухів
людини під водою за допомогою програмного за-
безпечення ПК.

- можливість тримати підводний бокс однією рукою
під час роботи системи у динамічному режимі;

- автоматичне регулювання фокусуванням;
- кількість галогенних освітлювачів на кожному боксі

– 1…4 шт.;
- потужність кожного галогенного освітлювача – не
менше 10 Вт;

- кількість РБТ у статичному режимі роботи – 1…4 шт.;
- маса РБТ на повітрі – не більше 3 кг;
- акумуляторне живлення підводного боксу;
- маса підводного боксу на повітрі – не більше 5 кг;
- максимальна довжина кабелю зв’язку – 60 м;
- максимальна глибина занурення підводного боксу

– 60 м.
Висновки

1. Визначено основні недоліки закордонних і вітчиз-
няних кабельних телевізійних систем при викорис-
танні людиною, яка працює в складних підводних
умовах.

2. Запропоновано мобільну систему моніторингу та
коригування дій людини під водою в умовах басей-

ну на базі ПТС, що значно підвищить ефективність
і якість проведення УТП спортсменів, оздоровчих і
реабілітаційних заходів у відновленні працездатності
людини, наукових досліджень під час підготовки
спортсменів і дайверів.

3. Розроблено структурну схему системи, складових
частин, її основні функціональні та технічні харак-
теристики.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем коригу-
вання дій людини під водою в умовах басейну.
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СТАТИКО-ДИНАМІЧНА КОРИГУЮЧА
ГІМНАСТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ РУХІВ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пристинська Т.Н., Макущенко І.В., Вітрук О.С.,
Сичова Т.І., Ярохно А.Д.

Слов’янський державний педагогічний університет
Центр фізичного здоров’я населення „Спорт для

всіх” (м. Донецьк, Єнакієве)
Міський відділ освіти (м. Єнакієве)

Анотація. У статті розглянуто досвід застосування статико-
динамічної коригуючої гімнастики як ефективного засобу
розвитку та інтеграції рухових і пізнавальних процесів у
фізичному вихованні дітей.  Наводяться аргументи щодо
доцільність використання принципів біомеханіки з позицій
здоров’язберігаючих технологій. Осмислення результатів
теоретичного обґрунтування викладених аспектів дає змогу
зазначити можливість більш широкого використання знань
про особливості рухової діяльності дітей. Набуті знання
можуть бути використані для розробки оптимального обся-
гу  рухової активності дітей  в режимі  валеологічних та
фізкультурно-оздоровчих заходів.
Ключові слова: старший дошкільний вік, інтеграція, рухові і
пізнавальні процеси, валеобіомеханіка, культура рухів, ко-
ригуюча гімнастика.
Аннотация. Пристинская Т.Н., Макущенко И.В., Витрук Е.С.,
Сычова Т.И., Ярохно А.Д . Статико-динамическая корриги-
рующая гимнастика как эффективное средство воспитания
культуры движений у детей старшего дошкольного возраста.
В статье представлен опыт использования статико-динами-
ческой гимнастики как эффективного средства развития и
интеграции двигательных и познавательных процессов в
физическом воспитании детей. Приводятся аргументы целе-
сообразности использования принципов биомеханики с по-
зиций здоровьесберегающих технологий. Осмысление ре-
зультатов теоретического обоснования изложенных аспектов
дает возможность указать возможность более широкого ис-
пользования знаний об особенностях двигательной деятель-
ности детей. Приобретенные знания могут быть использо-
ваны для разработки оптимального объема двигательной
активности детей в режиме валеологических и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, интеграция, дви-
гательные и познавательные процессы, педагогическая валеоби-
омеханика, культура движений, корригирующая гимнастика.
Annotation. Prystynska T.M., I.V. Makushchenko., Vitruk E.S.,
Sechova T.I., A.D.Yarokhno. The statics – dynamical correcting
gymnastics as an effective means of culture of motions training
of eldest preschoolers children. The experience of application
the static – dynamical gymnastics as effective means of
development and integration of motion and cognitive processes
at physical training of children is illustrated in the article. The
arguments at reasonability of applying the biochemical principles
from a perspective of health protecting technologies are given as
well. The judgement of results of a theoretical justification of

explained aspects enables to specify an opportunity of wider use
of knowledge of habits of motorial activity of children. The got
knowledge can be used for development of optimum volume of a
motor performance of children in a condition valeological and
sports-improving provisions.
Key words: eldest pre-schoolers, integration, motor and cognitive
processes, valeobiomechanics, culture of motions, correcting
gymnastics.

Вступ.
В системі освіті України відбуваються суттєві

якісні зміни, реалізація яких передбачається важли-
вими законодавчими актами (Закон України „Про
дошкільну освіту”, Національна доктрина розвитку
освіти України, нове Положення „Про дошкільний
навчальний заклад”, Наказ Міністерства освіти і на-
уки України «Про систему організації фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загаль-
ноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладів»), що спрямовані насамперед на
подальше вдосконалення оздоровчих програм для
дітей і підлітків. Можливо вперше в історії вітчизня-
ної педагогічної системи так гостро стоїть проблема
збереження здоров’я дітей [1, 2, 4, 8, 9].

Аналіз останніх досліджень та публікацій з
даної проблеми свідчить, що вже у дошкільному віці
спостерігається значне обмеження рухової активності
дитини, формується так званий дефіцит рухів, які так
необхідні для нормального фізичного та розумового
розвитку [1, 2, 3, 8, 11].

Проблема оптимального розвитку моторики і
психіки дитини не може бути вирішена простим
збільшенням обсягу рухової активності. Необхідно
більш конструктивно навчати культурі рухів, створю-
вати ефективні психолого-педагогічні умови щодо
формування знань про цінність здоров’я, розуміння
доцільності оптимальної рухової активності дитини
[5, 6, 7, 10, 12].

Подальший пошук шляхів розв’язання даної про-
блеми вбачається в необхідності вирішення конкретних
практичних завдань психофізичного виховання дітей.
Одним з важливих аспектів в реалізації такої проблеми є
створення передумов для забезпечення успішної по-
бутової і навчально-виховної діяльності за допомогою
використання спеціальних рухових режимів у структурі
статико-динамічної коригуючої гімнастики.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсько-
го державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрун-

туванні досвіду використання інноваційних технологій
по забезпеченню формування культури рухів у дітей.

Завдання дослідження:
1. Вивчення й узагальнення даних літературних дже-
рел та інноваційного психолого-педагогічного дос-
віду щодо проблеми виховання культури рухів у
дітей;

2. Представлення і впровадження досвіду викорис-
тання статико-динамічної коригуючої гімнастики
для розвитку та інтеграції рухових і пізнавальних
процесів у дітей старшого дошкільного віку в про-
цесі занять з фізичного виховання.
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Результати дослідження.
Рухи слід вважати одним із найскладніших явищ

у структурі будь-якої системної організації рухової
активності людини. Вивчаючи рухові дії людини, біо-
механіка допомагає зрозуміти закономірності, що
визначають особливості виконання різноманітних
способів руху.

Проведене анкетне опитування свідчить про
те, що досить часто (майже 90% респондентів) перед
батьками, вихователями дошкільних навчально-ви-
ховних закладів, вчителями загальноосвітніх шкіл по-
стає питання про вибір адекватного виду спорту для
дитини. Це пов’язане насамперед з тим, що різні види
рухових режимів дещо по-різному впливають на роз-
виток організму дитини.

У зв’язку з цим, вважаємо доцільним наголо-
сити на необхідності більш глибокого розуміння ос-
новних положень педагогічної валеобіомеханіки.
Так, об‘єктом пізнання педагогічної валеобіомеха-
ніки є рухові дії дітей – як система взаємопов‘язаних
активних фізичних дій та положень тіла у просторі.
Основним завданням педагогічної валеобіомехані-
ки слід вважати вивчення особливостей структури
рухових дій щодо їх адекватності у сенсі розвиваючо-
го та коригуючого впливу. Зіставляючи наявні рухові
дії дитини з еталонним їх виконанням, предметом
педагогічної біомеханіки є вивчання не лише спо-
собу виконання, але й пошуку варіанту найоптималь-
нішого рішення рухового завдання.

Отже, педагогічна валеобіомеханіки як наука
про оптимізацію рухових процесів, повинна сприяти
спеціалістам у пошуку найбільш раціональних рухів
з позицій досягнення оптимального впливу розвива-
ючої та коригуючої спрямованості.

Оцінка оптимальності рухових структур
найбільш важлива як з точки зору так би мовити «
здоров’я » опорно-рухового апарату, так і розвитку
скоординованої моторики організму в цілому.

З валеологічної точки зору, перед системою
дошкільної освіти постає завдання розвитку у дітей
добре скоординованої моторики, тобто культури
рухів. Такий підхід в повній мірі відповідає державній
політиці в галузі фізичного виховання дітей, яка перед-
бачає переорієнтацію спортивних пріоритетів на роз-
в’язання  першочергової проблеми — зміцнення здо-
ров’я  дітей та профілактика захворювань ОРА в тому
числі й засобами фізичного виховання. Це вимагає
подальшого осмислення та пошуку шляхів удоскона-
лення існуючої системи фізичного виховання дітей.

У зв’язку  з цим, одним із дієвих засобів у роз-
в’язанні сформульованих питань слід вважати вико-
ристання оздоровчих технологій на засадах статико-
динамічної коригуючої гімнастики.

Оздоровчі програми такого типу сприяють роз-
витку рухової культури дитини та розумінню ме-
ханізмів дій коригуючої спрямованості. Крім того, ми
констатували підвищення зацікавленості батьків і ви-
хователів дошкільних навчально-виховних закладів
щодо розуміння позитивного впливу складно коорди-
нованої рухової діяльності з метою виховання культу-

ри рухів у дитини. А впровадження комплексів стати-
ко-динамічної коригуючої  гімнастики в структуру
оздоровчо-рухової частини занять сприяло підвищен-
ню темпів фізичної реабілітації дітей з дискоордина-
цією та функціональними порушеннями постави; ство-
ренню оптимальної моделі рухового розвитку дитини.

Здатність ґрунтовно розуміти та більш широ-
ко застосовувати принципи біомеханіки з позиції збе-
реження та зміцнення здоров’я дітей також слід вва-
жати оптимізуючим  фактором  при розробці
оздоровчих методик.

Впровадження результатів дослідження
здійснювались під час експерименту з формування
здорового способу життя учнів на базі ЗОШ № № 8, 9,
дитячих садків № № 56, 62 м. Єнакієвого (1998 – 2006
рр.). Про хід апробації та впровадження результатів
дослідження в практику фізичного виховання школярів
повідомлялось на Всеукраїнських (м. Донецьк, 2002
р.; м. Суми, 2004 р.; м. Запоріжжя, 2005 р.; м. Кіровог-
рад, 2005 р.; м. Чернігів, 2007 р.,) науково-практичних
конференціях, а також на міських семінарах завідую-
чих та методистів дошкільних навчально-виховних зак-
ладів освіти, директорів загальноосвітніх шкіл м. Єна-
кієве протягом 2000 – 2006 рр.

Висновки.
Осмислення результатів теоретичного обґрун-

тування викладених аспектів дає змогу зазначити про
можливість більш широкого використання знань про
особливості рухової діяльності дітей з метою їх засто-
сування в біомеханіці навчально-виховної діяльності,
оцінці економічності та культури рухів, обліку опти-
мальних параметрів рухів.

Набуті знання можуть бути використані для
розробки оптимального обсягу рухової активності
дітей в режимі валеологічних та фізкультурно-оздо-
ровчих заходів.

Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямку вважаємо можливим вивчення впливу
вправ статико-динамічної гімнастики різної коорди-
наційної спрямованості на біомеханічні показники
структури техніки фізичних вправ з розділів шкільної
програми з фізичного виховання.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУДЕСАНА В ЛЕЧЕНИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМАХ

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. Обследовано 40 больных с МСХ. Антигипер-
тензивный, кардиопротекторный и метаболический эффек-
ты оценивали после 4-х и 8-ми недель мототерапии Кудеса-
ном . Установлено, что Кудесан оказывает значительный
антигипертензивный, кардиопротекторный и положительный
метаболический эффекты у больных с МСХ. Результаты те-
рапии больных с использованием Кудесана свидетельствуют
об его эффективности, безопасности, хорошей переноси-
мости и отсутствии побочных эффектов.
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Анотація. Прихода І.В. Ефективнiсть Кудесану у лікуванні
метаболічного синдрому X.  Обстежено 40 хворих на МСХ.
Антигіпертензивний, кардiопротекторний та метаболiчний
ефекти оцінювали після 4-х та 8-ми тижнів мототерапії Куде-
саном. Встановлено, що Кудесан виявляє значний антигіпер-
тензивний, кардiопротекторний та позитивний метаболiчний
ефекти у хворих на МСX. Результати терапії хворих з вико-
ристанням Кудесану свідчать про його ефективність, безпе-
ку, добру переносимість та відсутність побічних ефектів.
Ключові слова: метаболічний синдром X, лікування, Кудесан.
Annotation. Prikhoda I.V. The effective of Cudesan in treatment
of metabolic syndrome X.  There were examined 40 patients with
metabolic syndrome X. Antihypertensive, cardiprotection and
metabolic effects estimate of 4- week and 8- week monotherapy
of Cudesan. It has been established that Cudesan prossessed
significant antihypertensive, cardioprotection and pozitiv
metabolic effects in patiens with metabolic syndrome X. The results
of therapy of patiens with Cudesan suggests that preparation is
effective, safe, well tolerable with small number of side effects.
Key words: metabolic syndrome X, treatment, Cudesan.

Введение.
Согласно современным представлениям под

метаболическим синдромом X (МСХ) понимают
каскад метаболических и гемодинамических нару-
шений, основными клиническими и лабораторны-
ми проявлениями которого являются артериальная
гипертензия (АГ), абдоминальный тип ожирения
(АТОЖ), дислипопротеидемия (ДЛП) и инсулиноре-
зистентность (ИР). В международной практике диаг-
ностические критерии МСХ впервые были сформу-
лированы рабочей группой ВОЗ [5]. Выделены
следующие диагностические критерии МСХ:
1.АГ: систолическое артериальное давление (САД)
выше 140 мм. рт. ст. и /  или диастолическое артери-

альное давление (ДАД) выше 90 мм. рт. ст., а  также
факт антигипертензивной терапии;

2.ДЛП: повышение уровня триглицеридов плазмы
(ТГ) (> 1,7 ммоль/л) и /  или снижение уровня холе-
стерина липопротеидов высокой  плотности (ХС
ЛПВП) (< 0,9 ммоль/л) для мужчин и (< 1,0 ммоль/
л) – для  женщин;

3.АТОЖ: индекс массы тела (ИМТ) (> 30 кг/мІ) и /
или соотношение окружности талии к окружности
бедер больше 0,9 для мужчин и 0,85 – для женщин;

4.микроальбуминурия (скорость экскреции альбу-
минов с мочой 20 мкг/мл).

 Если у больного выявляют инсулинонезави-
симый сахарный диабет (ИНСД) или нарушение то-
лерантности к глюкозе (НТГ), то достаточно двух из
четырех критериев, приведенных для диагностики
МСХ.

 Учитывая современные международные и
отечественные рекомендации [7, 9], больные с МСХ
принадлежат к группе высокого риска сердечно-со-
судистой, церебральной и почечной патологии.

 Лечение МСХ должно быть комплексным и
направленным на коррекцию всех имеющихся мета-
болических и гемодинамических нарушений. Оно
должно включать адекватные физические нагрузки,
гипокалорийную диету, полноценную сахароснижа-
ющую, гиполипидемическую и антигипертензивную
терапию [1, 2, 3, 4, 6, 8].

 Работа выполнена по плану НИР Луганского
национального педагогического университета име-
ни Тараса Шевченко.

 Формулирование цели исследования.
 Целью данного исследования явилась оценка

эффективности и безопасности монотерапии Куде-
саном (водная форма коэнзима Q10 c витамином Е,
производства фармацевтической компании „Акви-
он”) у больных с МСХ.

 Материалы и методы исследования.
 Обследовано 40 больных с МСХ: 25 мужчин

(средний возраст 52,5 ± 2,5 лет) и 15 женщин (средний
возраст 53,5 ± 2,6 лет). Диагноз МСХ устанавливался
согласно критериям ВОЗ [1]. В комплекс обследова-
ния входили: суточное мониторирование АД с по-
мощью аппарата «ABPM-02» (Венгрия), эхокардиос-
копия с помощью аппарата «Siemens» (Германия),
определение липидного спектра и глюкозы крови,
определение уровней фибриногена, мочевины и
креатинина сыворотки крови, уровней аспарагино-
вой аминотрансферазы (АсАТ) и аланиновой ами-
нотрансферазы (АлАТ), электрокардиография с по-
мощью аппарата  NEK-6 (Германия),
антропометрическое обследование. Всем больным
исследовали состояние глазного дна и проводили
общеклинические исследования. Также все больные
были консультированы эндокринологом и невропа-
тологом.

 Критериями исключения из исследования
были уровень САД > 220 мм рт.ст. и / или ДАД > 120
мм рт. ст.; инсульт любой этиологии менее чем за 6
мес до начала исследования; сердечная недостаточ-
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Таблица 1. 
Динамика АД, ЧСС, показателей структурно-функционального состояния миокарда и внутрисердечной 

гемодинамики при использовании монотерапии Кудесаном у больных с МСХ 
 

Показатель 
 

До лечения Через 4 недели Через 8 недель 

САД,мм.рт.ст. 143,5±3,2 133,2±2,2∗ 125,6±2,8 ∗∗ 
ДАД,мм.рт.ст. 93,5±4,3 85,6±3,5 ∗ 80,6±2,4∗∗ 
ЧСС, уд/мин 77,5±3,6 70,5±2,2* 64,5±1,5** 
ФВ, % 61,2±4,2 62,5±3,9 65,2±4,0 
ТЗСЛЖ, см 1,22±0,02 1,18±0,01 1,12±0,01∗ 
ТМЖП, см 1,21±0,02 1,17±0,01 1,11±0,01∗ 
ИММЛЖ, г/м ² 132,5±3,6 129,8±3,7 120,5±3,2* 
КСРЛЖ, см 3,4±0,05 3,5±0,04 3,5±0,03 
КДРЛЖ, см 5,1±0,06 5,0±0,06 5,0±0,05 
ЛП, см 3,8±0,03 3,7±0,03 3,6±0,0 

Примечание: ∗ – р < 0,05; ∗∗ – р < 0,01 – достоверность различий исходных величин до и после 
лечения; ЧСС – частота сердечных сокращений; ФВ – фракция выброса; ИММЛЖ – индекс массы 
миокарда левого желудочка; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ – 
толщина задней стенки левого желудочка; КСРЛЖ – конечно-систолический размер левого 
желудочка; КДРЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка; ЛП – размер левого 
предсердия. 

 

Таблица 2. 
Динамика биохимических показателей при использовании монотерапии Кудесаном у больных с МСХ 

 
Показатель До лечения Через 4 недели Через 8 недель 

ОХС, ммоль/л 6,9±0,6 6,0±0,5* 5,3±0,5** 
ХС ЛПНП, ммоль/л 4,4±0,4 3,8±0,3* 3,1±0,3** 
ХС ЛПВП, ммоль/л 0,8±0,02 1,0±0,03* 1,4±0,03** 
ТГ, ммоль/л 2,2±0,5 1,8±0,4* 1,6±0,3** 
Глюкоза крови, ммоль/л 6,8±1,2 5,6±1,0* 4,5±0,5** 

Мочевина крови, ммоль/л 5,6±1,3 5,5±1,2 5,5±1,6 

Креатинин крови, ммоль/л 0,08±0,01 0,09±0,02 0,09±0,04 

Фибриноген, г/л 3,2±0,8 3,0±0,7 3,0±0,6 
АсАТ, ммоль/л 0,45±0,05 0,48±0,05 0,47±0,04 
АлАТ, ммоль/л 0,50±0,06 0,52±0,05 0,52±0,04 

Примечание: ∗ – р < 0,05; ∗∗ – р < 0,01 – достоверность различий исходных величин и 
показателей после лечения; АсАТ – аспарагиновая аминотрансфераза; АлАТ – аланиновая 
аминотрансфераза; ОХС – общий холестерин; ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой 
плотности ХС ЛПВП – холестерин липопротеинов высокой плотности; ТГ – триглицериды.  
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ность IIБ – III ст., ФК III – IV согласно NYHA; инфаркт
миокарда менее чем за 6 мес до начала исследова-
ния; некоронарогенные заболевания сердца; уровень
креатинина сыворотки крови > 0,15 ммоль/л; онко-
логические заболевания; декомпенсированный са-
харный диабет; заболевания печени и почек в стадии
декомпенсации; системные заболевания соедини-
тельной ткани; хронические обструктивные заболе-
вания легких; туберкулез; заболевания системы кро-
ви; психические и неврологические заболевания.

 Все больные с МСХ получали Кудесан (водная
форма коэнзима Q10 c витамином Е, производства
фармацевтической компании „Аквион”) в суточной
дозе 200 мг. Общая продолжительность исследования
– 8 нед. Все обследования проводили трижды: до ле-
чения, через 4 и 8 нед монотерапии Кудесаном.

 Статистическую обработку материала осуще-
ствляли стандартным методом вариационного ана-
лиза с использованием пакета статистических про-
грамм ІMicrosoft ExсelІ, ІStatisticaІ при помощи
критерия t Стьюдента. Данные представлены в виде
М±m. Различия считали достоверными при р < 0,05.

 Результаты исследования и их обсуждение.
 Под влиянием курсовой монотерапии Куде-

саном отмечено существенное улучшение состоя-
ния больных с МСХ: улучшилось самочувствие,
уменьшились клинические проявления синдрома
гипертензивной энцефалопатии, прекратились ги-
пертензивные кризы, увеличилась толерантность к
физической нагрузке.

 Через 4 и 8 нед лечения целевые уровни АД
были достигнуты у 20 (50 %) и 24 (60%) больных соот-
ветственно, что свидетельствует о выраженной анти-
гипертензивной эффективности монотерапии Куде-
саном.  Отмечено статистически достоверное
снижение САД (р < 0,01 – 0,05) и ДАД (р < 0,01 – 0,05),
сопровождающееся статистически достоверным
уменьшением ЧСС (р < 0,01 – 0,05). Следствием этого
является уменьшение двойного произведения, а сле-
довательно – переход миокарда в более экономный
режим работы (таблица 1). Аналогичные результаты
получены в ряде исследований зарубежных авторов
(Singh R.B. et al., 1999, Bruke B.E. et al., 2001, Hadgson
J.M. et al., 2002), полагающих, что «с учетом отсут-
ствия у коэнзима Q10 побочных эффектов, этот пре-
парат может служить альтернативой лекарственным
гипотензивным средствам или может быть исполь-
зован для усиления их гипотензивного эффекта». Мы
также разделяем эту точку зрения.

Через 8 нед монотерапии Кудесаном отмече-
но статистически достоверное уменьшение ТЗСЛЖ
(р < 0,05), ТМЖП (р < 0,05) и ИММЛЖ (р < 0,05).
Также отмечена положительная тенденция к увели-
чению ФВ и уменьшению размера ЛП, не достигшая
критерия статистической достоверности (р > 0,05), что
можно объяснить относительно коротким периодом
наблюдения (таблица 1). Полученные результаты сви-
детельствуют о кардиопротекторном эффекте Куде-
сана. Это совпадает с данными результатов исследо-
ваний зарубежных авторов ,  наблюдавших

кардиопротекторный эффект коэнзима Q10 (Morisco
C. et al., 1993, Baggio et al., 1994, Hofman-Bang C. et al.,
1995, Mortensen S.A., 2003, Rosenfeld F. et al., 2003).

 Монотерапия Кудесаном привела к статисти-
чески достоверному снижению уровня гликемии (р
< 0,01) (таблица 2), что можно объяснить повышени-
ем чувствительности периферических тканей к ин-
сулину и, как следствие, снижением инсулинорезис-
тентности под действием препарата. Это согласуется
с данными результатов исследований зарубежных
исследователей, обнаруживших способность коэнзи-
ма Q10 улучшать гликемический контроль у больных
ИНСД (Stoker R. Et al., 1991, Jameson S., 1991, Singh
R.B. et al., 1999, Thomas S.R. et al., 1999).

 Важным представляется факт улучшения ли-
пидного спектра крови под действием монотерапии
Кудесаном, выражающийся в достоверном снижении
уровней ОХС (р < 0,01), ХС ЛПНП (р < 0,01), ТГ (р <
0,01), повышении уровня ХС ЛПВП (р < 0,01) (таблица
2). Гиполипидемическая и антиатеросклеротическая
эффективность коэнзима Q10 подтверждена в ряде
исследований зарубежных ученых (Judy W.V. et al.,
1993, Rosenfeld F. et al., 1999, 2002, 2003, Ishii V. Et al.,
2004). Механизм гиполипидемического действия пре-
парата объясняется предотвращением окислительно-
го стресса – ключевого звена развития атеросклероза.

Отмечена хорошая переносимость препарата.
За время лечения ни у одного больного не наблюда-
лось побочных эффектов, требовавших уменьшения
суточной дозы или отмены препарата. Также Кудесан
не влиял на уровни аминотрансфераз, фибриногена,
мочевины и креатинина сыворотки крови.

Выводы.
1.У больных с МСХ монотерапия Кудесаном в тече-
ние 8 недель приводит к значительному улучше-
нию клинического состояния и выраженному ан-
тигипертензивному эффекту с достижением
целевых уровней АД у 60% пациентов.

2.У больных с МСХ монотерапия Кудесаном оказы-
вает выраженный кардиопротекторный эффект,
улучшает показатели системной и внутрисердеч-
ной гемодинамики, препятствует патологическо-
му ремоделированию миокарда.

3.Монотерапия Кудесаном способствует улучшению
показателей углеводного и липидного обмена у
больных с МСХ.

4.Кудесан обладает высокой эффективностью и бе-
зопасностью, хорошо переносится больными, не
вызывает побочных эффектов и может быть ис-
пользован в качестве препарата первого ряда в ле-
чении больных с МСХ.

Дальнейшие исследования планируется посвя-
тить другим вопросам исследования эффективности
и безопасности монотерапии Кудесаном у больных
с МСХ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ

С ЗАКРЫТОЙ ПОЗВОНОЧНО-
СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
ПОЯСНИЧНОГО УРОВНЯ

Редковец Т.Г., Василенко М.Н., Али Смади
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье проведен анализ современных представ-
лений о восстановительной терапии и физической реабилита-
ции лиц с закрытой спинномозговой травмой поясничного
уровня. Вопрос реабилитации таких больных до настоящего
времени является дискуссионным. Представлены различные
подходы к периодизации, планированию видов реабилитации
(медицинской, социальной, психологической и физической).
Высказывается мнение о разнонаправленности применяемых
средств реабилитации и необходимости их обоснования в
рамках системного подхода.
Ключевые слова: реабилитация, этапы, тактика, спинномоз-
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часні уявлення про відновлювальну терапію і фізичну реаб-
ілітацію осіб із закритою хребцево-спинномозковою трав-
мою поперекового рівня. В статті наведено аналіз сучасних
уявлень про відновлювальну терапію і фізичну реабілітацію
осіб із закритою спинномозковою травмою поперекового
рівня. Питання реабілітації таких хворих на сучасному етапі
є дискусійним. Представлені різні підходи до періодизації,
плануванню видів реабілітації (медичної, соціальної, психо-
логічної та фізичної). Висловлюється думка про різнобічність
засобів реабілітації, які застосовуються, та про необхідність
їх обґрунтування в рамках системного підходу.
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травма, ефективність, специфічність.
Annotation. Redkovets T.G., Vasilenko M.N., Ali Smadi. State-
of-the-art introducings about regenerative therapy and a physical
aftertreatment of faces with an enclosed spinal cord trauma of a
lumbar level. The modern beliefs about reconstruction therapy
and physical rehabilitation of persons who has locked spinal cord
trauma of lumbar level. The article consists of an analysis of

modern beliefs about reconstruction therapy and physical
rehabilitation of persons who has locked spinal cord trauma of
lumbar level. These questions are still under discussion. The article
gives some different approaches for therapy periods and planning
of other rehabilitations types (medical, social, psychological and
physical). Also the article gives an opinion about different ways
of aplicable facilities for rehabilitation and needs of their
motivation within the framework of system approach.
Keywords. rehabilitation, stages, tactics, spinal cord trauma,
efficiency, specificity.

Введение.
Позвоночно-спинномозговые травмы отно-

сятся к наиболее тяжелым травмам опорно-двига-
тельной системы. В комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление пациентов с закрытыми
позвоночно-спинальными травмами поясничного
уровня, кроме медицинских воздействий (медикамен-
тозного, хирургического лечения), большая роль от-
водится социальной, профессиональной и физичес-
кой реабилитации (лечебной физкультуре, массажу,
рефлексотерапии, физиотерапии и т.п.)

До настоящего времени отсутствует единое
мнение по кардинальным вопросам тактики в лечении
закрытых повреждений позвоночника и спинного моз-
га, что дезориентирует практических врачей и подчас
отрицательно сказывается на лечении пострадавших
(Гребенюк, 1965). А применение множества эффектив-
ных лечебно-диагностических приемов и методов без
учета вида повреждений, приводят к негативному ре-
зультату (Хвисюк Н. И., Хвисюк А. Н., 2002).

Успешному восстановлению состояния здоро-
вья лиц перенесших позвоночно-спинномозговую
травму могут способствовать как разработка новых,
так и усовершенствование известных способов опе-
ративного, консервативного лечения, включая раз-
работку программ физической реабилитации (Сташ-
кевич, 1998).

Исследование проведено согласно плану НИР
№ 4.1.3 «Теоретико-методические основы физичес-
кой реабилитации при патологии позвоночника».

Формулирование целей работы.
Цель исследования – исследовать состояние воп-

роса физической реабилитации лиц с закрытой позво-
ночно-спинномозговой травмой поясничного уровня.

Методы исследования – анализ и обобщение
литературных источников.

Результаты исследования и их обсуждение.
Терапия позвоночно-спинальной травмы осу-

ществляется: функциональным методом – длительным
вытяжением; методом одномоментной или постепен-
ной репозиции позвоночного столба с последующим
наложением гипсового корсета; фиксированным ске-
летным вытяжением; оперативным методом (деком-
прессивной ляминэктомией с последующей ревизи-
ей содержимого позвоночного канала и с
применением различных способов стабильной фик-
сации) [1, 5]. Лечение должно обеспечить макси-
мально возможное восстановление поврежденного
отдела позвоночника (Цивьян Я.Л., 1993). До насто-
ящего времени между ведущими клиницистами ней-
рохирургии, ортопедии и невропатологии идет дис-
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куссия относительно закрытой травмы позвоноч-
ника и спинного мозга по двум основным вопросам:
сроки проведения операции и объем хирургических
вмешательств (Гребенюк, 1965).

Тактика, характер и сроки лечения лиц с зак-
рытой позвоночное спинномозговой травмой зави-
сят от формы, локализации и степени повреждения
спинного мозга и позвоночного столба, компрессии
переднего отдела тел позвонков и угла локальной де-
формации [7, 10, 14]. Методом выбора при лечении
неосложненных повреждений позвоночника и спин-
ного мозга являются консервативные способы лече-
ния, которые в ряде случаев оказываются малоэф-
фективными. Все это делает актуальным дальнейшее
совершенствование методов лечения и восстановле-
ния этих больных (Бабиченко Е.И.,1999).

Ряд авторов (Зельцев А.К. с соавт., 1989) обра-
щают внимание на зависимость исходов и степени
реабилитации от срока между травмой спинного
мозга и операцией (при относительной идентичнос-
ти прочих факторов).

На первый план реабилитации больных с той
или иной степенью нарушений нижних конечностей
выступают вопросы тактики лечения данного конк-
ретного больного с учетом всех имеющихся у него
биопатомеханических нарушений (Савченко П. А.,
1989), а также оценки личностных особенностей боль-
ного, изменений психического и социального стату-
са (Егоров С. П., 1989).

Восстановительная терапия пациентов с зак-
рытой позвоночно-спинальной травмой начинается
с правильного оказания первичной помощи.

Оказание первой помощи, добольничная и
внутрибольничная транспортировка должны быть
проведены так, чтобы не было нанесено дополни-
тельных повреждений (Кондратенко А. П., 1973).
Предупреждают и смягчают развитие ранних и по-
здних осложнений сокращением времени транспор-
тировки (Мазуренко О. В., 2003).

Очень важно раннее диагностирование позво-
ночно-спинальной травмы. Причиной несвоевре-
менной диагностики повреждения позвоночника
обычно является недооценка тяжести повреждения.
Поздняя диагностика повреждения позвоночника
может служить усугублению симптоматики, приве-
сти к вторичному повреждению спинного мозга и
его корешков (Юмашев Г. С, 1983).

Большая часть безрезультатного лечения спи-
нальных больных связана с однобоким и симптома-
тическим подходом в лечении этих больных на ран-
них стадиях. (Сташкевич С. А., 1997).

Одни авторы ратуют за раннее хирургическое
вмешательство в первые два дня с момента неослож-
ненной травмы [3]. Другие авторы утверждают, что
оперативное вмешательство желательно проводить
в сроки от 6 до 16 дней после выведения больного из
состояния шока, нормализации дыхания, сердечно-
сосудистой системы [7]. Оперативное лечение неста-
бильных повреждений пояснично-грудных позвон-
ков сводится к вправлению смещенных фрагментов

и фиксации внутренними металлическими фиксато-
рами (Цивьян Я.Л., 1993), а при этом есть необходи-
мость фиксации 5-6 позвоночно-двигательных сег-
ментов (Вертилэ, 2001). Оперируются больные в
промежуточном и позднем периодах, при наличии
симптомов нестабильности позвоночника и синдро-
мами сдавления спинного мозга и корешков (Бирю-
ков Ю В., Семан А. А., 1973). При наличии соответ-
ствующих показаний в процессе оперативного
вмешательства осуществляются необходимые мани-
пуляции на содержимом позвоночного канала (Ци-
вьян Я.Л., 1965).

После операции начинается новый этап – обу-
чение жизни в новом состоянии, восстановление
мобильности, силы, подвижности, уменьшение боли,
профилактика тромбоэмболии, адаптация и выздо-
ровление. Вопрос о сроках перевода в отделение пос-
ле проведенной операции и начале реабилитацион-
ных мероприятий решается в отделении реанимации
на 3-7 день [1, 11].

Цель реабилитации – максимально возмож-
ное снижение социально -экономического ущерба
от инвалидности и других видов последствий болез-
ней и травм на общественном и индивидуальном
уровне (Карташов В.Т., 2006).

Более сорока лет назад, 1967 году в Праге на
IX конференции министров здравоохранения соц-
стран была поставлена задача: «Разработка индиви-
дуальной программы реабилитации для каждого
гражданина с нарушенным здоровьем», что остает-
ся актуальным и сейчас.

Существует мнение, что в реабилитации нет
определенной последовательности, участвующих
специальных дисциплин, а есть только их сосущество-
вание [13, 14]. Комплексная реабилитация охватыва-
ет медицинские, физические, психические, социаль-
но-экономические,  профессиональные и
педагогические мероприятия. Медицинская реаби-
литация находится в тесной связи с трудовой и соци-
альной реабилитацией и должна быть содружествен-
на с ними (Карташов, 2006).

В плане реабилитации следует предусмотреть
соответственно неотложные первоочередные мероп-
риятия, но и необходимо учитывать единство психи-
ческих, биологических факторов при включении ин-
валида в общество (Ренкер К., 1980).

Начало реабилитационных мероприятий паци-
ентов с позвоночно-спинномозговой травмой опре-
деляется моментом перехода больного из биологи-
ческого существа в социальное, когда угроза жизни
отпадает, и встает вопрос, как жить дальше.

Важным в решении вопроса реабилитации лиц
с закрытой позвоночно-спинномозговой травмой
представляется разработка научно-обоснованных ти-
повых программ реабилитации с учетом современ-
ных достижений медицины, проведение стандартиза-
ции и индивидуализации реабилитационных
программ и мероприятий с ранней активизацией боль-
ных и ранним ортезированием, обеспечение доступ-
ности всех видов помощи и обеспечение другими тех-
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ническими средствами каждого нуждающегося в этом
больного или инвалида (Корж А. А., с соав., 2004).

Организация реабилитационных мероприятий
должна быть плановой, постоянно нарастающей и
целенаправленной, она требует обучения персона-
ла, дополнительного оснащения, начинается рано и
проводиться длительное время.

Для полноты реабилитации огромное значе-
ние имеет настроение пострадавших, их стремление
к определенной цели. Последняя определяется в за-
висимости от степени повреждения спинного мозга.
(Демиденко В,Н., 2004).

Немаловажным фактором в достижении ус-
пеха реабилитации больных с поврежденным спин-
ным мозгом является длительная терапия, исключи-
тельная настойчивость,  трудолюбие и
благожелательность обслуживающего персонала.
(Зельцев А.К.с соав., 1985).

Кроме того, важное место в реабилитации
больных с травмами позвоночника и спинного моз-
га отводится воспитанию навыков самообслужива-
ния и самостоятельного обучения или переобуче-
нию. (Петрашкевич Н. П., 2002).

Социальное значение реабилитации пациен-
тов с нарушениями функции спинного мозга опре-
деляет важность всех этапов реабилитационных ме-
роприятий (Епифанов В.А,, 2005)

Основными задачами физической реабилита-
ции лиц с закрытой спинномозговой травмой пояс-
ничного уровня является улучшение сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, мышечной, мочеполовой и
других систем организма путем максимальной акти-
вации их резервов (Карташов В,Т.,2006), а также кор-
рекцией основных функций поврежденного позво-
ночника – опорной, двигательной и защитной.
Известно, что воздействие педагогических факторов
(физические упражнения, формы организации заня-
тий, интенсивность нагрузок) в коррекционно-вос-
становительной работе должно быть направлено ло-
кально на функциональную структуру, которая в
целостной системе организма по включению мотор-
но-висцеральных рефлексов адаптируется к средо-
вым условиям. В связи с этим положением доза при-
меняемых физических нагрузок в каждый момент их
воздействия должна быть оптимальной (Григоренко
В. Г., 1992).

Конструктивную основу физической реаби-
литации как педагогической системы составляет
объективная информация, полученная на основе
дифференциального исследования функциональных
систем организма больных с позвоночно-спинно-
мозговой травмой, его резервных возможностей в
момент применения физических нагрузок. (Григо-
ренко В. Г., 1992).

Проблема реабилитации двигательных рас-
стройств обусловленных повреждением нервной
системы при позвоночно-спинальной травме оста-
ется актуальной и до настоящего времени. Она свя-
зана с одной стороны с ограниченной способнос-
тью нервных тканей к регенерации, а с другой

сложностью и длительностью формирования меха-
низмом компенсации (Белова А.Н., 2000)

На основе дифференцировано-интегрального
подхода в условиях физической реабилитации боль-
ных с ЗПСТПУ представляется возможным добиться
оптимального уровня коррекции их двигательной
сферы, подготовленности к бытовой и профессио-
нальной деятельности и заложить морфологическую
функциональную и психопедагогическую основу
физического совершенствования и социальной реа-
билитации.

Анализ литературных данных показал, что при
проведении восстановительной терапии с использо-
ванием спортивных мероприятий больным, перенес-
шим травму позвоночника и спинного мозга, зачас-
тую, применяют упражнения неспецифической
направленности без учета биомеханических особен-
ностей видов спорта [3].

Для каждого реабилитанта следует состав-
лять отдельный план лечения с целью обеспече-
ния максимального эффекта тренировки. При этом
опыт показал, что опасность завышенного требо-
вания гораздо меньше, чем опасность заниженно-
го. Очень важно в рамках плана реабилитации со-
блюдать правильную очередность мероприятий с
учетом основных задач. Поэтому педагогические
или профессиональные требования на отдельных
этапах программы реабилитации могут стоять на
первом месте, а медицинские – иметь меньшее
значение (Ренкер, 1980).

Итак, установлено, что восстановительные ме-
роприятия для лиц с закрытой позвоночно-спинно-
мозговой травмой поясничного уровня включают:
позиционную терапию, медикаментозное лечение в
зависимости от клинических проявлений, психотера-
пию, лечебную физкультуру, массаж, мануальную
терапию, электростимуляцию различных мышц,
чрезкожную стимуляцию задних отделов спинного
мозга, эпидуральную электростимуляцию спинного
мозга для лечения болевых синдромов, лазеротера-
пию, магнитотерапию, импульсное магнитное поле,
рефлексотерапию, электропунктуру, электросон,
светолечение, электрофорез, ионофорез, гидрокине-
зотерапию, инфрапеллоидотерапию, фитотерапию,
парафиновые аппликации, сегментарное введение
коллоида, грязетерапию, гидромассаж, талассотера-
пию, применение ортезов, механотерапию, трудоте-
рапию, терапию занятостью, библио- и культуроте-
рапию, терапию средой, терапию спортивную и др.
[2, 6, 12]. При этом представленные средства и мето-
ды разработаны без учета единого патофизиологи-
ческого механизма позвоночно-спинномозговой
травмы.

Выводы.
Представленные данные литературы свиде-

тельствуют о большом количестве методов реаби-
литации применяемых у больных позвоночно-спи-
нальной травмой, а, следовательно, и недостаточной
их эффективности при проведении восстановитель-
ной терапии.
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Перспектива дальнейших исследований.
Представленный анализ обосновывает поиск путей
к созданию более эффективной комплексной про-
граммы физической реабилитации для лиц с данной
патологией.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

СТУДЕНТОК КГМУ
Садовская Ю.Я.

Крымский государственный медицинский
университет им. С.И.Георгиевского, Симферополь

Аннотация. Подтверждается необходимость регулярной дви-
гательной активности в виде занятий физической культуры на
протяжении всего периода обучения. Установленные законо-
мерности и зависимости отображают объективные реализа-
ции адаптационных процессов в организме под воздействием
занятий адекватной интенсивности. Исследования позволили
установить позитивные количественные сдвиги исследован-
ных морфо-функциональных и психофизиологических пара-
метров студентов и оптимизировать учебный процесс.
Ключевые слова: студент, физический, развитие, работоспо-
собность, нагрузка.
Анотація. Садовська Ю.Я. Особливості фізичного розвитку і
фізичної працездатності студенток КДМУ. Підтверджується
необхідність регулярної рухової активності у вигляді занять
фізичної культури протягом усього періоду навчання. Уста-
новлені закономірності і залежності відображають об’єктивні
реалізації адаптаційних процесів в організмі під впливом за-
нять адекватної інтенсивності. Дослідження дозволили вста-
новити позитивні кількісні зрушення досліджених морфо-
функціональних і психофізіологічних параметрів студентів і
оптимізувати навчальний процес.
Ключові слова: студент, фізичний, розвиток, працездатність,
навантаження.
Annotation. Sadovskaya Yu.Ya. Habits of physical development
and physical effeciency of students of university. Necessity of a
regular motor performance as occupations of physical training
proves to be true during all term of learning. Established
regularities and dependences map objective realizations of
adaptive processes in an organism under effect of occupations
of adequate intensity. Researches have allowed to install positive
quantita tive a lterations of the investigated morphological
functional and psychophysiological parameters of students and
to optimize educational process.
Keywords: student, physical, development, work capacity, load.

Введение.
Значимость физического воспитания как обя-

зательного предмета во время обучения студентов в
высших учебных заведениях высока. Уровень физи-
ческого и психического здоровья будущих врачей,
обучающихся как на лечебных, так и на стоматоло-
гическом факультетах особенно важен. И тем самым,
ряд факторов обусловливает острую необходимость
повышения качества и эффективности физического
воспитания студентов.

Стремительность потока новой информации
(ее количество каждые 10 лет удваивается) и пере-
оценка старых сведений неизбежно приводят к уп-
лотнению и усложнению учебных программ, что
вызывает увеличение объема изучаемого материа-
ла и напряженности его умственного труда. Все это
нередко приводит к ограничению двигательной ак-
тивности студента [4-6].

Относительно малая двигательная активность
затрудняет и учебу, и физическую подготовку буду-
щего специалиста к труду.

Студентов медицинских ВУЗов, естественно,
можно отнести к категории работников интеллекту-
ального труда, которая ежедневно испытывает интен-
сивные нагрузки на мозг. Работающий головной мозг
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потребляет значительно больше кислорода, чем дру-
гие ткани тела. А ведь только в состоянии покоя моз-
говая ткань поглощает до 20% кислорода, потребляе-
мого всем организмом.

При умственном труде происходит усиление
кровенаполнения мозговых сосудов, и периферичес-
кие сосуды сужаются, то есть наблюдаются сосудис-
тые реакции, обратные тем, которые возникают при
мышечной работе. Резко изменяются функции сер-
дечно-сосудистой системы, когда умственная нагруз-
ка сопровождается эмоциональными переживания-
ми.  Волнения,  напряженность, например, в
сессионный период, приводят к явлению тахикардии
до 130 – 144 ударов в минуту, а артериальное давление
достигает 155/95 мм ртутного столба (при норме со-
ответственно 60-80 уд/мин для пульса и 120/70 мм для
артериального давления). При эмоционально напря-
женном труде изменяются и ритм и глубина дыхания
в сторону учащения и большей поверхности.

Длительный интеллектуальный труд вызывает
в организме функциональные изменения, обуслов-
ленные главным образом малой подвижностью. Сни-
жение активности скелетной мускулатуры ведет к
ограничению потока импульсов в головной мозг, и
как следствие к ослаблению процессов возбуждения
и торможения в коре больших полушарий. Возника-
ют условия для снижения работоспособности не толь-
ко физической, но и умственной, повышается утом-
ляемость, ухудшается общее самочувствие.

По данным многих исследователей здоровье
человека более чем на 50% определяется образом
жизни и только около 10 % – организацией медицин-
ской помощи. Таким образом, здоровый образ жиз-
ни является главным фактором здоровья человека,
за него необходимо бороться, преодолевая инерт-
ность и слабоволие.

При такой ситуации правильная организация
режима дня, обязательные занятия физической куль-
турой или спортивные увлечения существенно помо-
гут в улучшении умственной и физической работы.

Конечным результатом влияния мышечной
деятельности на интеллектуальные функции являет-
ся увеличение четкости и организованности выпол-
нения, а также улучшения памяти. Физическая тре-
нировка  их способствует ясности мышления,
повышает собранность и улучшает ориентирование
в окружающем мире и событиях. Двигательная ак-
тивность существенно влияет на эмоциональное со-
стояние человека, улучшая его самочувствие и на-
строение. Даже неприятные и болевые ощущения,
вызванные заболеванием или каким-либо недомога-
нием, при эмоциональном подъеме исчезают, либо
значительно уменьшаются.

Таким образом, занятия физическими упраж-
нениями, активный отдых и закаливание жизненно
необходимы при интеллектуальной деятельности,
особенно учащийся молодежи.

Работа выполнена по плану НИР Крымского
государственного медицинского университета им.
С.И.Георгиевского.

Формулирование целей работы.
Целью настоящего исследования является

количественная оценка уровня физического здоро-
вья студенток КГМУ на основании данных сдвигов
показателей физического развития и физической ра-
ботоспособности.

Методика и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на 60 студентках основной меди-
цинской группы (по специализации общая физичес-
кая подготовка и тяжелая атлетика) и специальной
медицинской группы. Исследуемые студентки были
распределены на три группы (в каждой по 20 чело-
век) с учетом разной направленности физической
подготовки в них. Так в группе общей физической
подготовки преобладает аэробная нагрузка; в груп-
пе атлетизма преобладает анаэробная нагрузка; в
специальной медицинской группе проводятся заня-
тия и аэробной и анаэробной направленности с уче-
том адекватности состоянию здоровья.

Методы исследования. Для оценки физичес-
кого развития использовался метод антропометрии
и метод индексов. Измерялся вес и рост, жизненная
емкость легких, частота сердечных сокращений и
артериальное давление. Полученные данные оцени-
вались по следующим индексам: Кетле (весо-росто-
вому), жизненному индексу и индексу Робинсона.

Функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы оценивалось по частоте сердечных
сокращений в покое.

Физическая работоспособность определялась
с использованием субмаксимального теста PWC170.

Результаты исследования.
Выполненные исследования и их количествен-

ная оценка свидетельствуют о том, что:
При оценке индекса Кетле (табл.1) во всех трех

группах были отмечены значения показателей, ука-
зывающие на гармоничность физического развития
студенток в целом (отсутствие избыточности веса или
его недостаточности). В группе студенток специаль-
ной медицинской группы показатель превышает зна-
чение группы тяжелой атлетики (на 6%) достоверно,
и группы общей физической подготовки (ОФП) на 4
%, но недостоверно.

При оценке жизненного индекса (табл.1) во
всех трех обследуемых группах выявлены значения
показателей в пределах среднестатистических норм,
что указывает на хорошее функциональное состоя-
ние дыхательной системы. При этом значение пока-
зателя жизненного индекса в специальной медицин-
ской группе значительно выше и статистически
достоверно (на 14 %) чем в группе тяжелой атлетики.
Полученный факт может быть обусловлен высокой
значимостью аэробной нагрузки на учебных заняти-
ях в академических группах со студентами. На каж-
дом практическом занятии студенты специальной
медицинской группы выполняют нагрузку в форме
оздоровительного бега в течение 15-20 минут.

Индекс Робинсона, характеризующий функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой системы,
в частности сердечной мышцы, у студенток во всех
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Таблица 1. 
Количественная оценка уровня физического здоровья студенток 

 
  

Показатели 
Группа 
тяжелой 
атлетики 

Уровень 
значимости 

Спецгруппа Уровень 
значимости 

ОФП Уровень 
значимости 

1 Индекс Кетле, I 
Кетле (г/см) 

337,6+4,65 Р = 0,05 359 + 9,7 Р > 0,05 348 + 11,07 Р > 0,05 

2 Жизненный 
индекс 
I жизн мл/кг 

51,19 + 1,7 Р < 0,05 59,12 + 2,42 Р > 0,05 54,18 + 1,46 Р > 0,05 

3 Индекс 
Робинсона 

83,26 + 2,6 Р > 0,05 85,67 + 2,5 Р > 0,05 81,85 + 4,56 Р > 0,05 

4 ЧСС в покое 
уд/мин 

72,6 + 1,14 Р < 0,05 76,5 + 1,34 Р > 0,05 75,35 + 1,6 Р > 0,05 

5 PWC170 637,15 +29,9 Р > 0,05 590,2+20,21 Р < 0,05 850,6 +62,02 Р < 0,05 
6 МПК 43,76 + 1,12 Р > 0,05 40,38 + 1,47 Р < 0,05 48,15 + 2,38 Р > 0,05 
 

Рис. 1. Уровень физической работоспособности у студентов:
1 – группа тяжелой атлетики; 2 – специальная медицинская группа; 3 – группа ОФП.

трех обследуемых группах находится в пределах сред-
них показателей (табл.1).

Частота сердечных сокращений в покое как
функциональный показатель сердечно-сосудистой
системы, а также показатель уровня тренированнос-
ти последней, находится во всех трех обследованных
группах в пределах статистических норм. При этом
статистически достоверно частота сердечных сокра-
щений у студенток специальной медицинской груп-
пы больше, чем в группе тяжелой атлетики.

 Исследование физической работоспособнос-
ти при проведении теста PWC 170 выявило более су-
щественную разницу между значениями показателей
PWC 170 и максимальным потреблением кислорода
(МПК) в трех обследуемых группах. Наибольшие зна-
чения показателей, как PWC 170, так и МПК отмечены
в группе студенток, занимающихся по программе об-
щей физической подготовки. Средние значения у сту-
денток в группе тяжелой атлетики и наименьшие в
специальной медицинской группе. При этом статис-
тически достоверно значение показателя физической
работоспособности в группе ОФП выше на 30 % чем
в специальной медицинской группе, и на 25 % выше,
чем в группе тяжелой атлетики. (рис. 1).

Значение показателя МПК достоверно выше в
группе ОФП на 13% чем в специальной медицинс-
кой группе и на 10 % выше, чем в группе тяжелой
атлетики, но не достоверно.

Выводы.
1. Достоверное улучшение физиологических пара-
метров занимающихся, реализующих физическую
активность в указанных формах и режимах, свиде-
тельствует о возросших функциональных возмож-
ностях мышечной, респираторной и сердечно-со-
судистой системы по доставке кислорода для
покрытия энерготрат работающих мышц в соот-
ветствии с их запросом, утилизации кислорода в
мышцах, экономизации работы аппарата кровооб-
ращения, снижении потребности миокарда в кис-
лороде, более экономном его расходовании, хоро-
шей адаптации организма к физической нагрузке
и об улучшении характера протекания нервных
процессов, то есть о системном улучшении мор-
фофункционального статуса и, следовательно, об
улучшения физического здоровья.

2. Выявленные позитивные количественные сдвиги
исследованных морфофункциональных парамет-
ров студенток подтверждают необходимость регу-
лярной двигательной активности в виде занятий
физической культуры на протяжении всего перио-
да обучения, а не только на младших курсах, как
работают большинство ВУЗов Украины.

3. Установленные закономерности и зависимости
отображают объективные реализации адаптацион-
ных процессов в организме под воздействием за-
нятий адекватной интенсивности.
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4. Выполненные исследования по оценке физичес-
кого развития и физической работоспособности
студентов КГМУ позволили установить позитивные
количественные сдвиги исследованных морфо-
функциональных и психофизиологических пара-
метров студентов и оптимизировать учебный про-
цесс с учетом полученных позитивных результатов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физического развития и физической работоспособ-
ности студенток.
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ МОРАЛЬНОЇ
ВИХОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ГІМНАЗІЇ
Сембрат А.

Державний вищий навчальний заклад „Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди”

Анотація. Розвиток моральності у старшокласників пов’яза-
ний з певними змінами у формуванні та інтеграції їх мо-
ральних цінностей. Сформована цілісна інтегративна систе-
ма моральних цінностей реалізується у власних моральних
потребах, мотивах, поведінці, діяльності. Вона є основою
для організації подальшого морального виховання. Мораль-
не виховання старшокласників у сучасних умовах має бути
тісно пов’язане з новими процесами розвитку суспільства.
Соціально необхідним стає формування високоморальної,
ціннісно зорієнтованої особистості старшокласника.
Ключові слова: діагностика,  виховання , старшокласник,
гімназія.
Аннотация. Сембрат Алла. Диагностика состояния мораль-
ной воспитанности старшеклассников в учебно-воспитатель-
ном процессе гимназии. Развитие нравственности у стар-
шеклассников связано  с определенными изменениями  в
формировании и интеграции их моральных ценностей. Сфор-
мированная целостная интегративная система моральных
ценностей реализуется в собственных моральных нуждах,
мотивах, поведению, деятельности. Она является основой
для организации дальнейшего морального воспитания. Мо-
ральное воспитание старшеклассников в современных усло-
виях должно быть тесно связано с новыми процессами раз-
вития  общества . Социально  необходимым  становится

формирование высоконравственной, ценностно сориенти-
рованной личности старшеклассника.
Ключевые слова: диагностика, воспитание, старшеклассник,
гимназия.
Annotation. Sembrat A. Diagnostics of a condition of intellectual
good breeding of senior pupils in teaching and educational process
of a grammar school. Development of morals at senior pupils is
connected to defined changes in formation and integration of
their moral values. Generated integrated integrative system of
moral values is implemented in own intellectual needs, motives,
to behaviour, activity. She is a basis for architecture of the further
intellectual education. Intellectual education of senior pupils in
state-of-the-art conditions should be closely connected to new
developments of a society. Socially necessary there is a formation
highly moral, value guidance persons of the senior pupil.
Keywords: diagnostic, education, senior pupil, grammar school.

Вступ.
Феномен „мораль” є складним комплексним

утворенням, яке наявне не лише тільки у пізнанні,
але й у процесах соціального життя та культури, у
світогляді людини, що необхідно враховувати при
формуванні моральної особистості (4).

Проблема морального виховання молоді була
актуальною на різних етапах розвитку людського сус-
пільства. Сьогодні передбачається формування ши-
рокого кола моральних якостей, які випливають із за-
гальнолюдських уявлень про мораль, до яких
відносимо людську гідність, доброзичливість, спра-
ведливість, непримиренність до антигуманних
учинків, чесність, людяність, безкорисливість,
співчуття, порядність та інші чесноти.

Робота виконана за планом НДР державного
вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди”.

Формулювання цілей роботи.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літе-

ратуру, ми дійшли висновку, що особистість при вход-
женні в суспільство повинна дотримуватися таких
правил: емоційно співіснувати з різними категорія-
ми людей, спираючись на моральні цінності, норми
та правила поведінки; враховувати психічні особли-
вості інших людей, їх ставлення до себе та вдоскона-
лювати свій внутрішній світ.

Нами була розроблена програма експеримен-
тальної роботи, яка включала ряд етапів:

І етап – констатувальний експеримент: виз-
начення сучасного стану та тенденцій морального
вдосконалення старшокласників, а також рівнів мо-
ральної вихованості старшокласників.

ІІ етап – уточнюючий експеримент: внесен-
ня коректив у плани виховної роботи гімназій.

ІІІ етап – формувальний експеримент: роз-
робка та введення у навчально-виховний процес ме-
тодичних рекомендацій щодо підвищення ефектив-
ності морального виховання старшокласників, аналіз
результатів дослідження в контрольних та експери-
ментальних групах.

ІV етап – порівняльний аналіз та узагальнен-
ня отриманих результатів за експериментальних умов,
виявлення динаміки моральної вихованості старшок-
ласників.
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Охарактеризувавши складність процесу мо-
рального виховання гімназистів, оцінимо реальний
стан моральної вихованості старшокласників у прак-
тиці роботи гімназій.

Результати досліджень.
Як показує практика, а також проведене нами

вивчення стану морального виховання старшоклас-
ників, у ряді гімназій ця робота проводиться ще не на
належному рівні. Насамперед, у гімназіях нема по-
трібної установки на орієнтації морального вихован-
ня старшокласників, зокрема через моральний по-
тенціал усної народної творчості, чим багата Україна.

Це спостерігалося нами на етапі констатуваль-
ного експерименту під час ознайомлення в гімназіях
з навчальними планами, програмами, підручника-
ми, плануванням виховної роботи. У планах вихов-
ної роботи не враховано потенціал засобів фолькло-
ру в моральному вихованні старшокласників. Заходи,
пов’язані з використанням фольклору в моральному
вихованні старшокласників, майже відсутні.

Серед проблем, визначених у навчальних про-
грамах з гуманітарних дисциплін, чітко не виділено
усної народної творчості як складової частини украї-
нської культури, що завоювала світову славу, хоча
для вивчення літератури до кожного класу подають-
ся списки фольклорних творів. У пояснювальній за-
писці до програми з української літератури про куль-
туру українського народу при згадці про усну народну
творчість виділено лише один загальний термін ’’мо-
ральні приписи’’, але в самому тексті програми для
старшокласників недостатньо уваги приділено про-
блемі морального виховання.

Крім загальних спецкурсів та факультативів з
фольклору, можна було б провести старшокласни-
кам і курси, пов’язані з його окремими жанрами.

За результатами аналізу навчальних планів,
програм, посібників для гімназій стосовно їх вихову-
ючої моральної спрямованості можемо зробити такі
висновки:
- навчальна інформація в більшості випадків подаєть-
ся репродуктивним способом, увага акцентується
на змістову інформацію без розкриття її виховного
потенціалу морального спрямування;

- недостатня увага звертається на моральний розви-
ток особистості гімназиста.

Дослідження, що проводилися в гімназіях, доз-
волили виявити причини, які гальмують формуван-
ня моральних якостей та цінностей у навчально-ви-
ховному процесі гімназій. Педагогам гімназій
пропонували дати відповіді на запитання: „Які риси
характеру переважають у сучасних старшоклас-
ників?”, „Які б якості характеру, на вашу думку, по-
винні переважати у старшокласників?”. Результати
свідчать, що значна частина старшокласників не праг-
не розвивати такі моральні цінності, як толерантність,
доброзичливість, любов до Батьківщини, чесність,
людяність, правдивість, доброта, відповідальність,
пояснюючи перевантаженням навчальних програм
та конкретними завданнями з навчальних дисциплін.

Серед факторів, що гальмують розвиток мо-
ральних цінностей, визначаються: застарілі авторські

методи, причому % співвідношення зростає з 37% у
2006 році та до 38,3% у 2007; психолого-педагогічна
непідготовленість педагогів до процесу морального
виховання; перевантаження викладачів непрямими
обов’язками, відсутність нових підручників (8,1% у
2006 році та 10,5% у 2007). Виявилося, що значна
кількість гімназистів досконало не володіють уміння-
ми та навичками моральної діяльності, не завжди го-
тові вибрати найбільш відповідні способи навчаль-
ної діяльності у певних ситуаціях і тим самим
гальмують процес розвитку моральних якостей та
формування моральних цінностей.

Результати досліджень свідчать про наявність
інтересу в старшокласників до системи моральних
цінностей, до пізнання законів розвитку суспільства,
до системи народних традицій, до мистецтва та музи-
ки через вивчення історії й традицій, творів літерату-
ри та мистецтва, видатних постатей українського на-
роду.  Тим самим активізується різноманітна
діяльність старшокласників, спрямована на засвоєн-
ня моральних цінностей українського народу. Зокре-
ма, серед якісних показників формування мораль-
них рис та цінностей виділено: зацікавлення
народними піснями – 14,8%; народними святами та
обрядами – 11,2%; фольклорними колективами – 9,3%;
участю в конкурсах, олімпіадах, вечорах, концертах –
8%; гуртками – 5,7%; обговорюванням телепередач
на моральні теми – 20,2%; книгами – 30,8%.

Формуванню моральних почуттів (вірність
традиціям роду, честь та ін.), моральному вихован-
ню особистості сприяє фольклор – квінтесенція на-
родної мудрості, сконденсована у родинних традиці-
ях, які вироблялись упродовж усієї історії розвитку
українського етносу ( 2).

Традиційною формою передачі молоді соц-
іального досвіду та духовних цінностей, моральних
норм і принципів є трудові свята. Саме вони розкри-
вають перед учнями красу і значення праці в людсь-
кому житті. В експериментальних навчальних закла-
дах проведено традиційні свята праці на такі теми:
„Трудові династії моєї родини”, „Праця – найголовн-
іше в моєму житті”, „Професії моїх батьків”, „Світ
захоплення моєї сім’ї” та інші. З інших форм трудо-
вого виховання можна виділити такі: зустрічі з ціка-
вими людьми, народними умільцями, майстрами,
композиторами, художниками („Професії мого
міста”), екскурсії на підприємства, диспути („Твоя
майбутня професія. Яка вона?”, „Про самовихован-
ня здібностей і працелюбності”).

Для з’ясування стану трудового виховання у
сім’ї з батьками учнів було проведене анкетування.
На питання „Як ставиться ваша дитина до праці?” 50%
відповіли, що охоче виконує трудові доручення; 27%
– проявляє інтерес до окремих видів праці; 23% –
іноді виконує трудові обов’язки вдома. Анкетування
свідчить, що цьому питанню слід ще приділяти увагу
в сім’ї і в гімназії. Слід зазначити, що у виборі юнака-
ми і юнками життєвого шляху часто істотну роль
відіграє приклад людини, яка втілює в собі кращі риси
нашого сучасника — активність, відповідальність
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працьовитість, колективізм, вимогливість до себе та
інших. У більшості випадків таким взірцем для дітей є
батько та мати. Саме вони розкрива-ють перед дити-
ною красу і значення праці, виховують зацікавленість)
дітей справами своєї сім’ї, усвідомлення ними необ-
хідності працювати на благо родини і держави.

Варте уваги соціальне дослідження старшок-
ласників (як осіб, які збираються вступати до вищих
навчальних закладів), яке показало, що лише 21% рес-
пондентів замислюються над питанням про сенс жит-
тя, пізнання себе, 17% мають чіткі орієнтири, 19%
усвідомлюють мету свого життя, тільки 12% цікав-
ляться процесами, які відбуваються у суспільстві.

Аналіз виховної роботи морального спряму-
вання гімназій показав, що в системі навчально-ви-
ховного процесу є теоретична основа (сформульо-
вані мета, завдання, пріоритетні види діяльності), є
традиції, гуртки, об’єднання, клуби за інтересами
старшокласників та інші, визначаються проблеми, над
розв’язанням яких працює педагогічний колектив,
визначена стратегія, проводяться різноманітні виховні
заходи. Проте варто зазначити, що мають місце не-
чітко визначені підходи до морального виховання,
відсутність концепцій виховання, перевага авторитар-
ного стилю у спілкуванні педагогів і старшокласників,
втрата зв’язку з випускниками. У більшості випадків
проведення заходів є масовим; недостатньо вивчаєть-
ся досвід інших інноваційних закладів освіти.

Сьогодні існує неоднозначне ставлення до про-
блем виховання. У гімназіях продовжує переважати
тенденція важливості фахових та другорядності дис-
циплін морально-етичного спрямування. Тому мож-
на виділити основні принципові протиріччя у на-
вчально-виховному процесі: між об’єктивними
вимогами суспільства та традиційними підходами до
процесу виховання; між типовою системою навчан-
ня старшокласників та індивідуально-творчим харак-
тером виховної діяльності тощо.

На нашу думку, у процесі засвоєння знань з
морального виховання обов’язковим є привласнен-
ня старшокласником моральних норм і особистісне
переживання їх з позиції моральних цінностей. Часто
засвоєння знань зводиться лише до інтерпретації по-
нять чи вимог, розкриття детального змісту, що в той
же час формує в особистості пристосовницьку по-
зицію щодо певних реальних дій. Тому формування
моральної особистості має бути тісно пов’язане з
новими процесами розвитку суспільства. Необхідно
враховувати нові соціально-культурні реалії, які впли-
вають на виховання (не тільки негативні, а й пози-
тивні). Врахування складних умов формування мо-
ральних цінностей у молодіжному середовищі дасть
можливість запобігти декларативному характеру при-
щеплення моральних цінностей серед молоді.

Криза моральних цінностей серед молоді є
надзвичайно актуальною проблемою для педагогіч-
ної теорії і практики. У зв’язку з цим частина педа-
гогів характеризує сучасну молодь як “втрачене по-
коління”, пояснюючи цей факт відсутністю у неї
загальнолюдських моральних цінностей.

Констатувальний експеримент було здійснено
з метою виявлення стану сформованості моральних
цінностей у старшокласників, а також факторів і умов,
що впливають на процес формування моральних
цінностей. Під час експерименту було поглиблено
вивчено практику роботи гімназій.

Перший етап експериментальної роботи скла-
дався з таких частин:
1.Аналіз стану морального виховання старшоклас-
ників у навчально-виховному процесі гімназії.

2. Виявлення рівня моральної вихованості старшок-
ласників.

3. Визначення мети впровадження методики форму-
вання моральних цінностей у старшокласників.

4.Аналіз етапів і конкретизація мети для кожного з
етапів впровадження (формування) моральних
цінностей старшокласників

На етапі констатувального експерименту були
визначені критерії сформованості моральних цінно-
стей у старшокласників, які включають необхідну
суму знань, умінь і навичок, визначено показники
готовності старшокласників до процесу формуван-
ня моральних цінностей. Умовно виділеним трьом
рівням моральної вихованості надано певні якісні ха-
рактеристики.

Метою констатувального експерименту була
постановка цілей і планування процесу морального
виховання старшокласників у навчально-виховному
процесі гімназії. Проведений аналіз генезису та сучас-
ного стану проблеми, а також тенденцій розвитку
гімназій дає змогу стверджувати, що метою впровад-
ження процесу морального виховання старшоклас-
ників у навчально-виховному процесі гімназії є фор-
мування у старшокласників таких моральних
цінностей, як доброзичливість, толерантність, любов
до Батьківщини, чесність, справедливість, повага до
інших, вимогливість, відповідальність та інших чеснот.

Визначення стану сформованості моральних
цінностей у старшокласників проводилося за допо-
могою таких діагностичних методів:
1. Вивчення ефективності навчально-виховної робо-
ти на основі складання анкети для старшокласників;
аналіз навчальних планів і програм гімназій із про-
блеми морального виховання.

2. Бесід із педагогами гімназій, під час яких виявляється
їх ставлення до організації навчально-виховної робо-
ти морального спрямування зі старшокласниками.

3. Відвідування уроків, занять та виховних заходів.
4.Діагностика основних труднощів у процесі мораль-
ного виховання старшокласників гімназії.

Основною формою виявлення рівня мораль-
ної вихованості було обрано тест як експерименталь-
ну методику, що має такі переваги:
- достатня об’єктивність результатів;
- широкі можливості для кількісних оцінок і матема-
тичної обробки інформації;

- незалежність від суб’єктивних факторів експеримен-
татора.

Якщо ставлення старшокласника до мораль-
ного самовиховання є стійким, йому легше вирішу-
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вати завдання моральної спрямованості, займатися
саморозвитком, самовдосконаленням, оцінкою влас-
них моральних якостей, поведінки. Тому, взявши до
уваги рівень зацікавленості старшокласниками мо-
ральним самовдосконаленням, ми мали змогу оці-
нити рівень підготовленості старшокласника до мо-
рального самовиховання в гімназії та формування в
нього моральних цінностей (рівень зацікавленості
змінюється у межах від -1 до +1). З цією метою стар-
шокласникам було запропоновано в анкеті дати
відповіді на такі запитання:
1. Чи подобається Вам процес самовиховання ?
2. Чи вважаєте Ви проблему формування моральних
якостей актуальною на сьогодні?

За результатами опитування слід зазначити, що
індекс задоволеності самовиховною діяльністю в ціло-
му вищий за індекс задоволеності формуванням мо-
ральних цінностей (таблиця 1).

Крім того, 10% старшокласників на поставле-
не запитання „Чи подобається Вам самовиховна ро-
бота?”, не змогли визначити свою позицію.

Причиною такого стану, на нашу думку, може
бути те, що по-перше, самовиховна діяльність потре-
бує більшої психологічної підготовленості, більшої
чутливості, моральної досконалості; по-друге, стар-
шокласники недостатньо підготовлені до самовихов-
ної діяльності.

Результати анкетування засвідчили, що в ціло-
му старшокласники приділяють увагу досліджуваній
проблемі, шукають шляхи активізації самовиховної
роботи, використовують різноманітні форми, мето-
ди, прийоми самовиховної діяльності з метою мо-
рального самовдосконалення.

Однак лише незначна частина (24%) старшок-
ласників працюють над зазначеною проблемою систе-
матично і цілеспрямовано. Ще менше старшокласників
(18%) звертаються до цієї проблеми, вважаючи про-
відною діяльністю навчання. Старшокласники відзна-
чили слабку теоретичну і практичну базу з проблеми
морального самовиховання, формування моральних
якостей, системи моральних цінностей. Крім того, 11%
старшокласників на поставлене запитання „Чи вважає-
те Ви проблему формування системи моральних цінно-
стей актуальною сьогодні?”, не змогли визначити свою
позицію, пояснюючи це своєю непідготовленістю до
такого процесу. Причиною такого ставлення, на нашу
думку, може бути те, що ця проблема не є достатньою
мірою розповсюдженою в навчально-виховних проце-
сах гімназій, проблеми морального виховання розгля-
даються здебільшого в теоретичному контексті вихо-
вання, а самовиховна діяльність потребує високої
психологічної підготовленості, більшої відповідальності,
моральної досконалості, впевненості, а в разі недостат-
ньої сформованості вище згаданих моральних якостей
особистості для процесу самовиховної діяльності може
викликати у старшокласників невпевненість, бай-
дужість, некомпетентність, відсутність цілеспрямова-
ності у самовиховній роботі.

Однак індекс зацікавленості не дає уявлення
про причини того чи іншого ставлення до проблеми

моральних цінностей. Виявити ці причини можна
шляхом аналізу мотиваційної сфери старшоклас-
ників, яка відображає потреби особистості й характе-
ризує силу емоційного ставлення до проблем мо-
рального виховання. Поняття „мотив” у науковій
літературі означає спонукання до діяльності, пов’я-
зане із задоволенням потреби суб’єкта; сукупність
зовнішніх і внутрішніх умов, що стимулюють розви-
ток моральної активності старшокласника та мораль-
ної спрямованості.

Тому наступним етапом нашого дослідження
було виявлення рівня мотиваційної сфери старшок-
ласників (Таблиця 2).

 За допомогою методу полярних профілів виз-
начався коефіцієнт значущості (К.З.), який варіює у
межах від -1 до +1 (5). Обробка відповідей старшок-
ласників показала, що не всіх їх цікавить проблема
моральних цінностей особистості.

Метод полярних профілів дозволив виявити
причини недостатньої сформованості системи мо-
ральних цінностей старшокласників, а також причи-
ни недосконалого володіння теоретичними знання-
ми морального самовиховання.  Викликають
незадоволення з боку старшокласників такі чинники:
побудова навчальних програм, у яких мало часу відво-
диться на людинознавство (0.89), недостатній зв’язок
теорії з практикою життєтворчості (0.85), недостатній
досвід морального самовиховання (0.84), домінуюча
роль пізнавальної діяльності у позаурочних заходах,
тому недостатньо уваги, яка повинна приділятися
вивченню ціннісно-смислової сфери учнів (0.81).

Старшокласникам було запропоновано оціни-
ти свій рівень сформованості моральних якостей (сус-
пільно спрямованих та особистісних), які були виді-
лені нами в  другому розділі дисертаційного
дослідження, за п’ятибальною шкалою, де мінімаль-
ний рівень відповідає 1 балу, а максимальний – 5 ба-
лам. Окрім того, оцінювання рівня сформованості
моральних якостей старшокласників здійснювали ком-
петентні судді (педагоги, психологи), що сприяло не-
залежній оцінці якостей характеру старшокласників,
тим самим унеможливлюючи неадекватність оціню-
вання рівня сформованості особистісних та суспіль-
но-спрямованих якостей старшокласників (таблиця 3)

Вивчення результатів відповідей засвідчило,
що в основному у більшості особистісні моральні
якості сформовані посередньо, цей факт пояснюєть-
ся тим, що сьогодні все менша увага звертається на
емоційно-ціннісну сферу старшокласників, недостат-
ня мотивація самовдосконалення та саморозвитку,
самоаналізу власної системи життєвих цінностей.

Також привернуло увагу те, що суспільно
спрямовані якості, такі, як моральна зрілість, любов
до Батьківщини, відповідальність, більшість старшок-
ласників оцінила також посередньо.

На нашу думку, причинами цієї тенденції є еко-
номічна нестабільність у країні, недостатня увага дер-
жави та суспільства до проблем освіти, працевлашту-
вання молоді. Провівши анкетування старшокласників
про їх професійну спрямованість, ми виявили, що
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Таблиця 2 
Результати сформованості мотиваційної сфери старшокласників 

 
№ Мотиви формування моральних цінностей старшокласників К.З 
1 Бажання займатися самовдосконаленням 0,27 

2 Бажання бачити, спостерігати моральний  
розвиток інших, їх особистісні зміни 0,36 

3 Бажання бачити результати моральної діяльності 0,54 
 

Таблиця 3 
Рівень сформованості моральних якостей старшокласників 

 
Загальний рівень сформованості якостей у балах 

№ Особистісні якості 
За самооцінкою За оцінкою 

Особистісні 
1. Доброта 3,9 3,7 
2. Толерантність 3,7 3,6 
3. Самокритичність 4,0 3,8 
4. Щирість 3,7 3,5 
5. Справедливість 3,5 3,4 
6. Вимогливість 3,9 3,8 
7. Оптимізм 4,2 4,1 
8. Тактовність 3,9 3,7 
9. Відповідальність 4,1 3,8 
10. Схильність до героїзму 3,7 3,3 
11. Доброзичливість 3,5 3,1 
12. Старанність 3,7 3,6 
13. Сумління 4,2 4,1 
14. Зацікавленість у цінностях морального характеру 3,7 3,5 

Суспільноспрямовані 
15. Моральна зрілість 3,8 3,7 
16. Гуманізм 4,2 4,1 
17. Соціальна відповідальність 4,3 4,2 
18. Любов до Батьківщини 4,1 3,9 
 

Таблиця 1 
Загальний індекс задоволеності процесом самовиховної діяльності  

та формування моральних цінностей 
 

Кількість респондентів 

Питання анкети 

Загальна  а b с d e f 

Індекс задоволеності 

1 251 38 193 2 9 4 5 0.5 

2 253 14 181 4 21 5 29 0.4 



111

більше 70% не знають, як розкрити і реалізувати свої
здібності й задатки, вони ще не можуть обрати май-
бутню професію, визначити свій життєвий шлях.

Тому саме процес залучення старшокласників
до морально-практичної діяльності, на нашу думку,
також потребує вдосконалення.

Висновки.
На основі аналізу філософської, психолого-

педагогічної, соціологічної літератури з проблеми
дослідження, аналізу та узагальнення отриманих ем-
піричних даних, можна зробити такі висновки:

Аналітичні дослідження дають підставу ствер-
джувати, що розвиток моральності у старшокласників
пов’язаний з певними змінами у формуванні та інтег-
рації їх моральних цінностей. Сформована цілісна
інтегративна система моральних цінностей реалі-
зується у власних моральних потребах, мотивах, по-
ведінці, діяльності і є основою для організації подаль-
шого морального виховання.

Аналізуючи виховний процес у гімназії, виділе-
но низку питань, дотичних до формування високомо-
ральної особистості, – формування світогляду гімна-
зистів, допомога їм у визначенні життєвих цілей в умовах
постійних соціально-економічних змін; формування
цілісного ставлення до власного життя, розвиток твор-
чого потенціалу особистості; формування загально-
людських норм моралі – доброзичливості, толерант-
ності, любові до Батьківщини, взаєморозуміння, добра,
честі, інтелігентності; розвиток умінь самооцінки та са-
мокорекції поведінки, почуттів патріотизму, самопова-
ги, виховання позитивного ставлення до праці як однієї
з найважливіших цінностей життя тощо.

Моральне виховання старшокласників у сучас-
них умовах має бути тісно пов’язане з новими проце-
сами розвитку суспільства. Соціально необхідним стає
формування високоморальної, ціннісно зорієнтованої
особистості старшокласника. Саме з цією метою в
педагогічній науці та практиці відбувається розробка
й апробація педагогічних умов морального вихован-
ня старшокласника в навчально-виховному процесі
гімназії, виявляються особливості та специфіка орган-
ізації означеного процесу в гімназії з метою викорис-
тання досвіду, апробованих моделей, умов, технологій
морального виховання. Необхідно враховувати нові
соціально-культурні реалії, які впливають на мораль-
не виховання (не тільки негативні, а й позитивні).

З огляду на це зазначимо, що моральне вихо-
вання старшокласників у навчально-виховному про-
цесі гімназії є однією з передумов формування духов-
но-моральної, гармонійно розвинутої особистості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем діагнос-
тики стану моральної вихованості старшокласників
у навчально-виховному процесі гімназії.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
МАЛЬЧИКОВ 13 -14 ЛЕТ

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Ситникова Н.С.

Классический приватный университет

Аннотация. Проведено изучение влияния коррекционных
занятий на уровень функциональной и двигательной подго-
товленности юных легкоатлетов 13 – 14 лет. Полученные
материалы позволили констатировать выраженное положи-
тельное влияние восстановительных мероприятий на физи-
ческую работоспособность и функциональную подготов-
ленность юных спортсменов и возможность их практического
использования в учебно-тренировочном процессе.
Ключевые слова: юные легкоатлеты, тренировочный процесс,
физическая работоспособность, восстановительные мероп-
риятия, функциональная подготовленность.
Анотація. Сітнікова Н.С. Оцінка ефективності використання
комплексу відновлювальних заходів щодо підвищення рухо-
вої та функціональної підготовленості хлопчиків 13-14 років,
які займаються легкої атлетикою. Проведено вивчення впли-
ву коректувальних занять на рівень функціональної та рухо-
вої підготовленості юних легкоатлетів 13 – 14 років. Одер-
жані матеріали дозволили констатувати виражений позитивний
вплив відновних заходів на фізичну працездатність і функц-
іональну підготовленість юних спортсменів і можливість їх
практичного використання в учбово-тренувальному процесі.
Ключові слова: юні легкоатлети, тренувальний процес, фізична
працездатність, відновні заходи, функціональна підготовленість.
Annotation. Sitnicova N.S. Estimation of efficiency use of
complex restoration measures for the increase of motive and
functional preparedness of boys of 13 – 14 years engaged in
track-and-field. The study of influencing of corrections
employments is conducted on the level of functional and increase
of motive preparedness of young athletes 13 – 14 years. The
got materials allowed to establish the expressed positive influence
of restorations measures on a physical capacity and functional
preparedness of young sportsmen and possibility of their
practical use in an educational training process.
Keywords: young athletes, training process, physical capacity,
restorations measures, functional preparedness.

Введение.
Эффективность подготовки юного спортсме-

на во многом зависит от правильного отношения
тренера к восстановительным средствам, а также
осознания им того, что использование многих вос-
становительных мероприятий в работе с юными
спортсменами – совсем не безобидная мера, спо-
собная лишь ускорить протекание восстановитель-
ных процессов. Каждая восстановительная процеду-
ра – это сама по себе уже дополнительная нагрузка
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на организм, предъявляющая порой значительные
требования к его функциональным системам [1-9].
Вместе с тем, практически не изученным является
вопрос относительно оптимизации двигательной
подготовленности, функционального состояния и
адаптационных возможностей детей школьного воз-
раста в процессе их систематических занятий
спортом с помощью восстановительных мероприя-
тий. Очевидно, что знание данных изменений являет-
ся необходимой основой для создания эффективной
системы контроля за состоянием здоровья занимаю-
щихся и коррекции учебно-тренировочного процес-
са. Актуальность и, несомненно, практическое зна-
чение данной проблемы послужили предпосылками
для настоящего исследования.

Работа выполнена по плану НИР Классичес-
кого приватного университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение эффектив-

ности применения программы коррекционных мероп-
риятий в оптимизации двигательной подготовленности
и функционального состояния школьников 13-14 лет,
систематически занимающихся легкой атлетикой.

Материалы и методы исследований. В соот-
ветствии с целью исследования нами было проведе-
но обследование 20 мальчиков в возрасте 13-14 лет,
систематически занимающихся легкой атлетикой по
традиционной программе. Все школьники были раз-
делены на две группы: контрольную (10 мальчиков) и
экспериментальную (10 мальчика), представители
которой проходили в течение всего исследования курс
коррекционных мероприятий. Разработанная нами
программа включала следующие мероприятия:
юные спортсмены 13 – 14 лет использовали водный
тренинг, гидромассаж, самомассаж и тепловые про-
цедуры (баня с элементами ароматерапии).

В процессе обследования у всех детей регист-
рировались: уровень общей физической работоспо-
собности (aPWC150, кгм/мин и оPWC150, кгм/мин/
кг), максимальное потребление кислорода (аМПК,
л/мин и оМПК, мл/мин/кг), алактатная и лактатная
мощность (вт/кг) и алактатная и лактатная емкость
(%), ПАНО и ЧССпано с использованием компью-
терной программы «ШВСМ». Все полученные в ходе
исследования данные были обработаны с использо-
ванием статистического пакета Microsoft Excel.

Результаты исследований.
Как видно из результатов, представленных в таб-

лице 1, в начале исследования у юных спортсменов 13
– 14 лет контрольной и экспериментальной групп были
зарегистрированы не средние для данного вида спорта
абсолютные значения практически всех функциональ-
ных показателей, характеризующих уровень их общей
физической работоспособности, аэробной выносли-
вости и энергообеспечения мышечной деятельности.
Необходимо отметить также отсутствие статистичес-
ки достоверных различий между представителями
обеих групп в отношении величин всех использован-
ных в работе функциональных параметров.

Очевидно, таким образом, что в начале иссле-

дования, группы юных спортсменов, были достаточ-
но однородны и однотипны. Безусловно, данный факт
имеет важное значение, для получения объективных
данных относительно изучения степени влияния того
или иного фактора.

 Представители экспериментальной группы
занимались весь подготовительный период и исполь-
зовали в тренировочном процессе предложенную
нами программу коррекционных мероприятий: вод-
ный тренинг, длительность занятий которого соста-
вил 45 минут; гидромассаж; самомассаж и тепловые
процедуры. Постепенно изменялись условия выпол-
нения заданий, увеличивалась нагрузка, количество
повторений и т.д. В таблице 2, представлены резуль-
таты обследования мальчиков 13-14лет контрольной
и экспериментальной групп в конце исследования.

Как видно из приведенных данных у юных лег-
коатлетов обоих групп отмечалась положительная тен-
денция к росту уровня общей физической работоспо-
собности и функциональной подготовленности.
Хочется отметить представителей экспериментальной
группы, которые проходили курс коррекционных ме-
роприятий. В этой группе, практически все показате-
ли функциональной подготовленности их организма
были статистически достоверно выше, чем в начале
эксперимента, по сравнению с контрольной группой.
Для мальчиков спортсменов 13 – 14 лет занимающих-
ся по предложенной нами программе, было характер-
но не только достоверное повышение общей физи-
ческой работоспособности (синхронный рост
aPWC150 и оPWC150), аэробной емкости и мощнос-
ти, но и повышение их потенциальных анаэробных
способностей. Достаточно отметить, что к окончанию
исследования, в отличие от представителей конт-
рольной группы, у ребят занимающихся по нашей
программе, было зарегистрировано достоверное по-
вышение aPWC150 на 661 ± 30,46, oPWC150 на 11,95 ±
0,24, оМПК на 42,95 ± 0,79, АЛАКм на 3,93 ± 0,08, ЛАКм
на 3,10 ± 0,06, а значения АЛАКе и ЛАКе на 23,61 ±
0,48% и 18,87 ± 0,35%.

Несмотря на убедительный характер представ-
ленных материалов, мы посчитали необходимым
провести сравнительный анализ динамики величин
относительного прироста показателей физической
подготовленности и отдельных звеньев общей систе-
мы энергообеспечения мышечной деятельности у
мальчиков-легкоатлетов 13 – 14 лет контрольной и
экспериментальной групп в конце исследования (ри-
сунок 1 и 2).

Как видно, из рисунка 1 для мальчиков-легкоат-
летов экспериментальной группы были характерны
достоверно более высокие темпы прироста общей
физической работоспособности и схожая тенденция
к росту величин МПК. По показателю оPWC150 ре-
зультаты выросли на 6,8%, а оМПК – на 3,12%.

В свете представленных материалов не удиви-
тельным выглядело преимущество юных спортсменов
экспериментальной группы и в темпах прироста пара-
метров, характеризующих отдельные звенья общей си-
стемы энергообеспечения мышечной деятельности.



113

 Таблица 1. 
Величины изученных функциональных показателей у мальчиков 13– 14 лет занимающихся легкой 

атлетикой, контрольной и экспериментальной групп в начале исследования (М ± m) 
 

Показатели физической 
подготовленности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

aPWC150 (кгм/мин) 596,18 ± 36,51 611,23 ± 35,95 
oPWC150 (кгм/мин/кг) 11,01 ± 0,19 11,31 ± 0,22 
aМПК (л/мин) 2,25 ± 0,06 2,28 ± 0,06 
оМПК (мл/мин/кг) 42,18 ± 1,08 42,69 ± 1,16 
АЛАКм (вт/кг) 3,61 ± 0,07 3,71 ± 0,07 
АЛАКе (%) 21,78 ± 0,37 22,35 ± 0,42 
ЛАКм (вт/кг) 2,86 ± 0,05 2,93 ± 0,06 
ЛАКе (%) 17,69 ± 0,38 17,91 ± 0,32 

ПАНО 52,55 ±1,31 52,24 ±1,30 

ЧССпано 118,10 ± 2,20 118,90 ± 2,28 

Таблица 2. 
Величины изученных функциональных показателей у мальчиков 13 – 14 лет занимающихся легкой 

атлетикой, контрольной и экспериментальной групп в конце исследования (М ± m) 
 

Показатели физической 
подготовленности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

aPWC150 (кгм/мин) 619,42 ± 27,56 661 ± 30,46*** 
oPWC150 (кгм/мин/кг) 11,18 ± 0,20 11,95 ± 0,24 
aМПК (л/мин) 2,29 ± 0,05 2,37 ± 0,05* 
оМПК (мл/мин/кг) 41,65 ± 0,76 42,95 ± 0,79** 
АЛАКм (вт/кг) 3,68 ± 0,07 3,93 ± 0,08** 
АЛАКе (%) 22,20 ± 0,42 23,61 ± 0,48** 
ЛАКм (вт/кг) 2,89 ± 0,05 3,10 ± 0,06* 
ЛАКе (%) 17,71 ± 0,27 18,87 ± 0,35* 

ПАНО 51,18 ± 0,28 51,30 ± 1,10 

ЧССпано 116,50 ± 1,09 119,80 ± 2,02 

Примечание: *- p < 0,01; **- р < 0,05; ***- р < 0,001 по сравнению с экспериментальной группой. 
 

Как видно по рисунку 2, особенно существен-
ные различия были отмечены в отношении парамет-
ров функциональной подготовленности, характери-
зующих способность работы организма в условиях
гипоксии или недостатка кислорода.

Так у юных спортсменов, занимающихся лег-
кой атлетикой по предложенной нами программе
коррекционных мероприятий был зарегистрирован
гораздо более выраженный рост алактатной и лак-
татной мощности (на 6,65% и 7,01% против 2,74% и
2,45% среди ребят контрольной группы), а также алак-
татной и лактатной емкости (как 6,35% против всего
лишь 2,60% и 6,56% против 1,24%). Лишь в отноше-
нии величин ПАНО и ЧССпано значимых различий
обнаружить не удалось. В связи с общеизвестным
фактом морфофункциональных особенностей под-
росткового возраста (13 – 14 лет) можно констатиро-
вать необходимость более детального подхода к со-
вершенствованию системы восстановительных
мероприятий в данной возрастной группе.

Выводы.
Таким образом, представленные материалы

убедительно свидетельствуют о том, что примене-
ние дополнительных восстановительных мероприя-
тий среди представителей экспериментальной груп-
пы мальчиков спортсменов 13 – 14 лет, занимающихся
легкой атлетикой способствовало выраженной опти-
мизации их двигательной подготовленности и повы-
шению эффективности работы системы энергообес-
печения мышечной деятельности. Очевидно, что
полученные результаты могут свидетельствовать в
пользу достаточно высокой эффективности предло-
женных нами восстановительных мероприятий и воз-
можности их практического использования при мно-
голетней подготовке юных спортсменов.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в изучении других проблем использования
восстановительных мероприятий для повышения
функциональной подготовленности легкоатлетов раз-
личных возрастов.



114

Рис.1. Величины относительного прироста общей физической работоспособности
и аэробной производительности организма мальчиков 13 – 14 лет к окончанию исследования

Рис. 2. Величины относительного прироста показателей энергообеспечения
мышечной деятельности организма мальчиков 13 – 14 лет к окончанию исследования
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ И
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Смоляр О.В.
Славянский государственный педагогический

университет

Аннотация. Бег на 100 м один из видов программного матери-
ала, поэтому необходимо выявить значимые компоненты фи-
зической подготовленности в спринтерской дистанции. Исполь-
зуя индивидуальный поход на занятиях и положительно влияя
на значимые компоненты, можно помочь студентам достичь
желаемого результата. Полученные результаты исследований
подтверждают, что перенос качества быстроты с одного уп-
ражнения на другое можно выявить только в том случае, если
движения сходны по координации. В ходе проведенных иссле-
дований в конце ученого года студентами были улучшены ре-
зультаты государственных тестовых нормативов.
Ключевые слова: методика развития, физическая подготов-
ленность, скоростные способности, частота движений.
Анотація. Смоляр О.В. Розвиток швидкісних якостей та здібно-
стей у студентів. Біг на 100 м один із видів програмного
матеріалу, саме тому необхідно виявити значимі компоненти
фізичної підготовленості в спринтерській дистанції. При ви-
користанні індивідуального підходу на заняттях та позитив-
ного впливу на значимі компоненти, можна допомогти сту-
дентам досягти бажаного результату. Отримані результати
досліджень підтверджують, що перенос якості швидкості з однієї
вправи на інше можна виявити тільки в тому випадку, якщо
рухи подібні по координації. У ході проведених досліджень
наприкінці навчального року студентами були поліпшені ре-
зультати державних тестових нормативів.
Ключеві слова: методика розвитку, фізична підготовленість,
швидкісні можливості, частота рухів.
Annotation.Smolyar Y.V. Development of velocity quality and
faculties by student. The run on 100 m are one of appearances
program educational materials. The individual approach and
influence on importance components assist student best results.
Obtained results of researches confirm that carry of quality of
rapidity from one exercise on another can be revealed only in
the event that movements are similar on coordination. During
the lead researches at the end of scientific year students had
been improved results of the state test specifications.
Key words: methods of development physical training, velocity
quality, frequency movements.

Введение.
Скоростные характеристики движений и дей-

ствий объединены под общим названием — быстро-
та. В самых общих чертах она характеризует способ-
ность человека совершать действия в минимальный
для данных условий отрезок времени. Однако харак-
теристики быстроты неоднородны и либо не связа-
ны друг с другом, либо связаны слабо.

Установлено, что время реакции не связано с
быстротой одиночного движения и с максимальной
частотой движений. Можно обладать хорошей реак-
цией на сигналы, но иметь малую частоту движений,
и наоборот. Это объясняется тем, что психофизио-
логические механизмы проявления указанных ско-
ростных характеристик существенно различаются.
Независимость характеристик отчетливо проявляет-
ся в беге на короткие дистанции. Можно быстро при-
нимать старт (за счет хорошего времени реакции),
но хуже сохранять скорость на дистанции. Вообще
скорость бега лишь относительно связана с перечис-
ленными характеристиками движений. Она во мно-
гом определяется длиной шага, зависящей от длины
ног, от силы отталкивания, то есть от факторов, не
относящихся к скоростным характеристикам движе-
ний. Поэтому нельзя, например, по времени реак-
ции судить о том, как студент будет бегать спринтер-
ские дистанции.

Отсутствие связи между характеристиками
скоростных движений приводит к тому, что перенос
качества быстроты с одного упражнения на другое,
как правило, не наблюдается. Его можно выявить
только в том случае, если движения сходны по коор-
динации, но чем более тренирован человек, тем в
меньшей степени наблюдается такой перенос (Н. Г.
Озолин, В. М. Зациорский). Поэтому следует гово-
рить не о развитии качества быстроты вообще, а о
развитии конкретных скоростных особенностей дви-
жений человека.

Формулирование целей работы
Целью работы является выявление особенно-

сти влияния показателей физической подготовленно-
сти у студентов на результат в спринтерском беге.

 Для достижения поставленной цели в ходе
исследования решались следующие задачи:
1.Выявить структуру взаимосвязи показателей фи-
зической подготовленности у студентов в видах лег-
коатлетической учебной программы.

2.Выявить ведущие компоненты физической подго-
товленности у данного контингента в спринтерс-
ком беге.

Результаты исследований.
Скоростные способности человека вообще до-

вольно специфичны. Прямой, непосредственный пе-
ренос быстроты происходит лишь в координационно
сходных движениях. Так, значительное улучшение ре-
зультата в прыжках с места - немедленно скажется
положительно на показателях в спринтерском беге,
толкании ядра и других упражнениях, в которых ско-
рость разгибания ног имеет большое значение. Зна-
чительный перенос быстроты наблюдается главным
образом у слабо физически подготовленных людей.
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Рис. 1. График динамики результатов государственных тестовых нормативов у студенток

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей физической подготовленности студентов  

в легкоатлетических видах учебной программы 
 

Упражнения Юноши Девушки 
1. Бег 30 м 725 693 

2. Прыжок в длину с места -670 -639 
3. Метание набивного мяча -612 -556 
4. 6- минутный бег -407 -331 
5. Челночный бег 4х9 м 677 735 
6. Поднимание туловища -510 -408 
7. Подтягивание на перекладине  -410 -346 
8. Наклон туловища вперед из 
положения сидя 

-448 -356 

9. Прыжки со скакалкою -497 -318 
10. Разность результатов t100 и 5 t20 325 -128 
11. Разность результатов 3×10 и t30 606 545 

 
 
Выделен достоверный коэффициент корреляции:      - р< 0,05;      - р< 0,01. 
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Физиологические и биохимические основы
быстроты. Латентное время реакции слагается из
пяти составляющих: 1) появления возбуждения в ре-
цепторе; 2) передачи возбуждения в ЦНС; 3) перехо-
да возбуждения по нервным путям и формирования
эффекторного сигнала; 4) проведения сигнала от ЦНС
к мышце; 5) возбуждения мышцы и появления в ней
механической активности. Наибольшее время затра-
чивается на третью из названных фаз.

Движения, выполняемые с максимальной ско-
ростью, отличаются по своим физиологическим ха-
рактеристикам от более медленных. Наиболее суще-
ственное отличие состоит в  том ,  что при
максимальной скорости затруднены сенсорные кор-
рекции в ходе выполнения движения: рефлекторное
кольцо не успевает сработать (Н. А. Бернштейн). С
этим связана трудность выполнения достаточно точ-
ных движений на больших скоростях .

В очень быстрых и выполненных с высокой
частотой движениях, например в спринтерском беге,
мышцы наиболее активно работают в крайних точ-
ках полной амплитуды движения. Какому-либо сег-
менту тела сообщается кинетическая энергия, затем
она гасится при участии мышц-антагонистов и сег-
менту придается ускорение в обратном направлении.
При большой скорости движений активность мышц
настолько кратковременна, что мышца не успевает
за этот период существенно укоротиться, фактичес-
ки мышцы работают в режиме, близком к изометри-
ческому, и чем больше скорость, тем ближе режим
работы к изометрическому. Быстрота, в особеннос-
ти, если она выражается в максимальной частоте дви-
жений, зависит от скорости перехода двигательных
нервных центров из состояния возбуждения в состо-
яние торможения и обратно, т. е. от подвижности
нервных процессов.

При воспитании скоростных способностей в
начале отдельного занятия подготавливают нервно-
мышечный аппарат спортсмена и активизируют его
психическое состояние. Содержание основной час-
ти занятия должно соответствовать следующим ме-
тодическим требованиям:
- предлагаемые упражнения должны быть достаточ-
но освоены занимающимися;

- длительность упражнений со скоростной направлен-
ностью должна обеспечивать проявление высокой
интенсивности работы на всем ее протяжении;

- упражнения скоростного характера должны вызы-
вать значительную мобилизацию функциональных
систем, определяющих уровень скоростных воз-
можностей (т. е. их интенсивность должна быть не
ниже 80-85% от максимальной);

- продолжительность пауз отдыха выбирается такой,
чтобы к началу следующего упражнения физико-
химические сдвиги в значительной мере были ней-
трализованы и возбудимость нервной системы
была повышенной. В условиях значительного утом-
ления следует использовать активный отдых в фор-
ме низкоинтенсивной деятельности;

- рационально сочетать упражнения общего, регио-

нального и относительно локального воздействия,
способствующие сохранению работоспособности
и увеличению объема выполняемой работы.

В заключительной части занятий следует не-
обходимо предусмотреть комплекс упражнений низ-
кой интенсивности, направленных на восстановление
дыхания и расслабление мышц.

 В ходе исследований были получены резуль-
таты, которые отображены в таблице и графиках.

В конце ученого года видна положительная
динамика результатов государственных тестов.

При анализе результатов бега на 100 м у всех
юношей выявлена достоверная взаимосвязь с пока-
зателями бега на 30 м (r = 0,766), прыжков в длину с
места (r = - 0,763), челночного бега 4х9 м (r = 0,701),
подтягивания на перекладине (r = - 0,531) и поднима-
ния туловища (r = - 0,452). У девушек 17-19 лет доми-
нирует значимость показателей скоростных и скоро-
стно-силовых способностей.

Выводы.
1. Полученные результаты исследований подтверж-
дают, что перенос качества быстроты с одного уп-
ражнения на другое можно выявить только в том
случае, если движения сходны по координации.

2. В ходе проведенных исследований в конце ученого
года студентами были улучшены результаты госу-
дарственных тестовых нормативов, что свидетель-
ствует об эффективности применяемой методики.

Дальнейшие исследования предполагают изу-
чение двигательных возможностей студентов ВУЗов
для развития выносливости.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Старченко С.О.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. У статті автор визначає роль та важливість науко-
во-методичної роботи педагогів, а саме фахівців фізичної
культури в системі їх неперервної підготовки. На основі
соціологічного опитування (анкетування, тестування, бес-
іда) вчителів фізичної культури визначається їх відношення
до цього виду діяльності. Для регіональних інститутів після-
дипломної освіти формування системи інноваційної діяль-
ності повинно бути пов’язане із системою організації науко-
во-дослідної роботи. Це передусім створення ефективних
механізмів наукового керівництва експериментальною ро-
ботою педагогів, встановлення тісної співпраці з вищими
навчальними закладами та науково-дослідними інститутами.
Ключові слова: неперервна освіта, науково-методична робо-
та, інновація, вчитель, післядипломна освіта.
Аннотация. Старченко С.А. Научно-методическая деятель-
ность как средство повышения уровня профессионального
педагогического мастерства учителя физической культуры.
В статье автор определяет роль и важность научно-методи-
ческой работы педагогов, а именно специалистов физичес-
кой культуры в системе их непрерывной подготовки. На ос-
нове социологического опроса (анкетирование,
тестирование, беседа) учителей физической культуры опре-
деляется их отношение к этому виду деятельности. Для ре-
гиональных институтов последипломного образования фор-
мирование системы инновационной деятельности должно
быть связано с системой организации научно-исследователь-
ской работы. Это создание эффективных механизмов науч-
ного руководства экспериментальной работой педагогов ,
установление тесного сотрудничества с высшими учебными
заведениями и научно-исследовательскими институтами.
Ключевые слова: непрерывное образование, научно-мето-
дическое работа, инновация, учитель, последипломное об-
разование.
Annotation. Starchenko S.А. Scientific-methodical activity as
the way to promote the level of professional pedagogical mastery
of a teacher of physical training. In the article the author defines
the role and importance of scientific-methodical work of
teachers, in particular specialists of physical training in the
system of their continuous training. On the basis of sociological
questioning (poll, testing, conversation) of physical training
teachers, their attitude to this particular activity is defined. For
regional institutes after degree education formation of system
of innovational activity should be connected to system of
architecture of research work. This creation of effective
mechanisms of scientific management by experimental operation
of teachers, an establishment of close cooperation with higher
educational institutions and research institutes.
Key words: continuous education, scientific-methodical activity,
innovation, teacher, postgraduate education.

Вступ.
В період становлення незалежної України, її

соціально-економічний стан є важким випробуван-
ням для розвитку освітянської сфери. Але держава
гарантує всім громадянам однаковий доступ як до
системи базової, професійної освіти, так і до системи
неперервного професійного зростання. Адже саме
останнє дає змогу кожній людині зберегти і поглиби-
ти професійні знання, уміння і навички, загальний
рівень професійної культури. Тому неперервна осв-

іта набуває особливого значення в наш динамічний
час, коли суспільство стає інформативнішим і, таким
чином, ще більшою мірою залежить від якості освіти,
а це взагалі сприяє розвитку людського потенціалу.
Післядипломна освіта відбиває тенденції розвитку
освіти в Україні і також має специфіку своєї власної
педагогічної системи. На це звертають увагу багато
науковців [2-4; 6]. Такі науковці як: Н.М. Ващенко, В.Б.
Гаргай, В.І. Гончаров, Г.Є. Зборовський, Є.А. Шукл-
іна, Є.П. Каргополов, С.Д. Неверковіч, Н.Н. Теренть-
єва, А.Л. Кривенцов, Л.Е Шестерова, що присвятили
свої наукові праці та дослідження організаційній
структурі післядипломної освіти, не приховують того
факту, що дослідження поставили більше проблем,
чим могли їх вирішити. Вивчення даних робіт дозво-
лило виявити найбільш актуальні з них: відсутність
однакових вимог до керування післядипломною осв-
ітою; нераціональне розміщення навчальних закладів,
низький рівень взаємодії між ними; недостатня
кількість матеріальних і інтелектуальних ресурсів;
низькі темпи розвитку системи і її недостатня по-
тужність (у тому числі низька пропускна здатність,
порушення строків і періодичності навчання); слаб-
кий зв’язок цілей, змісту, методів, засобів, процедур
навчання із практикою; не зацікавленість фахівців у
підвищенні кваліфікації; відсутність системи пере-
підготовки педагогічних кадрів [1; 7].

Сучасна освіта, в тому числі і післядипломна,
запрограмована на фундаментальні зміни всіх її
структурних компонентів. Це проявляється у пере-
творенні освітнього процесу на технологічний рівень,
тобто активізації, пошуку та застосування перспек-
тивних інноваційних педагогічних технологій, спря-
мованих на розвиток і саморозвиток особистості,
плекання людини як творця і проектування свого
життя [5-6]. Такий підхід зумовлює необхідність вико-
ристання потенціалу неперервної педагогічної осві-
ти для підвищення технологічної культури і компе-
тентності вчителів, зокрема вчителів фізкультури.
Таким чином, для післядипломної освіти вирішаль-
ним значенням має бути швидкий перехід від навчан-
ня педагогічним методикам до навчання педагогіч-
ним технологіям. Особлива увага має бути звернена
на розробку педагогічних технологій, які поєднують
технологізацію навчального процесу з можливостя-
ми творчої роботи педагога та особистісної орієн-
тації навчально-виховного процесу. Все це зводиться
до науково-методичної роботи фахівця [1-3].

Робота виконана за планом НДР Сумського
державного педагогічного університету ім.. А.С.
Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити методи та підхо-

ди щодо підвищення рівня професійної майстерності
фахівців фізичної культури через систему їх науково-
методичної діяльності в системі післядипломної осв-
іти. Це надасть педагогу швидко адаптуватись в умо-
вах, що постійно змінюються, вміння правильно
прогнозувати, як позитивні так і негативні моменти
на кожному етапі реформи, швидко вирішувати на-
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гальні ситуації, досягати необхідних результатів у на-
вчанні та вихованні, підтримувати необхідний про-
фесійний рівень, а ще опановувати нові ідеї, інно-
ваційні технології, методи які характеризують
реформуючі процеси в освіті.

Результати дослідження.
Сучасні активні реформуючі процеси в сис-

темі освіти потребують реагування на нововведен-
ня, застосування інтенсивних навчальних технологій,
створення нових моделей закладів освіти і концепцій
їх подальшого розвитку. Реформа ототожнюється з
інноваційними процесами, а відтак потребує від пе-
дагогів, що мають високий рівень професійної ком-
петентності, здатність до запровадження інновацій.
Тому підвищується значення науково-методичного
супроводження реформуючих процесів [4-5].

Науково-методична робота визначається як
цілісна система дій і заходів, спрямованих на підви-
щення професійної майстерності та розвиток твор-
чого потенціалу педагогів, через призму яких розгля-
дається досягнення позитивних результатів
навчально-виховного процесу в кожному закладі ос-
віти. Це дає підстави для актуалізації проблеми мо-
дернізації науково-методичного супроводження не-
перервного професійного зростання вчителів
фізичної культури. Тому виникає проблема щодо
модернізації системи підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки фізкультурних кадрів, а також пошук
оптимальних форм науково-методичної роботи.

На нашу думку в системі післядипломної осв-
іти педагогічних працівників особливе місце посідає
науково-методична робота з ними в міжкурсовий
період, яка повинна реалізуватись через здійснення
на базі освітніх закладів теоретичних і практичних
досліджень у галузі освіти, їх впровадження в практи-
ку освітньої системи. Функції науково-методичної
роботи вчителя фізичної культури можна побачити з
наведеної схеми (рис. 1)

До напрямків науково-методичної роботи
фахівців фізичної культури можна віднести: рефор-

муючі процеси в освіті; формування нового освітнь-
ого середовища; підтримка інноваційної діяльності;
науково-дослідна експериментальна діяльність.

Для виявлення відношення до науково-мето-
дичної роботи вчителя нами у 2006 – 2007 роках було
проведено комплексне соціологічне опитування, яке
включало анкетування, тестування, бесіда, серед вчи-
телів фізичної культури стосовно їх націленості, ба-
жання підвищувати власний професійний рівень,
спрямованості до самоосвіти і відповідно до науко-
во-методичної роботи. У дослідженні взяли участь
113 вчителів фізичної культури з різних регіонів
Сумської області. Проводячи бесіду та обробляючи
результати анкет, які за своїм змістом були відкрито-
го типу, ми змогли виявити ряд позитивних та нега-
тивних факторів, а також основні труднощі та відно-
шення кожного респондента до цього процесу. Були
отримані наступні дані.

Проведене опитування дало можливість вия-
вити, що 67 % вчителів погоджуються з думкою, що
потрібно займатись науково-методичною роботою
завжди; 24 % – вважає, що це не потрібно; але є і такі
думки, що займатись потрібно періодично, можли-
во за бажанням або за певними обставинами, таких
виявилось – 9 % від числа опитаних. На питання «Що
вас спонукає займатись науково-методичною робо-
тою» зафіксовані наступні дані: 41,6 % опитаних виз-
начили, що це вказівки адміністрації навчального зак-
ладу; 58,4 % осіб – рекомендації і поради інших
фахівців. В ході дослідження було визначено, що вчи-
телі намагаються ділитися досвідом та допомагати
один одному під час викладання. Про це свідчать ре-
зультати щодо взаємодвідувань уроків: 74,6 % вчи-
телів відвідують заняття інших фахівців, а 25,4 % опи-
таних цим не займаються.

З 86 % запропонованих анкет було отримано
інформацію щодо доцільності та необхідності курсів
підвищення кваліфікації: 32,9 % вчителів вважають,
що їх організовують для ознайомлення з нововведен-
нями та інноваціями в галузі фізичного виховання і

 Науково-методична робота 

діагностика (експертиза, 
аналіз, моніторинг) 

координуюча (поширення 
педагогічного досвіду, 
підтримка інновацій, 
орієнтація на 
перспективу) 

освітньо-організаційна 
(наукові дослідження, 
експерименти, 
коригування) 

креативно-моделююча 
(проектування, розробка 
комплексно-цільвих 
програм, моделювання) 

Рис. 1. Функції науково-методичної роботи вчителя
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спорту; 25,8 % – для того щоб підвищити науково-
методичний рівень вчителя; для обміну досвідом –
14,4 %; поглибити та вдосконалити свої знання – 21,7
%; але були і такі думки, що курси носять лише фор-
мальний характер – 5,1 %.

В свою чергу вчителі зазначають, що для занят-
тя науково-методичною роботою потрібні бажання і
вільний час – 45 %; наявність та доступ до відповідної,
спеціальної літератури – 33 %; матеріально-технічна
база та доступ до мережі Інтернет – 22 % .

Відповідно до цієї проблеми встановлено, що
74 % опитуваних не займаються науково-методичною
роботою; 26 % – займаються над розробкою та вдос-
коналенням уроків фізичної культури, хоча це ж і є їх
основна робота. Щодо наявності певних науково-
методичних розробок то 70 % вчителів їх взагалі не
мають, 20% – мають, але їх не оприлюднюють та не
розголошують, 10 % – мають офіційні видання.

Тому можна зазначити, що більшість вчителів
фізичної культури науково-методичною роботою і
відповідно самоосвітою систематично не займають-
ся, а якщо хто й займається, то епізодично.

Таким чином, якою б успішною не була робо-
та на курсах підвищення кваліфікації, вона не розв’я-
зує основної проблеми – самовдосконалення вчите-
ля. Вчитель повинен самостійно, усвідомлено,
систематично вчитися, а не через потребу проходжен-
ня чергової атестації. Самоосвіта надасть вчителю
можливість підтримувати необхідний рівень профес-
ійної компетентності, опановувати нові ідеї, інноваційні
технології, методи навчання. На державному рівні –
можливість вирішувати наступні завдання: усвідоми-
ти необхідність реформ в освіті і готовність до розв’я-
зання цих реформ; сформувати професійну компе-
тентність для участі в реформуючих процесах і
досягати при цьому якісних результатів.

Висновки.
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що

організація періодичних курсів підвищення кваліфі-
кації в системі післядипломної освіти з певним інтер-
валом часу сьогодні не є ефективною. За сучасних
темпів соціальних змін і, виходячи з потреб органі-
зації інноваційної діяльності, навіть щорічні курси
підвищення кваліфікації не в змозі забезпечити підтри-
мання професійної кваліфікації педагога, не кажучи
вже про створення механізму постійного впливу на
нього. Отже діяльність інститутів післядипломної ос-
віти потрібно переорієнтувати на організацію само-
освіти педагогів.

Таким чином, для регіональних інститутів після-
дипломної освіти формування системи інноваційної
діяльності в регіоні повинно бути пов’язане із систе-
мою організації науково-дослідної роботи. Це пере-
дусім створення ефективних механізмів наукового ке-
рівництва експериментальною роботою педагогів,
встановлення тісної співпраці з вищими навчальними
закладами та науково-дослідними інститутами.

Такі зміни у змісті післядипломної освіти чітко
вписуються в загальну модель її функціонування, що
носить інноваційний характер.

Науково-методична робота, як неперервна
освіта педагогів повинна сприяти розвитку науково-
го потенціалу педагогічних працівників, допомагати
їм науково обґрунтовувати обрані методи для ефек-
тивного навчання.

Отже діяльність інститутів післядипломної ос-
віти необхідно переорієнтувати на організацію само-
освіти педагогів, що призведе до зміни навчальних
планів та програм цих закладів та реорганізації на-
вчальної роботи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підвищен-
ня рівня професійної педагогічної майстерності вчи-
теля фізичної культури.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Тарасова Н.С., Лавренчук А.А.

Донецкий государственный университет
управления

Донецкий юридический институт Луганского
государственного университета внутренних дел

Аннотация. Здоровье – правильное функционирование всех
систем организма. Это первая и важнейшая потребность
человека, определяющая способность его к труду и обеспе-
чивающая гармоническое развитие личности. Что определя-
ет самочувствие, состояние человека в старости? Много
столетий люди пытаются найти «эликсир вечной молодос-
ти», разгадать формулу долголетия. Увы, ничего из этих
чудодейственных средств нам пока не известно. Так как же
продлить человеческую жизнь, сделать ее полноценной на
всех её этапах и сохранить здоровье?
Ключевые слова: здоровье, рациональное питание.
Анотація. Тарасова Н.С., Лавренчук А.А. Правильне харчу-
вання як запорука здоров’я і довголіття. Здоров’я – вірне фун-
кціонування усіх систем організму. Це перша та  найважлива
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потреба людини, визначаюча здібність її до праці та забезпечу-
юча гармонійний розвиток особистості. Що визначає самопо-
чуття, стан людини у старості? Багато століть люди намагають-
ся знайти «еліксир вічної молодості»,розгадати формулу
довголіття. Але нічого із цих чудодійних засобів нам поки ще
не відомі. Так як же продовжити людське життя, зробити його
повноцінним на усіх його етапах, та зберегти здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, раціональне харчування.
Annotation. Tarasova N.S., Lavrenchuk A.A. Nourishment as a
pledge of health and longevity. Health – correct functioning of
all systems of an organism. It is the first and major need of the
person determining its ability to work and providing harmonious
development of the person. What determines state of health, a
condition of the person in an old age? It is a lot of centuries
people try to find “an elixir of an eternal youth”, “water of
life”, to solve the formula of longevity. Alas, anything from
this miracle means we do not know yet. As to prolong a human
life, to make its high-grade on all its  stages and to keep health?
Key words: health, a balanced diet.

Введение.
Сохранение здоровья населения является од-

ной из важнейших задач государства.
В последние годы благодаря возрастающей

технологизации и автоматизации многих производ-
ственных процессов уменьшилась доля физической
работы, соответственно снизился расход энергии. Это
привело к тому, что энергетическая ценность пищи
превышает энергозатраты. В связи с этим резко уве-
личилось число людей, страдающих ожирением и
связанными с ним хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями. К их числу можно отнести так
называемые массовые дегенеративные болезни, глав-
ным образом атеросклероз, гипертоническую бо-
лезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диа-
бет, подагру.

Значительно изменилось использование неко-
торых основных продуктов: увеличивается потреб-
ление продуктов животного происхождения, овощей
и фруктов, сахара. Вместе с тем общая доля сложных
углеводов в питании постепенно уменьшается.

Болезни, связанные с недостаточным питани-
ем, вызываются неудовлетворительным обеспечени-
ем организма железом, тиамином, рибофлавином,
фолиевой кислотой и кальцием, что, в частности,
приводит к развитию гиповитаминозов и гипомик-
роэлементозов. По определению академика А.А.Пок-
ровского, рациональное питание – это, прежде все-
го, правильно организованное и своевременное
снабжение организма хорошо приготовленной пи-
тательной и вкусной пищей, содержащей продукта,
избыток его не только не принесет добра, но может
причинить здоровью серьезный вред.

Современная наука достаточно полно разра-
ботала принципы рационального питания. Это отно-

сится и к качественной и к количественной стороне
нашей работы, и к режиму питания. Особенно хоро-
шо разработана проблема питания нашими учённы-
ми на основе павловской физиологии питания и пи-
щеварения. Проведённые научные исследования
указали на возможность использования питания с
целью активного воздействия на весь организм.

Для каждого из нас, работаем ли мы физичес-
ки и увлекаемся спортом, или занимаемся умствен-
ным трудом, пища является источником той энер-
гии, которая необходима и тогда, когда тело наше
находится в движении и когда оно находится в покое.

За последние годы особенно много говорят
об опасности чрезмерного потребления жиров и уг-
леводов, в результате которого развивается ожире-
ние со всеми вытекающими последствиями: сахар-
ным диабетом, нарушением функции печени и
другими болезнями. Но существенный вред может
принести и избыток в  пище белков, солей.

Поэтому в каждодневное меню необходимо
включать разнообразные продукты – молоко и тво-
рог, содержащие белок, сыр, рыбу или мясо, богаты-
ми витаминами и минеральными солями овощей,
фрукты. Не обойтись и без различных жиров, в чис-
ле которых непременно должны присутствовать сли-
вочное и растительное масла.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного университета управления.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: определить роль правиль-

ного питания в здоровье студента.
Объект исследования: студенты ДонГУУ и

курсанты ДЮИ ЛДУВС.
Предмет исследования: рациональное питание.
Результаты исследований.
В исследованиях брали участие 15 студентов

Донецкого государственного университета управле-
ния и 15 курсантов Донецкого юридического инсти-
тута Луганского государственного университета внут-
ренних дел.

Большую роль в жизни студента играет пра-
вильное питание. Еда даёт энергию, силу, развитие, а
при грамотном её употреблении – и здоровье.

В течение суток студент должен получать сле-
дующие количества пищевых веществ:

Белки 110 – 130 грамм – 420 калорий
Жиры 100 – 110 грамм  – 900 калорий
Углеводы 500 – 550 грамм – 1680 калорий
Результаты социологического опроса студен-

тов ДонГУУ и курсантов ДЮИ ЛДУВС города До-
нецка (табл. 2).

Таблица 1 
Калорийность питания студента 

 
Вид деятельности 1 группа 2 группа 

Студенты с умственной деятельностью  3500 калорий  
Курсанты с усиленной физической 
подготовкой   

  
4000 калорий 
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По результатам социологического опроса
(таб.2) мы видим, что большую роль в жизни студен-
та играет  правильно сбалансированное питание, по
показателям изменения веса  видно, что курсанты
ДЮИ ЛДУВС уделяющие сбалансированному пита-
нию больше внимания вес у них держится в норме,
значит, у них установилось равновесие между трата-
ми организма и питанием, а по студентам ДонГУУ
видно, что у них питание или недостаточное или
обильное. Мы знаем что показателем правильного
режима питания человека может служить его вес:
если в течение длительного времени сохраняется один
и тот же вес, значит установилось равновесие между
тратами организма и питанием. Если студент при
прочих равных условиях худеет, следовательно пита-
ние недостаточно, если полнеет – питание обильное.

Изучив испытуемых студентов мы разделили
их на три типа:

Адреналовый тип эти студенты отличаются
особой большой тревожностью, выраженной склон-
ностью к заболеваниям гипертонией, и сахарным
диабетом. В связи с этим мы дали основные реко-
мендации при формировании здорового образа жиз-
ни: резкое ограничение сахара, соли, мяса, кофе, спе-
ций. Рекомендуется релаксационная гимнастика и
двигательная активность.

Норадреналовый тип это студенты которые
отличаются крепким здоровьем, поэтому допусти-
мо применение более высокие физические нагруз-
ки этому типу можно рекомендовать полуразгрузоч-
ные и разгрузочные дни.

Смешанный тип этот тип студентов бурно ре-
агирует как гневом, так и страхом. В таком состоя-
нии студенты находятся на грани невроза. Студентам
необходимо увеличить приём витаминов, так же де-
лаются разгрузочные и полуразгрузочные дни. Ре-
комендуется двигательная активность.

Таблица 2 
На что студенты  тратят  время? (в %) 

 
Студенты ДонГУУ Курсанты ДЮИ ЛДУВС Вид деятельности 

 Девушки юноши Девушки Юноши 

Учёба 20 15 20 20 
Домашнее хозяйство 15 5 10 5 
Свободное время 10 15 5 5 
Сон  25 25 20 20 
Сбалансированное питание  20 20 25 25 
Физическая нагрузка 10 10 20 25 
Изменение веса Уменьшался и 

увеличивался 
Уменьшался и 
увеличивался 

в норме в норме 

 

Таблица 3 
Типы студентов 

 
Тип студентов Курсанты  ДЮИ ЛДУВС Студенты ДонГУУ 

Адреналиновый тип 15% 20% 
Норадреналиновый тип 60% 50% 
Смешанный тип 25% 30% 

 

Выводы.
На основании полученных данных можно

сказать, что при правильном питании улучшается
работа всех систем организма, нормализуется вес.
Питание играет огромную роль при лечении болез-
ней. При рациональном питании студенты меньше
болеют.

Правильно и полноценно питающийся студент
обычно хорошо выглядит, он бодр, весел и обладает
высокой работоспособностью. Студент же, который
не правильно питается, выглядит старше своего воз-
раста, он вял, малоинициативен,  раздражителен, при-
дирчив, работоспособность его снижена и он пред-
расположен к болезням.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
правильного питания.
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МЕТОДИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ У
ПОЛИАТЛОНИСТОВ – МУЖЧИН

Ткаченко С.В1., Литовченко Г.А1., Шарый В.П1.,
Кузьменко Н.Г2., Харченко А.Н2

Черниговский государственный педагогический
университет имени Т.Г.Шевченка
Черниговский государственный
технологический университет

Аннотация. Исследуя различные способы и методы для разви-
тия силы у полиатлонистов-мужчин на различных этапах под-
готовки. Анализируются варианты тренировочных программ
квалифицированных полиатлонистов, известных специалис-
тов, тренеров. В статье исследуются разные методы развития
силовой подготовки молодых спортсменов. Делаются попыт-
ки на собственном практическом опыте определить их эффек-
тивность. Описаны способы и методы развития силовой под-
готовки для применения их в тренировочном процессе.
Ключевые слова: сила, изометрия, изотония, рациональная.
Анотація. Ткаченко С.В., Харченко А.М., Литовченко Г.О.,
Шарий В.П., Кузьменко М.Г. Методи розвитку сили у поліат-
лоністів-чоловіків на різних етапах підготовки. Аналізуються
варіанти тренувальних програм кваліфікованих поліатлоністів
відомих спеціалістів, тренерів. В статті досліджуються різні
методи розвитку силової підготовки молодих спортсменів.
Робляться спроби на власному практичному досвіді визначи-
ти їх ефективність. Описані способи і методи розвитку сило-
вої підготовки для застосування їх у тренувальному процесі.
Ключові слова: сила, ізометрія, ізотонія, раціональна.
Annotation. Tkachenko S.V., Litovchenko G.O., Sharyj V.P.,
Kuxmenko M.G., Kharchenko G.M. Methods of development of
men-poliatlonist’s strength. Researching different ways and methods
to develop men-poliatlonist’s strength on the different steps of
the training. It this article analyses variations of training programs
qualified men-poliatlonist, leading experts and trainers. Also is
investigating different methods development power preparation
young sportsmen. By the way this methods trying on practice and
see they effective. These methods and means development power
preparations work out to use in training process.
Key words: strength, izomethry, izotony.

Введение.
Одна из важных социальных функций совре-

менного спорта состоит в том, что его используют
как природный полигон для испытания функциональ-
ных возможностей человека в экстремальных усло-
виях. И поэтому всегда обращали внимание на ре-
зультаты спортсменов.

Составные части полиатлона могут время от
времени изменяется [2], но основное требование к
нему – раскрыть и совместить основные физичес-
кие качества человека: скорость, силу, выносливость
и психическую устойчивость в разных условиях.

В теории и практике подготовки спортсменов
существует проблема исследования тренировочно-
го процесса [5,6] на различных этапах подготовки.
Мало уделялось внимания изучению программ [7]
тренировочных занятий в микроциклах, которые ха-
рактеризируются применением в тренировочном
процессе значительного количества разнообразных
физических упражнений на развитие силы [8].

Работа выполнена согласно плана исследова-
тельской работы Черниговского государственного
педагогического университета имени Т.Г.Шевченко
и Черниговского государственного технологическо-
го университета.

Формулирование цели и работы.
Техника и сила – на наш взгляд, равнозначные

компоненты в полиатлоне. Отставание одного из них,
не позволяет добиться высоких результатов. Техника
является средством для достижения быстрого успе-
ха, возможно более простым, целесообразным и ра-
циональным способом. Хорошей технике можно
добиться лишь путём многолетней непрерывной тре-
нировки. Очень важно изучать и совершенствовать-
ся в технике, когда спортсмен не чувствует себя уста-
лым и может сосредоточиться [1].

Результаты исследований.
Тренер должен также быть очень вниматель-

ным и сосредоточенным на занятиях. Бесстрастное,
равнодушное отношение тренера к занятиям быст-
ро передаётся ученикам. Методы обучения должны
быть доходчивыми и не сложными. В основном, мы
применяем целостный метод обучения. В отдельных
случаях, для исправления ошибки применяем рас-
членённый метод. Никогда не совершенствуемся од-
новременно более чем в двух видах. Было бы ошиб-
кой ставить задачей в одном периоде тренировки
совершенствоваться в технике только одного вида
полиатлона, хотя допускаем совершенствование в
технике как спринтерского, так и в беге на средней
дистанции. Гораздо лучших успехов можно добить-
ся если параллельно совершенствоваться в технике
двух видов, независимо где проводим тренировку: в
бассейне, в тире или на стадионе.

Сила — это способность человека перебороть
внешнее сопротивление или противостоять ему с
помощью мышц. В физиологии под силой мышц
понимаем то максимальное напряжение мышц, ко-
торое они могут развить. Чем большее сопротивле-
ние способен одолеть человек, тем он сильнее.

Относительная сила — это количество абсо-
лютной силы, что приходится на 1 кг массы. Чем боль-
ше силы приходится на 1 кг массы тела, тем легче его
перемещать в пространстве или удерживать в опре-
деленной позе.

Скоростная сила — это способность как мож-
но с большей скоростью преодолевать умеренное
сопротивление (бег на короткие дистанции).

Взрывная сила — это способность человека
проявить большое усилие в короткое время (борьба,
бокс и др.).

Статическая сила — проявление напряжения
мышц без перемещения тела (удерживание веса).

Для начинающих спортсменов с целью разви-
тия силы мышц мы применяем упражнения, кото-
рые не вызывают длительного напряжения. Подби-
раем упражнения и игры с кратковременным
силовым напряжением (метания, прыжки, упражне-
ния с набивными мячами и др.).

Для учеников подросткового возраста предла-
гаются динамические силовые упражнения с неболь-
шим отягощением: лазание по канату, поднятие и
перенос груза и др. В этом возрасте активно форми-
руется силовая выносливость, мы применяем упраж-
нения с отягощением, тренажеры, элементы борьбы
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и др. Во время занятий силовые упражнения выпол-
няются после скоростных и упражнений на развитие
выносливости.

Методы повторных и динамических усилий
применяются для развития силы. Силовые упражне-
ния с малыми и средними отягощениями ритмично
повторяются. Повторение выполненных упражнений
способствует развитию силы и силовой выносливо-
сти; с высокой скоростью выполнения — развитию
скоростной силы. Оптимальным, на наш взгляд, для
развития силы является повторение упражнений или
выполнения серии упражнений для отдыха 2 минуты
и пульсом 100 – 115 ударов в минуту.

В своей работе мы применяем такие средства
для развития силы:
- упражнения с использованием веса собственного
тела;

- упражнения с использованием веса предметов;
- упражнения с использованием сопротивления

(партнера, эластичных предметов, самосопротив-
ление);

- упражнения на силовых тренажерах;
- изометрическая работа (вис на перекладине с со-
гнутыми в локтях руками и др.).

Во время занятий желательно нагружать одну
группу мышц, удерживая сокращение не более 5 сек.
с последующим 20-секундным отдыхом. Например,
выпрямить ноги в упоре сидя, напрягая мышцы пе-
редней поверхности бедра. Это или подобное упраж-
нение способствует развитию силы конкретной груп-
пы мышц.

Применяя в своей работе специальные упраж-
нения изометрического режима, мы решаем такую
задачу: развиваем силы определенных групп мышц,
которые необходимы для эффективного выполнения
конкретного упражнения.

В полиатлоне применяется больше изотони-
ческий режим работы. Опасности применения изо-
метрического режима для здоровья спортсмена, на
наш взгляд, не существует, так как в процентном со-
отношении мы применяем их для развития силы так:
25% — изометрические и 65% — изотонические.

Наращивание мышц в полиатлоне не желатель-
но (изометрические упражнения как раз и не способ-
ствуют этому) и, применяя их в процессе трениро-
вочного процесса, мы считаем необходимым [3].

В своей работе для развития силы мы приме-
няем два вида упражнений:
а)изометрические;
б)изотонические.

Существует мнение, что изометрические уп-
ражнения не очень полезны и в некоторой мере даже
вредны. «Изометрический» и противоположное по-
нятие «изотонический» — термины, которые обозна-
чают режим мышечной работы. Изотонический ре-
жим характеризуется преодолением сопротивления и
изменением длины мышц (их сокращение или растя-
гивание) при движении в суставе или в группе суста-
вов, приводится в движение мышцами (например, при
сгибании руки, разгибании ноги). Всегда существует

определенное сопротивление изотоническому напря-
жению, например, сопротивление силе тяжести.

При изометрическом режиме максимальное
напряжение удерживается сравнительно продолжи-
тельное время, при этом длина мышц не меняется.
Например, стоя у двери, упираясь в дверную раму,
человек как бы отталкивается то нее, но движение не
будет видно, поскольку длина мышц не изменяется.
Много видов двигательной активности представля-
ют собой соединение изометрических и изотоничес-
ких режимов, особенно при перемещении веса.

В начале XX века «изометрия» была очень
популярна. За счет использования мышц – антаго-
нистов или фиксированного сопротивления можно
было значительно развить силу мышц в короткое вре-
мя, и потому ее тренеры довольно часто применяли
этот метод. Между тем, научные исследования пока-
зали, что изометрическая работа с преодолением
фиксированного сопротивления, или значительной
тяжести, которая продолжается больше 10 секунд,
стремительно повышает кровяное давление, особен-
но нижнее (диастолическое). Было установлено, что
изометрические упражнения могут вызвать наруше-
ние сердечного ритма. С другой стороны, изометри-
ческие упражнения не способствуют совершенство-
ванию работы сердечно – сосудистой и дыхательной
систем, так как это происходит при выполнении ра-
боты на выносливость. Большинство описанных на-
рушений возникают в результате напряженной и дли-
тельной изометрической работы.

Короткие повторные изометрические упражне-
ния для определенных групп мышц не вызывают на-
званных нарушений сердечно – сосудистой системы и
эффективны в поддержании силы мыши и ее развития.

Подтягивание на высокой перекладине, это то
редкое упражнение которое применяется для опре-
деления силы в армиях всех стран мира.

Это динамическое силовое упражнение с по-
стоянной (вес собственного тела) нагрузкой, где пе-
ред спортсменом ставится одно задание – выполнить
максимальное количество подтягиваний на протяже-
нии 4 минут. Поэтому подтягивание на перекладине
– это силовое упражнение на выносливость, необыч-
ное соединение физических качеств, что в современ-
ном спорте встречается довольно часто.

Во время выполнения этого упражнения в
полиотлоне от спортсмена требуется проявить спо-
собность противостоять усталости, величина кото-
рой зависит то силы, выносливости и техники выпол-
нения упражнения.

Подтягивания на высокой перекладине выпол-
няется в висе хватом сверху, захват должен быть как
можно глубоким, тогда включается в работу механизм
рычага, что значительно облегчает подтягивание.

Глубина хвата и его удержания зависит от силы
и выносливости мышц кисти и предплечья.

Важным моментом техники, что значительно
влияет на результат, является путь, который описыва-
ет спортсмен во время упражнения. Путь должен
быть направлен только вверх, любое отклонение от
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вертикали вызывает дополнительные усилия, умень-
шая эффективность каждой попытки.

Экономизацию достигаем таким техническим
приемом, как разведение локтей в сторону под ко-
нец упражнения.

Мы наблюдаем три основные стадии развития
спортивной формы:
1. фаза адаптации – рост возможностей спортсмена;
2. фаза адаптированности – наивысшей спортивной
трудоспособности и ее удержания;

3. фаза деадаптации – постоянной потери (Медведев
В.И., Мейерсон Ф.З., 1986).

Доказано, что адапционные способности наи-
более проявляются лишь в конкретных соревнова-
тельных условиях, когда реализуются все допорого-
вые возможности организма (Платонов В.Н., 1988,
Амосов Н.М., 1993)

Практика, многочисленные научные положе-
ния утверждают, что основные требования к трени-
ровочным упражнениям заключаются в том, что по
ритмодинамической характеристике, форме, усили-
ям, времени, величине, нагрузке и др., они должны
отвечать соревновательному упражнению.

Начиная новый цикл в начале подготовитель-
ного периода необходимо выполнять работу для вос-
становления [4], укрепления и развития мышечной и
сердечно-сосудистой системы. Мы широко приме-
няем метод повторных нагрузок с разными его вари-
антами.

Кроме того, в программе тренировки мы все-
гда применяем бег различной интенсивности. Мы
пришли к выводу, что полиатлонист должен кругло-
годично совершенствовать такие качества:

первое – быстроту. С помощью стартов, уп-
ражнений на развитие реакций, ускорений, упраж-
нений на улучшение координации и расслабление,
метаний;

второе – скоростную силу. С помощью раз-
личных прыжков, с положения низкого, высокого
старта, лежа, с поворотом на 180-360 градусов; под-
нимая штанги весом 60-70 % от максимальной при
максимально быстром выполнении, упражнений на
гибкость. Особое внимание уделяем упражнениям с
весом на расслабление;

третье – силу. С помощью поднимания штан-
ги с предельным весом (декабрь, январь), бег и прыж-
ки по песку с большим весом;

четвертое – скоростную выносливость. С по-
мощью: а) повторного пробегания отрезков 100-500
м (с короткими паузами для отдыха); начиная с апре-
ля скорость пробегания, а также паузы между отрез-
ками увеличиваются. Время отдыха контролирует по
частоте сердечных сокращений; б) многократных и
повторных прыжков через различные препятствия (с
длительными паузами между попытками); в) комби-
нированных нагрузок с применением штанги, раз-
личных прыжков и многоскоков, отдаем предпочте-
ние мягкому покрытию, пробежек по дорожке вверх;

пятое – выносливость. С помощью кроссов,
фартлека, интервального бега.

Особое внимание развитию силы и совершен-
ствования в технике отдельных видов полиатлона, мы
уделяем в подготовительном периоде.

Предлагаем недельный цикл тренировок груп-
пы мастеров спорта.

Зима (декабрь-январь).
1-й день – в спортивном зале. Прыжковые уп-

ражнения развивающие силу (на гимнастических
снарядах, канате, гимнастической стенке); ходьба на
руках с отягощением.

2-й день – в зале и на стадионе. Упражнение со
штангой, прыжки через барьеры, многоскоки. В кон-
це занятий 5 х 50 м с утяжеленным поясом с около-
максимальной скоростью, с паузами для отдыха до 6
минут.

3-й день – в зале. Многоскоки с преодолением
барьера (разной высоты) в конце упражнения. Прыж-
ковый бег 10 х 30 с максимальной скоростью, подни-
мание штанги с максимальным весом, в заключении
– спортивная игра.

4-й день. Кросс по сильно пересеченной мес-
тности 10-12 км. Многоскоки, легкие гимнастичес-
кие упражнения: работа с отягощением для мышц
рук и ног. На протяжении всего микроцикла в бас-
сейне работаем над техникой в непрерывном плава-
нии, в среднем темпе до 1,5 км.

Выводы.
Конечно, не найдется ни одного тренера, ко-

торый утверждал бы, что техника – дело второсте-
пенное, но все же мы тратим на тренировке гораздо
больше времени на повышение и совершенствова-
ние качеств силы, быстроты, выносливости у своих
учеников, чем на усовершенствование техники.

Совершенствование технических навыков про-
ходит следующим образом. В зависимости от задач,
которые нужно решать на тренировке. В начале вы-
полняем большое количество специальных упраж-
нений, закладывая основы правильной техники, а за-
тем, совершенствуемся в ней с невысокой скоростью.
Специальные упражнения “назначаются” ученикам
в зависимости от их индивидуальных особенностей.
В дальнейшем совершенствование в технике прохо-
дит после разминки. Если в основной части трени-
ровки упражнения выполняем в основном на около-
предельной скоростью, то в конце ее, в легком темпе.
На наш взгляд, в процессе тренировки сложнее уве-
личить частоту движений, поэтому основное внима-
ние уделяем увеличению длины шагов в беге с актив-
ной постановкой ноги на переднюю часть стопы.
Этому способствует бег на отрезках 150-200 м, а так-
же прыжковые упражнения. Рациональная техника в
отдельных видах полиатлона не мыслима без разви-
тия нужных физических качеств. Появление ошибок
часто можно объяснить недостаточным уровнем
физической подготовленности. Поэтому весьма важ-
но сопряженное развитие соответствующих физичес-
ких качеств и технической подготовленности полиат-
лонистов на протяжении всего года. В свою очередь,
повышение уровня отдельных физических качеств
вызывает необходимые изменения отдельных элемен-
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тов техники движений. Поэтому, для достижения вы-
соких результатов в полиатлоне, мы уделяем много
тренировочного времени на ее совершенствование
на протяжении всего сезона.

Перспективы дальнейших исследований бу-
дут направлены на исследования новых форм и ме-
тодов для улучшения учебно-тренировочных заня-
тий, которые будут содействовать повышению
развития силы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ-БОДИБИЛДЕРОВ
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Аннотация. В статье представлена технология подготовки
высококвалифицированных спортсменов-бодибилдеров к со-
ревновательной деятельности на основе использования ин-
формационных технологий, а также обоснована эффектив-
ность ее применения в тренировочной деятельности.
Оптимизация тренировочной деятельности спортсменов пред-
полагает поиска новых вариантов тренировочных воздействий
и определения оптимального веса отягощения. Повышение
результативности тренировки и соревновательной деятель-
ности связано с получением информации о физическом со-
стоянии организма спортсмена. Разработана технология под-
готовки высококвалифицированных спортсменов  с
использованием современных компьютерных средств.
Ключевые слова: технология, информационные технологии,
эффективность, оптимизация, тренировочная деятельность,
подготовка.
Анотація. Усиченко В.В. Технологія підготовки висококваліф-
ікованих спортсменів-бодибілдерів до змагальної діяльності. У
статті представлена технологія підготовки висококваліфікова-

них спортсменів-бодибілдерів до змагальної діяльності на ос-
нові використання інформаційних технологій, а також обґрун-
товується ефективність її застосування в тренувальній діяль-
ності. Оптимізація тренувальної діяльності спортсменів
припускає пошуку нових варіантів тренувальних впливів і виз-
начення оптимальної ваги обтяження. Підвищення результа-
тивності тренування й змагальної діяльності пов’язане з одер-
жанням інформації про фізичний стан організму спортсмена.
Розроблено технологію підготовки висококваліфікованих спорт-
сменів з використанням сучасних комп’ютерних засобів.
Ключові слова: технологія, інформаційні технології, ефек-
тивність, тренувальна діяльність, підготовка.
Annotation. Usichenko V.V. The technology of high-qualified
bodybuilders preparation for the training activity. In article the
technology of high-qualified bodybuilders preparation for
competition activity on the base of information technologies usage
is presented, and the efficiency of its application in training activity
is grounded. Optimization of training activity of sportsmen assumes
search of new variants of training influences and definition of
optimum weight of burdening. Increase of productivity of training
and competitive activity is connected to reception of the
information on a physical condition of an organism of the
sportsman. The technology of preparation of highly skilled
sportsmen with use of modern computer means is developed.
Key words: technology, information technology, efficiency,
training activity, preparation.

Введение.
Спортивная тренировка, являясь динамично

развивающимся процессом, может рационально
обеспечивать выполнение поставленных задач и до-
стижение необходимого эффекта только в том слу-
чае, если в неё заложена научно-сбалансированная
структура [2]. В настоящее время система научно-
методического обеспечения подготовки спортсме-
нов базируется на использовании современных ин-
формационных технологий. В системе подготовки
спортсменов высокой квалификации используются
следующие информационные технологии: автомати-
зированные диагностические комплексы, тренажер-
но-диагностические стенды, экспертные системы для
планирования тренировочного процесса, системы
«виртуальной реальности», а также комплексы для
сбора и анализа информации о технической подго-
товленности спортсменов [5].

Изучение литературных источников показало,
что использование информационных технологий не
достаточно широко распространено при подготовке
спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации.
Однако в глобальной сети Интернет существуют от-
дельные свидетельства о разработке силовых трена-
жеров на основе компьютерных технологий, ориенти-
рованных как на непрофессионалов , так и
предназначенных для атлетов самого высокого уров-
ня. Отечественными специалистами фирмы “VASIL”
предложен комплекс “VASIL MASTER+”, при проек-
тировании которого были использованы новейшие
компьютерные технологии трехмерной графики, с
помощью которых удалось воплотить в конструкции
тренажеров результаты исследований биомеханики и
кинезиологии [6]. Одна из ведущих фирм, занимаю-
щихся организаций спортивно-тренажерных залов,
российская компания “Спортивная Империя”, пред-
лагает силовые тренажеры трех классов: домашние,
которые предназначены для установки в квартире, а
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потому отличаются малыми габаритами и весом; тре-
нажеры фитнес-класса, которые предназначены для
спортивных залов в гостиницах, саунах, офисных цен-
трах и позволяет тренировать практически все груп-
пы мышц; сверхпрочные, сверхустойчивые, практи-
чески бесшумные,  с очень плавным ходом
профессиональные тренажеры [7]. Помимо тренаже-
ров, на создание которых нацелено основное внима-
ние специалистов, особого внимания заслуживает
мультимедийная тренинг-энциклопедия по бодибил-
дингу “Культуризм”, которая включает рекомендации
по правильному питанию, методике тренировок раз-
личных групп мышц, демонстрационные видеороли-
ки упражнений. К особенностям предложенной ком-
пьютерной программы следует отнести удобную
навигацию по необходимым разделам, более 50 ил-
люстрированных статей о бодибилдинге, 60 минут ка-
чественного видео, а также 27 видеоупражнений [8].

Однако, в результате анализа доступной ин-
формации, мы пришли к заключению, что иннова-
ции, предлагаемые специалистами, не разрешают
проблемы оптимизации тренировочного процесса,
который в обобщённом виде представляет собой зам-
кнутый цикл тесно связанных действий тренера по
выработке, реализации и контролю конкретных ре-
шений [1]. Известно, что для успешного управления
процессом тренировки в профессиональной деятель-
ности тренер особое внимание должен уделять по-
лучению исходной информации о состоянии здоро-
вья,  физического развития и физической
подготовленности атлета, определению его сильных
и слабых сторон и выработке общих и частных задач
в зависимости от результатов полученной информа-
ции [2,3]. В связи с тем, что вопросы проверки физи-
ческого состояния с точки зрения пропорциональ-
ного развития силы и анализа  показателей
окружностей различных частей тела, а также их соот-
несения с некими условными пропорциями в той
или иной мере занимает всех исследователей, специ-
ализирующихся в данном виде спорта, назрела необ-
ходимость разработки технологии подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов-бодибилдеров к
соревновательной деятельности, базирующейся на
использовании компьютерных технологий на этапе
педагогического контроля.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного университета физического воспитания и спорта
Украины.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать технологию

подготовки высококвалифицированных спортсменов-
бодибилдеров к соревновательной деятельности с ис-
пользованием современных компьютерных средств.

Результаты исследований.
В результате анализа, обобщения и системати-

зации передового педагогического опыта, а также на
основании собственных исследований, проведенных
на базе научно-исследовательского института НУФВ-
СУ, в которых приняли участие 13 бодибилдеров вы-
сокой квалификации, нами была разработана техно-

логия подготовки высококвалифицированных спорт-
сменов-бодибилдеров к соревновательной деятельно-
сти (рис.1). Поскольку оптимизация тренировочного
процесса и объективная оценка эффективности не
только обобщённого фактора, но и его составляющих,
предполагает в качестве обязательного мероприятия
проведение оперативного, текущего и этапного конт-
роля, основу разработанной технологии составляет
педагогический контроль, базирующийся на исполь-
зовании современных компьютерных средств. Объек-
тивный педагогический контроль позволяет выявить
степень развития какого-либо фактора, а тренировоч-
ные мероприятия создают вероятную основу его со-
вершенствования. Предложенная технология предпо-
лагает применение компьютерной программы
«Пропорция тела» [4] для следующих целей:
- определение оптимального веса спортсмена в за-
висимости от его роста;

- вычисление эталонных размеров частей тела спорт-
сменов-бодибилдеров на основе модельных харак-
теристик спортсменов высокой квалификации.

Если в процессе обследования спортсмена
обнаруживается заметное отставание в развитии од-
ной мышечной группы, то для более быстрой его
ликвидации необходимо включать соответствующие
и наиболее действенные для этой мышцы упражне-
ния в первую очередь.

Согласно результатам проведенных исследо-
ваний, апробация и последующее внедрение разра-
ботанной технологии в практическую деятельность
продемонстрировали ее эффективность. Нами был
установлен ряд преимуществ, которыми обладает
предложенный подход к организации тренировочной
деятельности, среди которых, прежде всего, оптими-
зация тренировочной деятельности в связи со строго
научным подходом при выборе структуры построе-
ния и содержания спортивной тренировки, повыше-
ние мотивации занимающихся в результате обеспе-
чения наглядности планируемых показателей,
реализация индивидуального подхода при разработ-
ке тренировочных программ. Также следует отме-
тить, что использование разработанной технологии
оказывает позитивное влияние на работу тренера и
позволяет, как избрать наиболее рациональные сред-
ства и методы подготовки спортсмена в каждом кон-
кретном случае, так и существенно снизить возмож-
ность необъективного оценивания результатов
тренировочного процесса.

Выводы.
Проведенные исследования, направленные на

изучение современных подходов к разработке инди-
видуальных тренировочных программ для спортсме-
нов-бодибилдеров высокой квалификации, позволи-
ли сделать следующие выводы:
1.Оптимизация тренировочной деятельности спорт-
сменов высокой квалификации предполагает ре-
шение нескольких краеугольных вопросов, а имен-
но, поиска новых вариантов тренировочных
воздействий и определения оптимального веса отя-
гощения, который бы соответствовал количеству
подъемов в одном подходе.
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Рис.1. Технология подготовки высококвалифицированных спортсменов-бодибилдеров
к соревновательной деятельности с использованием компьютерных средств

2.Повышение результативности тренировки и сорев-
новательной деятельности напрямую связано с
получением информации о физическом состоянии
организма спортсмена с целью проверки эффек-
тивности тренировочных воздействий.

3.В результате проведенных исследований нами раз-
работана технология подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов-бодибилдеров к сорев-
новательной деятельности с использованием
современных компьютерных средств.

4. Внедрение разработанной технологии в трениро-
вочную деятельность показало ее эффективность
и позволило сделать выводы о целесообразности
широкого распространения технологии подготов-
ки высококвалифицированных спортсменов-боди-
билдеров.

Дальнейшее исследование предусматривает
разработку методических рекомендаций для исполь-
зования технологии подготовки спортсменов-боди-
билдеров высокой квалификации в тренировочной
деятельности.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ЕКСТРАВЕРСІЇ-ІНТРОВЕРСІЇ, НЕЙРОТИЗМУ
У СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ

Федорова О.В., Іваненко Н.В.
Донецький державний університет управління

Анотація. Типологічні властивості спортсмена консервативні,
і дуже важливо з самого початку спортивної діяльності точно
підібрати арсенал технічних засобів, визначити індивідуаль-
ний стиль діяльності. Індивідуальна робота та підхід вимага-
ють від тренера знання індивідуальних особових особливос-
тей спортсмена, на яку прямує виховна діяльність.
Ключові слова: екстраверсія-інтроверсія, нейротизм, показ-
ники, стабільність, характеристики.
Аннотация. Федорова О.В., Иваненко Н.В. Определение по-
казателей экстраверсии – интроверсии, нейротизма у спорт-
сменов разных видов спорта . Типологические свойства
спортсмена консервативны, и очень важно с самого начала
спортивной деятельности точно подобрать  арсенал техни-
ческих средств, определить индивидуальный стиль деятель-
ности. Индивидуальная работа и подход требуют от тренера
знания индивидуальных личных особенностей спортсмена,
на которую направлена воспитательная деятельность.
Ключевые слова: экстраверсия-интроверсия, нейротизм, по-
казатели, стабильность, характеристики.
Annotation. Fedorova O.V., Ivanenko N.V. The definition of
indexes of extraversion or introversion neurotism at sportsmen
of different kinds of Sport. The typical virtues of sportsman
are conservative. It is very difficult to understand them from
the very beginning of Sport of life and to determine the armory
of technical means, to define the individual style. The individual
work and the method of approach demands on the trainer’s
much knowledge of individual and personal characteristics of a
sportsman to whom the educational activity is directed.
Key words: extraversion-introversion, neurotism, indexes,
stability, references.

Вступ.
Індивідуальний підхід вимагає від тренера знан-

ня індивідуальних особових особливостей спортсме-
на, на яку прямує виховна діяльність. Тому слідує,
велику увагу приділяти психодіагностиці, як області
знань, направлених на вивчення індивідуальних особ-
ливостей конкретних людей, рис і особи. Саме за до-
помогою методів психодіагностики може бути отри-
мана  інформація для прогнозування успіхів

діяльності, зібрані матеріали для рекомендацій по
індивідуальному підходу в навчанні і вихованні.

Робота присвячена дослідженню екстраверсії
– інтроверсії і нейротизму студентів-спортсменів у
ДонДУУ.

Думка про те, що спортивне тренування має
здійснюватися як керований процес, формуватися
поступово, у міру накопичення практичного досвіду
підготовки провідних спортсменів і розвитку науки
про спорт. У міру накопичення фундаментальних
знань про індивідуальні особливості спортсмена, за-
кономірностей протікання адаптаційних реакцій в
процесі багаторічної підготовки були створені опти-
мальні умови для розвитку теорії управління трену-
вальним процесом спортсменів.

Успішне вирішення завдань фізичної підготов-
ки і спортивного тренування, навчання, виховання і
управління також зумовлюється умінням опиратися
на положення індивідуального підходу, що поляга-
ють в знанні індивідуальних особливостей.

Отримання відповідної психодіагностичної
інформації відкриває певні можливості і в, відношен-
ня відбору спортсменів, підбору комплектування
спортивних команд.

Відомо, що не тільки тип темпераменту, але і
окремі його властивості роблять значний вплив на
динамічні особливості спортивної діяльності і на
рівень досягнень в ній. Специфіка спортивної діяль-
ності обумовлює підвищені вимоги до динамічних
особливостей психіки спортсменів. У зв’язку з цим
знання і обліку властивостей темпераменту набуває
істотне практичне значення.

У психологічній науці накопичена значна
кількість різних методів і прийомів вивчення індиві-
дуальних психологічних особливостей, рис особи.
Психологічні методи бувають дослідницькі і випро-
бувальні (тести). Мета тестів полягає в оцінці зазда-
легідь осмислених властивостей і процесів. При цьо-
му головне питання полягає в тому, щоб правильно
інтерпретувати отримані матеріали тестування, з ура-
хуванням принципу особового підходу.

Оцінку тієї або іншої якості, ефективності тре-
нування і так далі краще проводити на основі даних
декількох тестів, близьких один до одного по лежачих
в основі їх виконання психологічним механізмам.

Нами була теоретично вивчена модель двох-
факторної особи Г. Айзенка і підготовлені бланки
опитувальника Айзенка (форма А – 57 питань) і лис-
ти для відповідей (форма 38).

Автор моделі двохфакторної особи Г. Айзенк
як показники основних властивостей особи викорис-
товував екстраверсію – інтроверсію і нейротизм
(пізніше Айзенк ввів ще одне вимірювання особи –
психотизм, під яким розумів схильність суб’єкта до
агресії, жорстокості, аутизму, екстравагантності, де-
монстративності).  В загальному сенсі екстраверсія –
це спрямованість особі на навколишніх людей і події,
інтроверсія – спрямованість особи на її внутрішній
світ, а нейротизм – поняття, синонімічне тривожності,
– виявляється як емоційна нестійкість, напруженість,
емоційна збудливість, депресивність.

http://fatalenergy.com.ru/Book/
http://www.hugahuga.ru/index.php?module=item&item
http://fatalenergy.com.ru/Book/think2/2_5.php
http://www.sport-imp.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2391788/


130

Ці властивості, складові структури особи по
Айзенку, генетично детерміновані. Їх вираженість
зв’язана із швидкістю вироблення умовних рефлексів
і їх міцністю, балансом процесів збудження – галь-
мування в центральній нервовій системі і рівнем ак-
тивації кори головного мозку з боку ретикулярної
формації. Проте найбільш розробленим з двох на-
званих властивостей на фізіологічному рівні в теорії
Айзенка є вчення про екстраверсію. Зокрема,
відмінність між екстравертами і інтровертами Айзен-
ку і його послідовникам вдалося встановити більш за
п’ятдесяти фізіологічними показниками.

Так, екстраверт, в порівнянні з інтровертом,
важче виробляє умовні рефлекси, володіє більшою
терпимістю до болю, але меншою терпимістю до сен-
сорної депривації, унаслідок чого не переносить мо-
нотонності, частіше відволікається під час роботи і
тому подібне. Типовим і поведінковими проявами
екстраверта є товариськість, імпульсивність, недо-
статній самоконтроль, хороша пристосовність до се-
редовища, відвертість у відчуттях. Він чуйний, життє-
радісний, упевнений в собі, прагне до лідерства, має
багато друзів, нестриманий, прагне до розваг, любить
ризикувати, дотепний, не завжди обов’язковий.

У інтроверта переважають наступні особли-
вості поведінки: він часто занурений в себе, зазнає
труднощі, встановлюючи контакти з людьми і адапту-
ючись до реальності. В більшості випадків інтроверт
спокійний, урівноважений, миролюбний, його дії
раціональні. Коло друзів у нього велике. Інтроверт
високо цінує  етнічні норми, любить планувати на
майбутнє, замислюється над тим, що і як робитиме,
не піддається моментальним думкам, песимістичний.
Інтроверт не любить хвилювань, дотримується заве-
деного життєвого порядку. Він строго контролює свої
відчуття і рідко поводиться агресивно, обов’язковий.

Опитувальник Айзенка має дві паралельні, ек-
вівалентні форми А і  В, які можуть застосовуватися
як одночасно – для більшої достовірності результатів,
так і роздільно, з інтервалом часу – для перевірки
надійності опитувальника або з метою отримання
результатів досліджень в динаміці.

Мета роботи: здійснити теоретико-методичне
дослідження процесу формування і розвитку індивіду-

альних особливостей спортсменів під час занять спортом,
обґрунтувати  й експериментально перевірити.

Об’єкт дослідження: студенти збірних команд
ДонДУУ  з легкої атлетики, баскетболу.

Предмет дослідження: індивідуальні особли-
вості спортсменів ДонДУУ.

Результати дослідження.
У дослідженні брали участь 27 студентів –

спортсменів: 12 членів збірної команди ДонДУУ з
баскетболу і 15 членів збірної команди ДонДУУ з
легкої атлетики.

Було встановлено, що рівень екстраверсії у пред-
ставників різних видів спорту неоднаковий (табл. 1).

У студентів, які займаються баскетболом – 89%
екстравертів. Ці відмінності свідчать про те, що спе-
цифіка діяльності пред’являє певні вимоги до рівня
розвитку даної властивості темпераменту.

У студентів, що займаються легкою атлетикою
78% мають високий рівень нейротизму, що впливає
на організацію рухової координації, точність рухів,
на рівень емоційного збудження. В той же час, в умо-
вах змагань високий рівень може надавати негатив-
ну дію на результат легкоатлетів, що не уміють регу-
лювати свій емоційний стан.

Висновки.
На підставі отриманих даних можна зробити

висновок, що показники екстраверсії у студентів, які
займаються баскетболом вище, ніж у легкоатлетів.
Це говорить про їх терпимість до болю, але меншій
терпимості до сенсорної депривації, унаслідок чого
не переносять монотонності, частіше відволікаються
під час роботи. Показники нейротизму  у легкоат-
летів вищі, ніж у баскетболістів. Це виявляється як
емоційна нестійкість, напруженість, емоційна збуд-
ливість, депресивність.

Дана методика визначення індивідуальних
особливостей спортсмена дозволяє тренерові указу-
вати шляхи самокорекції тих властивостей особи
спортсмена, показники яких виявилися або надмірно
високими, або, навпаки, украй низькими.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня показників екстраверсії-інтроверсії, нейротизму у
спортсменів різних видів спорту.

Таблиця 1 
Рівень екстраверсії (%) 

 
Вид спорту Середнє значення екстраверт Яркий екстраверт Інтроверт Глибокий інтроверт 

Баскетбол - 89% 2% 9% - 

Легка атлетика 57% 40% - 3% - 

 
Таблиця 2 

Рівень нейротизму (%) 
 

Вид спорту Середнє значення Високий рівень  Дуже високий рівень  Низький рівень  

Баскетбол 94% 6% - - 

Легка атлетика 16%% 78% 6% - 
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РЕАКТИВНОСТЬ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОК НА НАГРУЗКИ

ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА
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Аннотация. В статье раскрывается роль механизмов дыхания
и кровообращения в обеспечении адекватного уровня функ-
ционирования кислороднотранспортной системы студенток
в процессе занятий баскетболом. Тренировочные нагрузки
учебного занятия по баскетболу реализуются в диапазоне 40-
46% максимального потребления кислорода и обеспечивают-
ся сбалансированной активацией механизмов кардиореспи-
раторной системы. Это позволяет существенно
интенсифицировать тренировочный процесс с целью расши-
рения функциональных возможностей аппарата дыхания и
кровообращения студенток.
Ключевые слова: минутный объем крови и дыхания, потреб-
ление кислорода.
Анотація. Хор’яков В.А., Мосенз В.А., Романенко Л.П., Ро-
маненко В.О. Реактивність кардіореспіраторної системи сту-
денток на навантаження ігрового характеру. У статі розкри-
вається значення механізмів дихання і кровообігу в
забезпеченні достатнього рівня функціонування кисневотран-
спортної системи студенток у процесі занять баскетболом.
Тренувальні навантаження навчального заняття з- баскетбо-
лу реалізуються в діапазоні 40-46% максимального спожи-
вання кисню й забезпечуються збалансованою активацією
механізмів кардиореспираторної системи. Це дозволяє істот-
но інтенсифікувати тренувальний процес із метою розширен-
ня функціональних можливостей апарата подиху й кровообі-
гу студенток.
Ключеві слова: хвилинний об‘єм крові і дихання, споживан-
ня кисню.
Annotation. Choryakov V.A., Mosenz V.A., Romanenko L.P.,
Romanenko V.A. The reactivity of the oxygen transporting
system in students to playing loading. In the article the significance
of the respiration and the blood circulation  in the ample oxygen

transporting system functioning through the basketball training is
uncovered. Training loads of educational occupation on basketball
will be realized over the range 40-46 % of a maximum oxygen
uptake and ensured with the balanced activation of mechanisms
cardio-respiratory systems. It allows to intensify essentially training
process with the purpose of dilating functionalities of a means of
respiration and a circulation студенток.
Key word: reactivity, cardio-respiratory system, oxygen intake.

Введение.
Управление психофизиологическим состояни-

ем человека посредством мышечных нагрузок раз-
личной модальности, мощности и длительности
предполагает изучение особенностей реакции орга-
низма на эти нагрузки [1-3].

Анализ последних исследований и публикаций
свидетельствует о том, что при определенном их ко-
личестве [1-3] вопросы реактивности кислороднот-
ранспортной системы организма конкретных соци-
альных и половозрастных групп на нагрузки в
режиме смешанного энергообеспечения освещают-
ся недостаточно.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование цели работы.
Цель исследований заключалась в изучении осо-

бенностей реакции кардиореспираторной системы сту-
денток на тренировочное занятие по баскетболу.

Материал и методы исследований.
Для достижения цели исследований обследо-

вали 128 студенток гуманитарного ВУЗа в возрасте
18,0±0,28 года. У них до, после и в процессе трениро-
вочного занятия по баскетболу с помощью спирог-
рафа “Метатест-1” регистрировали показатели легоч-
ной вентиляции (ЧД, ДО, МОД) и потребления
кислорода (VO2). Параметры кровообращения опре-
деляли с помощью сфигмамонометра японского
производства. На основании эмпирических данных
рассчитывали пульсовое давление (ПД), ударный
объем сердца (УОС) и минутный объем крови (МОК).

ПД = СД – ДД,
УОС = 100 + 0,5ПД – 0,6ДД – 0,6В,

МОК = УОС ⋅ ЧСС
где СД – систолическое давление, мм.рт.ст.; ДД – ди-
астолическое давление, мм.рт.ст.; В – возраст, лет.

Об эффективности механизмов транспорта и
утилизации кислорода судили по значениям кисло-
родного пульса и коэффициенту использования кис-
лорода (КиО2).

Фактический материал обрабатывали по стан-
дартной программе “Statistika” с определением ма-
тематического ожидания ( х ), средней ошибки (m),
стандартного отклонения (σ), коэффициента асим-
метрии (As) и эксцесса (Ex). С учетом этих характе-
ристик было установлено, что изучаемая нами вы-
борка  приближается к закону нормального
распределения. Следовательно, представленный в
исследованиях массив переменных является частью
генеральной совокупности [3].

Результаты исследований и их обсуждение.
Анализ переменных, характеризующих функ-

циональное состояние механизмов потребления,



132

транспорта и утилизации кислорода тканями, свиде-
тельствуют о том, что у обследованных нами студен-
ток в состоянии покоя существенно повышен уро-
вень метаболизма. При массе тела (56,3 ± 0,35 кг),
соответствующей биологической норме [1, 3], по-
требление кислорода в процентах от МПК у них в 2-
2,5 раза выше в сравнении с группами идентичного
возраста и пола [4]. Повышенный энергообмен обес-
печивается за счет интенсификации деятельности
механизмов сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Минутный объем крови превышает физиоло-
гические нормы на 37,5% и поддерживается на этом
уровне за счет увеличенной (17,1%) частоты сердеч-
ных сокращений при несколько меньшем (11,2%)
приросте ударного объема сердца и пониженных
(7,8%) значениях систолического давления.

Идентичные сдвиги физиологических констант
характерны и для респираторной функции. Повышен-
ный (28,9%) уровень легочной вентиляции обеспе-
чивается неадекватным увеличением (41,6%) часто-
ты дыханий при несколько меньшем (24,6%) приросте
дыхательного объема. Подобные трансформации
свидетельствуют о существенном напряжении меха-
низмов кислороднотранспортной системы у студен-
ток, а следовательно, и пониженных резервных воз-
можностях систем дыхания и кровообращения.
Низкий уровень этих возможностей, характерный для
нетренированных людей (табл. 1), усугубляется стрес-
совой ситуацией исследований, что приводит к еще
большему напряжению механизмов кардиореспира-
торной системы [5, 6].

Переход организма студенток из базального
состояния к специфическим нагрузкам баскетбола
на уровне 39,9-46,0 максимального потребления кис-
лорода (МПК) сопровождается достаточно сбалан-
сированной активацией механизмов кислороднот-
ранспортной системы (табл. 1).

В частности существенное (125,5%) увеличе-

Таблица 1 
Изменение показателей кислороднотранспортной системы организма студенток  

в процессе занятий по баскетболу (х ± m) 
 

В процессе тренировочного занятия, 
мин 

Восстановление, 
мин 

Показатели Исходные 
значения 30' 60' 90' 10' 

Пульс, уд/мин 82,0±2,12 149,0±2,1 155,0±5,2 159,0±2,79 101,0±3,39 
Систолическое давление, мм 
рт. ст. 106,0±2,79 130,3±4,05 127,1±4,03 125,0±3,97 108,3±3,97 

Диастолическое давление, мм 
рт. ст. 66,3±1,32 62,7±1,63 62,6±2,60 64,0±2,06 63,3±2,02 

Ударный объем сердца, мл 66,7±1,68 82,7±1,03 80,6±3,09 79,26±1,07 71,2±2,25 
Минутный объем крови, л 5,5±0,26 12,4±0,63 12,6±0,70 12,6±0,69 7,2±0,34 
Чд, цикл/мин 17,0±1,5 27,0±1,1 28,0±1,83 31,0±1,39 19,0±1,87 
До, мл 623±59,4 1212±105 1132±76,0 1078±92,8 620±33,3 
МОД, л 10,3±1,03 31,4±3,2 30,3±2,34 32,0±3,49 10,6±0,73 
VO2, мл/мин 317±13,9 842±96,2 958±20,8 888±21,2 302±30,9 
Кислородный пульс, мл/уд. 3,9±0,21 5,8±0,69 6,1±0,18 5,7±0,18 3,1±0,40 
КИО2, мл 37,6±4,36 26,2±2,06 31,5±2,90 31,5±2,80 29,3±2,22 
VO2 от МПК, % 15,5±0,86 39,9±2,2 46,0±2,03 42,3±3,84 14,8±1,70 

 
ние минутного объема крови обеспечивается адек-
ватным приростом (81,7%) частоты пульса и ударно-
го объема сердца (24,0%) при незначительном (22,9%)
повышении систолического, и некотором (5,4%) сни-
жении диастолического давления. Подобную реак-
цию аппарата кровообращения на нагрузку принято
считать нормотонической [2]. Оптимальная реакция
характерна и для второй составляющей кардиорес-
пираторной системы – аппарата дыхания.

Увеличенное (165,6%) потребление кислоро-
да на 30 мин занятии обеспечивается значительным
(204,9%) приростом минутного дыхания за счет боль-
шего (94,5%) долевого участия дыхательного объема
при меньшем (58,8%) приросте частоты дыхания.
Одновременно следует заметить, что при повышен-
ных (48,7%) значениях кислородного пульса отмеча-
ется снижение (30,3%) величины КиО2. Следователь-
но, утилизация кислорода тканями отстает от его
транспорта [1]. Рассогласование в работе этих меха-
низмов исчезает к 60 мин занятия, т.е. к моменту окон-
чательного врабатывания организма. С этого момен-
та обе составляющие кислороднотранспортной
системы работают относительно стабильно и согла-
сованно. Признаки внутри- и межсистемного разре-
гулирования отсутствуют (табл. 1).

Период реституции характеризуется стабили-
зацией кислородного гомеостаза, снижением функ-
циональных показателей дыхательной системы при
некотором (23,2%) недовосстановлении ЧСС и ми-
нутного объема крови (30,9%).

Асинхронность восстановления этих вегета-
тивных функций связана с различиями в их инерци-
онности по параметрам включения/выключения в
мышечную деятельность. Установленные закономер-
ности трансформации функционального состояния
кислороднотранспортной системы у студенток в про-
цессе учебного занятия по баскетболу позволяет
сформулировать определенные выводы.
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Выводы.
Тренировочные нагрузки учебного занятия по

баскетболу реализуются в диапазоне 40-46% макси-
мального потребления кислорода и обеспечиваются
сбалансированной активацией механизмов кардио-
респираторной системы. Это позволяет существен-
но интенсифицировать тренировочный процесс с
целью расширения функциональных возможностей
аппарата дыхания и кровообращения студенток.

Перспективы дальнейших исследований со-
пряжены с изучением особенностей реакции карди-
ореспираторной системы различных социальных,
возрастных и профессиональных групп на нагрузки
игрового характера различной мощности, длитель-
ности и модальности.
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ЗНАЧИМІСТЬ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В ФОРМУВАННІ

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Хрипко Л. В.

Національна металургійна академія України,
Дніпропетровськ

Анотація. Приведені результати оцінки фізичного стану сту-
дентів за останні роки. Представлено аргументи, які визна-
чають місце фізичного виховання у розв’язанні проблем оз-
доровлення студентів. Показано динаміку змін фізичних
якостей студентів за період навчання. Фізичні навантаження
різноманітного характеру значно впливають на організм
людини, істотно змінюючи стан усіх його систем. Для кож-
ної людини режими рухових навантажень і відповідні реакції
організму на них будуть суворо індивідуальними. Важливу
роль набуває самоконтроль за станом організму людини і
його реакція на фізичні навантаження. Самоконтроль дозво-
ляє студентам оцінювати ефективність тренування, стежити
за станом свого здоров’я, виконувати правила особистої
гігієни, загального і спортивного режиму.
Ключові слова: студент, фізичні якості, здоровий спосіб життя.
Аннотация. Хрипко Л.В. Значимость самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями в формировании здорового
способа жизни. Представлены результаты оценки физического
состояния студентов за последние годы и возможности его улуч-
шения. Представлены аргументы, определяющие место физи-
ческого воспитания в разрешении проблем оздоровления сту-
дентов. Показана динамика изменений физических качеств
студентов за период обучения. Физические нагрузки разнооб-
разного характера значительно влияют на организм человека,
существенным образом изменяют состояние всех его систем.
Для каждого человека режимы двигательных нагрузок и реак-
ции организма на них будут строго индивидуальными. Важ-
ную роль приобретает самоконтроль за состоянием организма
человека и его реакция на физические нагрузки. Самоконтроль

позволяет студентам оценивать эффективность тренировки,
следить за состоянием своего здоровья, выполнять правила лич-
ной гигиены, общего и спортивного режима.
Ключевые слова: студент, физические качества, здоровый
образ жизни.Annotation.
Hripko L.V. Meaningfulness of independent employments by
physical exercises in forming healthy method of life. There are
results of student’s physical condition for the last years and
possibilities of its improving. There are arguments which
determinate the place of physical activity deciding problems of
students health. There is a dynamic of changing student’s physical
qualities during the term of studying. Exercise stresses of various
character considerably influence an organism of the person,
significally variate a state of all of his systems. For each person
conditions of motorial loads and reactions of an organism to
them will be strictly individual. The important role is acquired
with self-checking behind a state of an organism of the person
and his reaction to exercise stresses. Self-checking allows students
to estimate efficacy of training, to watch a state of the health, to
execute rules of personal hygiene, a common and sports condition.
Key words: the students, physical qualities, healthy life.

Вступ.
Реформація освітнього процесу,  яка

здійснюється в останнє десятиріччя, передбачає ви-
ховання випускників вищих учбових закладів здібних
до самоосвіти і самовиховання, не тільки у сфері своєї
спеціальності, але і в тих сферах діяльності, які є жит-
тєво важливими. Так, проблема формування готов-
ності студентів до самостійних занять фізичними впра-
вами є значущою як з позицій зміцнення і збереження
здоров’я, так і з позицій майбутньої професійно - тру-
дової діяльності.

Одним із завдань кафедри фізичного вихован-
ня НМетАУ є реалізація статті № 1 Закону України
“Про фізичну культуру і спорт” і Цільової комплекс-
ної програми “Фізичне виховання - здоров’я нації” [5].
Це - постійне зміцнення здоров’я, збільшення рівня
фізичного та духовного розвитку студентів академії.

Соціально значущими результатами фізично-
го виховання є фізичне та духовне оздоровлення,
підвищення опору організму до захворювань, фізич-
на підготовленість та фізичний розвиток, знання, ру-
хові та методичні вміння та навички, що необхідні для
самостійних занять, формування здорового способу
життя, культурної організації вільного часу, фізична
реабілітація та рекреація. Разом з цим, багато значи-
мих результатів фізичного виховання досягаються у
наш час лише частково.

Залучення студентів до занять фізичною куль-
турою і спортом є нагальною проблемою сьогоден-
ня. Це викликано низкою причин. Стан здоров’я меш-
канців України занадто низький. Майже 50 %
населення мають незадовільну фізичну підготов-
леність [4].

Всебічний розвиток особистості, тобто розви-
ток фізичних і духовних сил, творчих здібностей і да-
рувань є найважливішим завданням вищої школи. Для
цього необхідно широко використовувати різно-
манітні форми та методи роботи, шляхи та засоби
формування нової людини. Правильне використан-
ня усіх заходів у розпорядку дня покращує навчаль-
но-виховну роботу і благодійно впливає на здоров’я,
фізичний розвиток та успішність студентів.
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Таблиця 1 
Психологічний компонент готовності студентів до самостійних занять фізичними вправами (%) 

 

Хлопці  п =  52 Дівчата п = 68 
рівень 

 Показники високий 
5 

середній 
4 

низький 
3 

високий 
5 

середній 
4 

низький 
3 

1 Ставлення до фізичної 
культури 62,2 16,1 21,7 68,0 11,2 20,8 

2 Оцінка значимості 
самостійних занять 46,4 39,8 13,8 32,2 54,8 13,0 

3 Рівень вимог в суспільстві 36,8 51,8 11,4 16,2 77,4 6,4 

4 Емоційний стан при 
заняттях ф.к. 42,4 38,8 18,8 30,2 50,4 19,4 

Середні дані 46,9 36,6 16,5 36,6 48,4 15,0 

 
Таблиця 2 

Результати тестування студентів протягом навчання в академії 
 

Кількість студентів, що склали тестування на оцінку задовільно та вище (в %)  
Фізичні якості 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Витривалість 72,7 79,0 76,9 73,5 

Сила 64,3 69,3 63,4 60,9 

Швидкість 72,9 73,1 75,8 73,1 

Гнучкість 40,0 39,3 45,3 42,4 

Спритність 36,3 37,2 37,0 36,9 

 
Викладачам фізичного виховання, в першу чер-

гу, необхідно вирішувати таку важливу проблему, як
підвищення фізичної, функціональної, координаційної
підготовки студентів. Поряд з цим не менш важливим
є курс лекцій про здоровий спосіб життя і роз’яснення
використання фізичних вправ для зміцнення здоров’я
та розвитку організму.

З метою зміцнення здоров’я, загартовування
організму та різнобічного фізичного розвитку про-
водять різноманітну самостійну роботу студентів у
поза навчальний час.

Для забезпечення індивідуалізації навчання та
виховання з ефективнішим використанням часу, зап-
ланованого на фізичну підготовку, викладач дає сту-
дентам конкретну програму дій, контролює, оцінює
та, за необхідністю, виправляє і уточнює виконання
окремих вправ.

Робота виконана за планом НДР Національної
металургійної академії України.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є дослідження здоров’я сту-

дентів та пошук шляхів його підвищення під час на-
вчання в академії.

Результати дослідження.
Одним із шляхів вирішення проблеми покра-

щення фізичного стану студентів є організація само-
стійних занять. Процес організації самостійних занять
повинен бути добре спланованим та продуманим.
Результати тестування дають можливість педагогу
визначати вид фізичної підготовки, за яким можуть
бути організовані заняття.

Ставлення студентів до фізичної культури в
цілому, їхню думку про значення і можливості само-
стійних занять, рівень життєвих вимог студентів, оці-
нку емоційно-психологічного стану під час учбових
або самостійних занять фізичною культурою. Отри-
мані дані представлені в таблиці 1.

Високу оцінку значущості фізичної культури
дали 62,2% хлопців і 68% дівчат. На значення фізичної
культури залежно від ситуації (фізична культура прий-
нятна, коли немає інших занять) - вказали 16,1% хлопців
і 11,2% дівчат, а що фізична культура необов’язкова, що
це особиста справа кожного, вважають 21,7% хлопців і
20,8% дівчат. Характерно, що жоден з респондентів не
оцінив фізичну культуру як пусте, непотрібне заняття.
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На питання про значимість самостійних занять
фізичними вправами в житті людини, позитивно
відповіла більша частина обстежених. З них важливе
значення у формуванні особистості надають само-
стійним заняттям 46,4% хлопців і 32,2% дівчат, що зна-
чимість самостійних занять різними формами фізич-
них вправ може змінити людину - вважають 39,8%
хлопців і 54,8% дівчат. Низько оцінили можливості
самостійних занять 13,8% хлопців і 13,0% дівчат.

Отримані дані дозволяють виявити наявність
позитивного психологічного настрою на проведення
самостійних занять і певний позитивний потенціал
мотивації у фізкультурно-спортивній діяльності. Бага-
толітні спостереження дозволяють відзначити, що таке
ставлення до фізичної культури виробляє у студентів
активну життєву позицію, яка виражається і в праг-
ненні до самостійних занять фізичними вправами.

Після проведеного тестування кожен студент
знав, які фізичні якості йому треба покращувати са-
мостійно. Добре обладнані спортивні кімнати у гур-
тожитках надані студентам для розвитку сили. Для
покращення витривалості і швидкості використову-
ють парки та сквери. Тут є можливість використову-
вати оздоровчий біг - найбільш доступний вид фізич-
ного вдосконалення, для якого характерні рівномірні,
тривалі, легко регульовані за обсягом та інтенсивні-
стю навантаження.

Висновки.
Фізичні навантаження різноманітного харак-

теру значно впливають на організм людини, істотно
змінюючи стан усіх його систем. Тому, незважаючи
на загальний характер правил тренування, для кож-
ної людини режими рухових навантажень і відповідні
реакції організму на них будуть суворо індивідуаль-
ними і роз’яснюються викладачами. У зв’язку з цим
важливу роль набуває самоконтроль за станом орган-
ізму людини і його реакція на фізичні навантаження.
Самоконтроль дозволяє студентам, які займаються
фізичними вправами, оцінювати ефективність тре-
нування, стежити за станом свого здоров’я, викону-
вати правила особистої гігієни, загального і спортив-
ного режиму тощо.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня значимості самостійних занять фізичними впра-
вами в формуванні здорового способу життя.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ

Щелкунов А.А.
Славянский государственный
педагогический университет

Аннотация. Рассмотрена закономерность факторов, опреде-
ляющих результативность в спринтерском беге у школьников
различного возраста и пола. Определил эффективность средств,
применяемых на ранних этапах подготовки для повышения
результативности в спринтерском беге. У старшеклассников
заметно возрастает трудоемкость упражнений. Это указывает
на сложность достижения результатов за счет средств физи-
ческой подготовки. У девочек такие трудности возникают уже
в возрасте 13-14 лет. Необходимо о возрастом повышать роль,
технической и специальной подготовки в спринтерском беге.
Ключевые слова: фактор, качество, эффективность, резуль-
тативность, коэффициент, трудоемкость.
Анотація. Щелкунов А.О. Вплив фізичної підготовленості
школярів на результативність у спринтерському бігу. Вплив
фізичної підготовленості школярів на результативність у
спринтерському бігу. Розглянуто закономірність чинників,
що визначають результативність в спринтерському бігу у
школярів різного віку і підлоги. Визначив ефективність за-
собів, вживаних на ранніх етапах підготовки для підвищення
результативності в спринтерському бігу. У старшокласників
помітно зростає трудомісткість вправ. Це вказує на складність
досягнення результатів за рахунок засобів фізичної підго-
товки. У дівчинок такі труднощі виникають уже у віці 13-14
років. Необхідно про вік підвищувати роль, технічної й спец-
іальної підготовки в спринтерському бігу.
Ключові слова: чинник, якість, ефективність, результативність,
коефіцієнт, трудомісткість.
Annotation. Schelkunov А.A. Influence of physical preparedness
of schoolboys on effectiveness in at sprinter run. Considered
conformity to the law of factors, determining effectiveness in
at sprinter run for the schoolboys of different age and floor.
Defined efficiency of facilities, applied on the early stages of
preparation for the increase of effectiveness in at sprinter run.
At senior pupils complexity of exercises appreciablly increases.
It specifies complexity of reaching of results at the expense of
means of physical preparation. At girls such difficulties originate
already in the age of 13-14 years. It is necessary to raise about
age a role, engineering and special preparation at sprinter run.
Key words: factor, quality, efficiency, effectiveness, coefficient,
labour intensiveness.

Введение.
Оптимизация физического воздействия на от-

дельных этапах многолетней подготовки возможна
на основе получения надежного прогноза законо-
мерностей развития физических качеств и функцио-
нальных систем растущего организма. Эти периоды
необходимо использовать для направленного педа-
гогического формирования качеств, обусловливаю-
щих высокие спортивные достижения [2; 3; 5].

Данных о возрастных изменениях быстроты в
литературе достаточно [2; 3; 8], но качество регист-
рации этой способности не всегда высокое. Пробле-
ма заключается в четком отдифференцировании воз-
растных изменений быстроты, возникающих
вследствие биомеханических характеристик детей
разного возраста. Доказано, что наряду с возраст-
ным увеличением быстроты движений, время, не-
обходимое для выхода на максимальную скорость
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движений, практически одинакова у всех и составля-
ет 6 с. Постоянство этого показателя демонстрирует
единство организации мышечного сокращения на
всем протяжении постнатального онтогенеза [6; 7].

Тем не менее, качественное различие в энер-
гетическом обеспечении быстроты движений, оно
выявляется при анализе возрастного развития скоро-
стных и скоростно-силовых способностей детей и
подростков [4; 7].

Работа выполнена по плану НИР Славянского
государственного педагогического университета.

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось выявление зависимос-

ти результатов в спринтерском беге от показателей
физической подготовленности у школьников разно-
го пола и возраста.

Результаты исследования.
Бег на 100 м является программным материа-

лом только в старших классах, поэтому мы рассмот-
рели значимость факторов, определяющих результа-
тивность в данном виде легкой атлетики у школьников
разного возраста. Это позволит уже на ранних этапах
подготовки выявить существенные компоненты, иг-
рающие важную роль в будущем.

Во все возрастные периоды результативность
в спринтерском беге обусловлена комплексом раз-
вития физических качеств школьников, особенно
быстроты и скоростно-силовых качеств (табл.1).

У мальчиков в период полового созревания
взаимосвязь между результатами в беге на 100 м и
уровнями развития физических качеств заметно уси-
ливается, а у девочек, наоборот, несколько снижает-
ся. У мальчиков наибольшее воздействие на резуль-
тативность в спринтерском беге оказывает в

возрасте 9-12 лет уровень развития быстроты,
в 13-14 лет - быстроты, силы и скоростно-силовых
качеств, быстрота, спринтерская выносливость, си-
ловые и скоростно-силовые качества - определяю-
щие компоненты подготовки в беге на короткие дис-
танции у старшеклассников. У девочек во все
возрастные периоды уровень развития быстроты
играет наиболее важную роль в спринтерском беге.
С возрастом значимость других физических качеств
меняется: в 9-10 лет существенное влияние оказыва-
ет также уровень развития гибкости, а у 11-12-летних
детей повышается значимость силовой и скоростно-
силовой подготовленности; в 13-14 лет уровень раз-
вития скоростно-силовых качеств и спринтерс-кой
выносливости оказывает существенное воздействие
на результативность в беге, у старшеклассниц уро-
вень развития быстроты, спринтерской выносливос-
ти и скоростно-силовых качеств является оп-ределя-
ющим в развитии скорости бега.

Анализ коэффициентов трудоемкости показы-
вает, что у мальчиков в возрасте 9-10 лет эффектив-
нее повышать результат в спринтерском беге за счет

Таблица 1 
Эффективность средств подготовки школьников разного пола и возраста в беге на 100 м 

 (изменение результата на 1 с) 
 

Возрастные периоды 

9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 
№№  
упраж- 
нений 

Пол 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,42 1,40 721 0,49 2,72 680 0,16 1,07 802 0,52 4,73 61 
1. 

м 
ж 

0,22 0,73 865 0,23 1, 15 685 0,52 5,20 756 0,58 11,6 71 
0,27 2,70 -639 0,14 1,27 -658 0,14 2,00 -909 0,45 9,00 -61 

2. 
м 
ж 

0,18 2,00 -791 0,38 4,75 -694 0,31 6,20 -577 0,34 8,50 -70 
1, 09 2,87 -632 1,79 1,85 -469 1,32 1,86 -595 3,85 7,26 -51 

3. 
м 
ж 

0,86 3,58 -540 0,69 2,30 -389 1,88 2,09 -240 2,91 9,09 -50 
15,00 6,00 -246 11,02 10,70 -328 5,60 26,26 -427 15,90  -31 

4. 
м 
ж 

5,70 1,90 -528 7,80 3,88 -426 7,51 10,73 -428 70,03  -12 
3,10 1,20 -539 22,03 13,68 -165 7,21 1,83 -750 13,30 5,30 -66 

5. 
м 
ж 

28,05 13,82 -090 3,01 1,48 -724 11,03 4,99 -586 16,03 9,96 -47 
0,38 1,73 810 0,34 2,43 876 0,26 2,17 704 0,42 8,40 71 

6. 
м 
ж 

0,22 1,83 933 0,32 1,45 -676 0,52 10,40 731 0,42 14,00 80 
250,04 5,49 -263 250,11 3,04 -470 119,11 2,18 -687 250,00 3,81 65 

7. 
м 
ж 

90,92 3,59 -495 166,71 5,10 -336 147,08 9,61 -656 186,20 17,46 53 

6,26 2,02 -405 15,90 3,15 -525 
10,11 2,15 -625 

27,91 5,94 
67 

8. 
м 
ж 

11,12 3,75 -372 11,47 3,10 -517 10,75 3,36 -517 21,42 6,12 61 
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изменения стартовой и максимальной скорости бега,
развития скоростно-силовой подготовленности. Тру-
доемкость этих упражнений самая минимальная и
соответственно составила: 1,40; 1,73 и 1,20 года. Чем
меньше данный показатель, тем на большую вели-
чину (за одно и то же время) можно улучшить ре-
зультат в соревновательном упражнении. У девочек
в этом возрасте акценты подготовки несколько иные:
развитие стартовой (Т = 0,73) и максимальной скоро-
сти бега (Т = 1,83), гибкости (Т = 1,90) позволит быст-
рее улучшить результат в беге на 100 м. У девочек
трудоемкость достижения результатов несколько
меньше, чем у мальчиков, особенно по разным ре-
зультативным упражнениям.

У 11-12-летних мальчиков улучшение резуль-
татов в спринтерском беге эффективнее достичь за
счет акцентированного развития силовых и скорост-
но-силовых качеств. Увеличивая дальность прыжка в
длину с места на 0,14 м и метания набивного мяча
(вес 1 кг) на 1,79 м, можно в среднем улучшить ре-
зультат в беге на 100 м на 1 с.

В этом возрасте данные изменения тестов до-
стигаются достаточно быстро. Расчеты показывают,
что у мальчиков скоростно-силовая подготовка даже
эффективнее беговой, однако это не указывает на ис-
ключение последней из арсенала тренировочных
средств.

У девочек в возрасте 11-12 лет развитие быст-
роты и скоростно-силовых качеств также наиболее
рациональный путь подготовки в спринтерском беге.
Вместе с тем на данном этапе тренировки важно ком-
плексное развитие физических качеств, но обязатель-
но сопрягая по уровням значимости.

 У13-14-летних мальчиков большинство трени-
ровочных средств дают высокую результативность в
беге, особенно упражнения, способствующие раз-
витию скоростно-силовых качеств (Т = 0,45 - 2,00) и
быстроты (Т = 1,07). Повысить результаты в сприн-
терском беге довольно трудно за счет роста показа-
телей гибкости (Т = 26,66), но это не означает, что
данное физическое качество не следует развивать, так
как гибкость - связующее звено между физическими
качествами.

Физическая подготовленность девочек в этом
возрасте играет менее важную роль в беге на 100 м,
чем у мальчиков, но для них наиболее результатив-
ный путь - скоростно-силовая подготовка. По-види-
мому, с 13-14-летнего возраста техническая подго-
товленность девочек начинает оказывать заметное
влияние на их результативность в спринтерском беге
и важно определить индивидуальные оптимальные
параметры бегового шага (длина и частота шагов)
для качественного роста скорости бега в дальнейшем.

Выводы.
У старшеклассников, несмотря на высокую

зависимость результатов в спринтерском беге от по-
казателей физической подготовленности, заметно
возрастает трудоемкость упражнений, что указыва-
ет на сложность достижения результатов в этом виде
легкой атлетики за счет средств физической подго-

товки. У девочек такие трудности возникают уже в
возрасте 13-14 лет. Учитывая данную закономер-
ность, необходимо о возрастом повышать роль, тех-
нической и специальной подготовки в спринтерс-
ком беге.

Мозаика изменения коэффициентов трудоем-
кости позволяет утверждать, что акценты направлен-
ности физической подготовки в беге на короткие ди-
станции у мальчиков и девочек одного возраста не
совпадают, поэтому целесообразно планировать и
проводить учебную работу в этом виде с учетом
половых особенностей школьников.

Анализ показал нестабильность коэффициен-
тов трудоемкости упражнений у мальчиков разного
возраста, только в 9-10 и 13-14 лет прослеживается
достоверная взаимосвязь. Следовательно, у них за
период обучения в школе происходит постоянное
изменение значимости физических качеств.

У девочек межгрупповая взаимосвязь трудо-
емкости упражнений значительно выше и с возрас-
том также прослеживаются изменения значимости
средств подготовки.

Дальнейшие исследования данной тематики
позволят предложить оптимальные пути разрешения
многих проблем школьного физического воспитания.
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SPRAWNOŚCIOWE WZORCE DZIAŁAŃ
OFENSYWNYCH I DEFENSYWNYCH W GRZE W

PIŁKĘ NOŻNĄ KOBIET
Andrzej Szwarc

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku (Polska)

Adnotacja. Celem pracy było przedstawienie modelu
odwzorowującego sprawność działania w grze w piłkę nożną kobiet
na podstawie obserwacji 4 meczów turnieju Algarve Cup
odbywającego się w Danii w 2007 roku. Analizowano grę
zawodniczek zwycięskich drużyn począwszy od ćwierćfinałów, a
skończywszy na meczu finałowym. Dane o grze rejestrowano na
specjalnym arkuszu obserwacyjnym. Badano aktywność,
skuteczność i niezawodność poszczególnych sposobów działań
ofensywnych i defensywnych zmierzających do realizacji celów
gry. Stwierdzono, że we współzawodniczeniu mistrzyń
najskuteczniejsze były działania, których celem było utrzymanie
piłki i zdobywanie pola gry, a sprawność w zdobywaniu bramek
była nieco wyższa do tej, którą osiągali mężczyźni, finaliści
turniejów najwyższej rangi. Ponadto, w działaniach obronnych
przeciwko rywalkom z piłką najlepsze piłkarki świata wykazywały
się przeciętną niezawodnością we wszystkich kategoriach działań.
Słowa kluczowe: piłka nożna, kobiety, sprawność działania, model gry.
Анотація. Шварц А. Модель атакуючих і захисних дій у жіно-
чому футболі. Мета праці полягала у визначенні (на підставі
огляду 4 матчів Algarve Cup у Данії у 2007 році) моделі, яка
відображає ефективність ігрових дій у жіночому футболі. Про-
аналізовано матчі успішно виступаючих команд, починаючи з
чвертьфіналів і закінчуючи фінальними матчами. Дані щодо
гри заносилися у спеціальний протокол. Досліджували ак-
тивність, успішність і надійність окремих атакуючих і захис-
них дій, які були спрямовані на реалізацію мети гри. Виявлено,
що найбільш ефективними діями футболісток були ті з них, що
спрямовувалися на утримування м’яча і оволодінням ігрового
простору. Ефективність дій, які були спрямовані на здобуття
воріт, у жінок була вища у порівнянні з чоловіками – фіналіста-
ми турнірів найвищого рангу. Найкращі футболістки світу під
час виконання захисних функцій проти суперниць з  м’ячем
виявили середній рівень надійності в усіх видах дій.
Ключові слова: жіночий футбол, ефективність дій, модель гри.
Аннотация. Шварц А. Модель атакующих и защитных дей-
ствий в женском футболе. Цель работы состояла в определе-
нии  (на основании обозрения 4 матчей турнира Algarve Cup
в Дании в 2007 году) модели, воспроизводящей эффектив-
ность игровых действий в женском футболе. Проанализиро-
ваны игры успешно выступающих команд, начиная от чверть-
финалов и заканчивая финальными матчами. Данные об игре
заносились в специальный протокол. Исследовали активность,
успешность и надежность отдельных атакующих и защит-
ных действий, направленных на реализацию целей игры.
Установлено, что наиболее эффективными действиями фут-
болисток были те из них, что были направлены на удержание
мяча и овладение игрового пространства. Эффективность
действий, направленных на взятие ворот, у женщин была
выше по сравнению с мужчинами – финалистами турниров
наивысшего ранга. Лучшие футболистки мира в оборонных
действиях против соперниц с мячом проявляли средний уро-
вень надежности во всех видах действий.
Ключевые слова: женский, эффективность игры, модель игры.
Annotation. Szwarc A. A model of offensive and defensive
actions in the women’s soccer. The purpose of this work was to
present a  model which shows the efficiency of the actions in
the women’s soccer, based on observations of 4 the tournament
matches during the Algarve Cup in Denmark in 2007 years. The
successful teams were analyzed, from the quarterfinals to a final
match. Actions, efficiency and reliability, during both offensive
and defensive actions, were subject to this examination. It has
been ascertained that the most effective actions are at possessing
of ball and those of gaining the space; and scoring goals is higher
to that which had been observed during finals in other top men’s
soccer tournaments. Additionally, in the best women-players
manifest average reliability in all kind of actions.
Key words: women’s soccer, efficiency of actions, model of
the game.

Wprowadzenie.
W grze w piłkę nożną występują dwa rodzaje

działań umożliwiających realizację celów gry, działania
indywidualne z piłką i przeciwko piłce względnie zależne
od postępowania współgraczy i bezwzględnie zależne od
siebie działania1 grupowe. Ich ciągła, zobiektywizowana
obserwacja dokonywana podczas gier klasyfikowanych
pozwala na wyróżnienie tych z nich, które mają zasadnicze
znaczenie dla osiągnięcia sukcesu we
współzawodniczeniu. Pamiętać należy, że warunkiem sine
qua non właściwego szacowania sprawności działania1

graczy jest uwzględnianie skomplikowania sytuacji gry,
w której przychodzi im działać. Złożoność sytuacji jest
uzależniona od fazy i celu gry, miejsca, sposobu, czasu i
warunków działania. Przyjęcie tej wytycznej oraz
wskazanie ważności poszczególnych działań  w
konkretnych sytuacjach gry pozwala na wyróżnienie
wzorów sytuacji, tzw. modeli odwzorowujących. Modele
odwzorowujące służą z kolei do tworzenia modeli
projektujących, które pomagają usprawniać działania
sportowców poprzez wskazywanie sklasyfikowanych
typów sytuacji i sposobów ich rozwiązywania [7].

Według R. Panfila [4], prakseologiczne modele
gry sportowej obejmują: wzorce tabelaryczne,
matematyczne (wskaźniki), graficzne (planszowe lub
komputerowe) oraz uproszczone modele rzeczywiste (gry
małe, fragmenty gry, gry zadaniowe i selekcyjne). Proste
modele matematyczne zawierają wskaźniki podstawowe
– skuteczności i niezawodności działania oraz wskaźniki
pomocnicze – aktywności działania, aktywności
przemieszczania się i obciążenia sektorów pola gry.

Cel badań.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie

sprawnościowego modelu działań ofensywnych i
defensywnych w grze w piłkę nożną kobiet na podstawie
obserwacji gry drużyn uczestniczących w turnieju
Algarve Cup w 2007 roku.

Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jakie działania podejmują kobiety najczęściej podczas

gry w piłkę nożną?
2. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność

indywidualnych i grupowych działań ofensywnych
w żeńskiej piłce nożnej?

3. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność
indywidualnych i grupowych działań defensywnych
w żeńskiej piłce nożnej?

1 W zespołowej grze sportowej sprawność działania rozumiana
jest jako ogół walorów praktycznych ujawnianych podczas
współzawodniczenia. W szczególności stanowią o niej oceniane
pozytywnie cechy tego działania – racjonalność, skuteczność,
niezawodność oraz aktywność, cenność i ekonomiczność.
Działanie racjonalne to postępowanie uzasadnione poznawczo,
a działanie  skuteczne to działanie pozytywne w odniesieniu
do realizacji celów gry. Z kolei niezawodność to stosunek
liczby działań skutecznych do liczby wszystkich wykonań
danego działania w meczu. Aktywność ogólna to liczba
wszystkich działań podjętych w grze dla realizacji zamierzeń,
a szczegółowa to liczba wybranych działań wykonanych przez
graczy w meczu. Cenność to współczynnik będący oceną oceny
skuteczności działania, a ekonomiczność rozumiana jest jako
stosunek szeroko rozumianych nabytków do poniesionych
kosztów – ubytków  [4].
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Materiał i metoda badań
Materiał  badawczy stanowiły zapisy

audiowizualne z 4 meczów rozegranych podczas turnieju
piłkarskiego kobiet Algarve Cup’07, odbywającego się
corocznie w Danii. Badaniom poddano grę zawodniczek
zwycięskich drużyn w wybranych meczach fazy
końcowej rozgrywek (tab.1). Śledząc zapis
magnetowidowy meczu z wykorzystaniem funkcji stop-
klatka, nanoszono dane o grze na arkusz obserwacyjny
własnego autorstwa. Sporządzono go zgodnie z
prakseologiczną wykładnią oceny działań w zespołowej
grze sportowej, zaproponowaną przez R. Panfila [3].

Badano aktywność, skuteczność i niezawodność
poszczególnych sposobów działań ofensywnych i
defensywnych (zarówno indywidualnych, jak i
grupowych) zmierzających do realizacji celów gry. W
atakowaniu oceniano sprawność działań zmierzających
do zdobycia bramki, stworzenia sytuacji do jej uzyskania,
zdobycia pola i utrzymania piłki, zaś w bronieniu
sprawność działań zapobiegających zdobywaniu bramek,
tworzeniu sytuacji do ich zdobycia, zdobyciu pola i
utrzymaniu piłki. Na tej podstawie stworzono proste
modele matematyczne odwzorowujące sprawność
działania w grze w piłkę nożną kobiet.

Wyniki badań i ich omówienie
Atakowanie
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że w

rywalizacji najlepszych zespołów kobiecych turnieju
Algarve Cup’07 dominowały działania, których celem

Tabela 1. 
Wykaz obserwowanych spotkań wraz z wynikiem rywalizacji 

 
Lp. Rywalizujące zespoły Faza turnieju Wynik meczu 
1 USA-Szwecja grupowa  3:2 
2 Dania-Niemcy grupowa 0:3 
3 Francja-Szwecja o 3 miejsce 1:3 
4 USA-Dania finał  2:0 

 
Tabela 2. 

Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działania w atakowaniu 
 

Wskaźniki 
 

Rodzaj działań 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 

skutecznych 

Niezawodność 
działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia liczba 
działań w 

meczu 
Utrzymujące piłkę 499 431 0,86 0,26 124,75 
Zdobywające pole 1153 815 0,71 0,60 288,25 

Stwarzające sytuacje bramkowe 189 102 0,54 0,10 47,25 
Zdobywające bramkę 80 11 0,14 0,04 20,00 
 

było zdobycie pola gry (60%) i utrzymanie piłki (26%).
Stwarzanie sytuacji do zdobycia bramek  ich zdobywanie
stanowiło, odpowiednio, 10% i 4% całości działań
wykonywanych przez badane piłkarki.

Najlepsze piłkarki duńskiego turnieju były
najskuteczniejsze w utrzymywaniu piłki (średnio 125
działań w meczu z 86% niezawodnością) oraz w
zdobywaniu pola gry (średnio około 288 działań w
jednym spotkaniu z 71% niezawodnością).

W jednym meczu stwarzały przeciętnie 47 sytuacji
do zdobycia bramki, z tego prawie 26 skutecznych. Ze
80 szans na zdobycie bramki wykorzystały 11 sytuacji.
14% niezawodność badanych zawodniczek w
zdobywaniu bramek była nieco wyższa od tej, którą
stwierdzono u mężczyzn, finalistów turniejów o
mistrzostwo świata i kontynentu [5].

Ze szczegółowych modeli odwzorowujących
sprawność działań utrzymujących piłkę wynika (tab. 3 i
ryc. 1), że w grze piłkarek o najwyższej kompetencji
sportowej przeważały działania grupowe (współdziałanie).

Dominowało rozegranie piłki po uprzednim jej
przyjęciu (77% niezawodność) oraz bez jej przyjmowania
(87% niezawodność).  Indywidualne działania
utrzymujące piłkę (zastawienie w miejscu, gra 1x1,
drybling, prowadzenie piłki) stosowano ponad
trzykrotnie rzadziej niż  współdziałanie, a ich
niezawodność wahała się w granicach od 47% do 86%.

Z danych przedstawionych w tab. 4 i na ryc. 1
wynika, że badane zawodniczki uzyskały najwyższą

 Tabela 3. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 7 6 0,86 
gra 1x1 32 15 0,47 
drybling 22 18 0,82 Indywidualnie 

zastawienie w miejscu 54 45 0,83 
rozegranie po przyjęciu piłki 269 208 0,77 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 160 140 0,87 

 



140

Ryc. 1. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań ofensywnych
z uwzględnieniem celów gry i sposobów działania (I – indywidualne, W – współdziałanie,

BP – bez przeciwnika, ZP – z przeszkadzającym rywalem)

Tabela 4. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 7 6 0,86 
gra 1x1 32 15 0,47 
drybling 22 18 0,82 Indywidualnie 

zastawienie w miejscu 54 45 0,83 
rozegranie po przyjęciu piłki 269 208 0,77 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 160 140 0,87 

 

Tabela 5. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań stwarzających sytuacje do zdobycia bramki 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 10 6 0,60 
drybling 17 12 0,70 Indywidualnie 
gra 1x1 49 18 0,37 

rozegranie po przyjęciu piłki 35 15 0,43 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 78 41 0,52 
 

Tabela 6. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań w zdobywaniu bramek 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

uderzenie nogą 40 5 0,12 
uderzenie głową 7 1 0,14 

Indywidualnie w 
bezpośrednim 

kontakcie z rywalem uderzenie sytuacyjne - - - 
uderzenie nogą 27 4 0,15 

uderzenie głową 4 1 0,25 Indywidualnie bez 
kontaktu z rywalem 

uderzenie sytuacyjne - - - 
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niezawodność w indywidualnych działaniach
zmierzających do zdobycia pola gry podaniem piłki do
samej siebie (100%) i prowadzeniem piłki (92%).

Pozostałe indywidualne sposoby zdobywania
pola gry (drybling, gra1x1) były znacznie częściej
nieskuteczne (odpowiednio: 64% i 44% niezawodność
tych działań). We współdziałaniu, zarówno rozegranie
piłki po jej przyjęciu (491 działania, w tym 355 skuteczne),
jak i bez jej przyjmowania (488 działań, w tym 331
skuteczne) były wykonywane z podobną aktywnością i
niezawodnością. W zdobywaniu pola gry w wyniku
współdziałania mistrzynie osiągnęły 70% niezawodność.
Szczegółowe modele sprawności działania w tworzeniu
sytuacji bramkowych pokazują (tab. 5 i ryc. 1), że
zawodniczki o najwyższej kompetencji piłkarskiej
kreowały je częściej w wyniku współdziałania niż w
rezultacie działań indywidualnych.

Ze wszystkich 113 prób stworzenia sytuacji do
zdobycia bramki 55 okazało się skutecznych, co dało
łącznie 47% niezawodność tych działań (rozegranie piłki
bez jej przyjmowania charakteryzowało się 52%
niezawodnością, a rozegrania piłki po uprzednim jej
przyjęciu tylko 43% niezawodnością).

Indywidualne poszukiwania okazji do zdobycia
bramki (gra 1x1, drybling, prowadzenie piłki)
wykonywane były  znacznie rzadziej (76), ale za to były
bardziej niezawodne od działań grupowych. Wyjątek
stanowiło tworzenie sytuacji bramkowych w wyniku gry
1x1 - tylko co trzecie działanie kończyło się sukcesem (z
49 działań tylko18 wykonano zgodnie z zamierzeniem,
co dało 37% niezawodność). Natomiast wysoką
niezawodność osiągano w efekcie dryblowania i gry
jeden przeciwko jednemu (odpowiednio: 70% i 60%).

Tabela 7. 
Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działań w bronieniu 

 

Wskaźniki 
Rodzaj przeciwdziałania 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 

skutecznych 

Niezawodn
ość działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia 
liczba 

działań w 
meczu 

Utrzymaniu piłki 86 42 0,49 0,13 21,50 
Zdobyciu pole gry 376 207 0,55 0,59 94,00 

Stworzenia sytuacji do zdobycia 
bramki 

127 57 0,45 0,20 31,75 

Utracie bramki 49 25 0,51 0,08 12,25 
 

Tabela 6 pokazuje model odwzorowujący
sprawność badanych piłkarek w zdobywaniu bramek. Z
jej danych wynika, że najwięcej bramek próbowano
zdobyć uderzeniem piłki nogą w asyście utrudniającej
działania rywalki (40) oraz nogą z pominięciem fizycznego
kontaktu z przeciwniczką (27). W dalszej kolejności
strzelano głową przy przeszkadzającej rywalce (7) oraz
głową bez utrudnień ze strony przeciwniczki (4). Nie
zarejestrowano żadnych strzałów sytuacyjnych.

Poza wysoką, 25% niezawodnością strzałów
głową oddanych bez działań utrudniających ze strony
obrończyń, w pozostałych rodzajach uderzeń do bramki
(strzałach nogą i głową) badane piłkarki osiągały
niezawodność w granicach od 12% do 14%.

Przeprowadzone badania postaci sprawnego
działania ofensywnego wskazują, że dla osiągania
zamierzeń w grze w piłkę nożną kobiet decydujące
znaczenie posiadają umiejętności współdziałania. Z analizy
wynika klarownie, że podczas działań ofensywnych
prowadzonych przez najlepsze piłkarki świata działania
grupowe przeważają nad działaniami indywidualnymi.
Dotyczy to tych z nich, których celem jest zdobycie pola
gry, utrzymanie piłki i stworzenie sytuacji do uzyskania
bramki. Zatem pogląd wybitnych teoretyków zespołowej
gry sportowej, J. Czerwińskiego [1], Z. Naglaka [2], R.
Panfila [4], mówiący o konieczności ograniczania do
niezbędnego minimum działań indywidualnych na rzecz
współdziałania w realizacji celów w grze zespołowej, został
potwierdzony wynikami niniejszego badania.

Bronienie
Z wzorców przedstawiających sprawność działań

defensywnych wynika (tab. 7 i ryc. 2), że badane
zawodniczki wykazywały się najwyższą aktywnością w

Tabela 8. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania utrzymaniu piłki 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 14 6 0,43 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 8 5 0,62 
wybicie-przerwanie działań 11 8 0,73 

odebranie piłki 5 3 0,60 
blokowanie - - - 

Indywidualnie 

zastawianie 13 8 0,61 
Łącznie działania indywidualne 51 30 0,60 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 35 11 0,31 
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Ryc.2. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań defensywnych z uwzględnieniem celów
gry i sposobów działania (I – indywidualne, W – współdziałanie)

Tabela 9.  
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu pola gry 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 85 45 0,53 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 41 28 0,68 
wybicie-przerwanie działań 79 43 0,54 

odebranie piłki 24 15 0,62 
blokowanie 19 11 0,58 

Indywidualnie 

zastawianie 38 30 0,79 
Łącznie działania indywidualne 286 172 0,60 

podwajanie, potrajanie 86 32 0,37 Współdziałanie 
spalony 4 3 0,75 

 

Tabela 10. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania tworzeniu sytuacji 

 do zdobycia bramki 
 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 33 14 0,42 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 17 11 0,65 
wybicie-przerwanie działań 30 20 0,66 

odebranie piłki 12 6 0,50 
blokowanie 7 5 0,71 

Indywidualnie 

zastawianie 13 11 0,85 
Łącznie działania indywidualne 132 67 0,51 

podwajanie, potrajanie 13 8 0,61 Współdziałanie 
spalony 2 2 1,00 
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działaniach przeciwko zdobywaniu pola gry (średnio 94
działania w meczu) oraz przeciwko stwarzaniu sytuacji do
zdobycia bramki (przeciętnie prawie 32 sytuacje w jednym
spotkaniu), a następnie w przeciwdziałaniach utrzymaniu
piłki (średnio 21 działań w meczu) i zdobywaniu bramek
(średnio około 12 działań w meczu). Najwyższą, 55%
niezawodność osiągnęły w działaniach przeciwko
zdobywaniu pola gry, a najniższą w zapobieganiu
tworzeniu sytuacji do zdobycia bramek (45%).

Uzyskane wyniki pokazały, że grę najlepszych
kobiecych zespołów turnieju Algarve Cup’07
charakteryzowała przeciętna niezawodność w
stosowaniu wszystkich rodzajów działań defensywnych.
Z działań przeciwko utracie bramki tylko połowa była
skutecznych, a to lokuje niezawodność badanych
piłkarek znacznie poniżej dokonań  mężczyzn
współzawodniczących w grze w piłkę nożną na
najwyższym poziomie zaawansowania sportowego [8].

Przedstawiona w tab. 8 szczegółowa
charakterystyka liczbowa aktywności, skuteczności i
niezawodności działań przeciwko utrzymaniu piłki
pokazuje, że najlepsze zawodniczki duńskiego turnieju
wykazywały się wyższą aktywnością w działaniach
indywidualnych (łącznie 51 działań we wszystkich
meczach), niż we współdziałaniu (35 zdarzeń w
obserwowanych meczach). Działania indywidualne
wykonywały znacznie częściej skutecznie (niezawodność
60%, przy 31% niezawodności działań grupowych).

Ze szczegółowej analizy sposobów
przeciwdziałania wynika, że w działaniach
indywidualnych przeważało wyprzedzanie zamiarów
przeciwniczki-wybijanie piłki (14), zastawianie rywalce
drogi do piłki (13) oraz wybijanie piłki-przerywanie akcji
(11). Rzadziej stosowano wyprzedzanie działań-
przejmowanie piłki (8) i odbieranie piłki rywalce (5).
Działania, których celem było wybicie-przerwanie akcji
przeciwniczkom charakteryzowało się najwyższą, 73%
niezawodnością. Pozostałe sposoby przeciwdziałania
zarówno indywidualne, jak i grupowe wyróżniały się
przeciętną niezawodnością: wybijanie-przejęcie piłki
(62%), odebranie piłki (60%), wyprzedzenie-wybicie
(tylko 43%), podwajanie i potrajanie (tylko 31%).

Z dokładnego, tabelaryczno-matematycznego
modelu odwzorowującego sprawność przeciwdziałania
zdobywaniu pola gry wynika (tab. 9), że piłkarki drużyn
wygrywających mecze w turnieju Algarve Cup’07
wykazywały się również najwyższą aktywnością
indywidualnych działań wyprzedzających zamiary

rywalki (85 wybić piłki we wszystkich meczach z 53%
niezawodnością).

Równie często przeciwdziałały zdobywaniu pola
gry w wyniku wybijania piłki (79 działań z 54%
niezawodnością), zaś znacznie rzadziej w rezultacie jej
przechwytywania (28 działań skutecznych z 41 prób
przejęcia piłki; niezawodność 68%). Krępowanie działań
rywalek, odebranie piłki i jej blokowanie i stosowały z
jeszcze niższą częstością (odpowiednio: 38, 24, 19 działań
we wszystkich meczach, z 79%, 62% i 58%
niezawodnością).

Niezawodność działań  grupowych
umożliwiających realizację celów gry (podwajania i
potrajania oraz gry „na spalonego”) badanych piłkarek
w sytuacjach przeciwko zdobywaniu pola gry
(stosowanego trzykrotnie rzadziej od działań
indywidualnych) była zbliżona do działań pojedynczej
zawodniczki i wyniosła 56%, przy czym  niezawodność
w podwajaniu i potrajaniu była bardzo niska (37%, przy
75% niezawodności gry „na spalonego”).

Szczegółowa charakterystyka liczbowa
sprawności działania przeciwko tworzeniu sytuacji do
zdobycia bramki pokazuje (tab. 10, ryc. 2), że aktywność
zawodniczek uznawanych za mistrzynie była prawie
dziewięciokrotnie wyższa w działaniach indywidualnych
od częstości wspólnego przeciwdziałania (odpowiednio:
132 i 15 zdarzeń w analizowanych meczach). Badane
osiągnęły 51% niezawodność w działaniach
indywidualnych i 80% niezawodność we współdziałaniu.
Najczęściej wyprzedzały-wybijały piłkę (33 razy) oraz
wybijały-przerywały akcje ofensywne przeciwniczek (30
razy).  W dalszej kolejności stosowały wyprzedzenie-
przejęcie piłki (17 razy), zastawianie (13 razy), odbieranie
piłki (12 razy) oraz blokowanie (7 razy).

Badane piłkarki osiągnęły najwyższą biegłość w
grze „na spalonego” i w krępowaniu działań rywalkom w
wyniku zastawiania (odpowiednio: 100% i 85%
niezawodność). Także wysoką niezawodność osiągnęły
w rezultacie blokowania piłki (71%) oraz wyprzedzania-
przejęcia piłki (65%) i jej wybijania (71%).

Z danych zawartych w tab. 11 i na ryc. 2 wynika,
że badane uczestniczki turnieju w Algarve w 2007 roku
wykazały się łączną, 55% niezawodnością podczas
indywidualnego przeciwdziałania zdobywaniu bramek  i
była ona znacznie niższa od tej, którą stwierdzono wśród
uczestników mistrzostw świata mężczyzn w 2006 roku
[5]. Skutecznie wykonały wszystkie działania, których
celem było przejęcie piłki w wyniku wyprzedzania.

Tabela11. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu bramek 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 9 3 0,33 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 2 2 1,00 
wybicie-przerwanie działań 12 5 0,42 

odebranie piłki - - - 
blokowanie 17 12 0,70 

Indywidualnie 

zastawianie 2 1 0,50 
Łącznie działania indywidualne 42 23 0,55 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 7 2 0,28 
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W blokowaniu strzałów osiągnęły 70%, a w
zastawianiu rywalkom drogi do piłki 50% niezawodność,
a w i wybijaniu piłki wykazały się 66% niezawodnością.
Pozostałe sposoby przeciwdziałania wykonywały
znacznie częściej nieskutecznie (wybicie-przerwanie
działań 42% niezawodność, wyprzedzenie-wybicie piłki
33% niezawodność), a we współdziałaniu przeciwko
utracie bramki (podwajanie, potrajanie) osiągnęły
zaledwie 28% niezawodność (z 7 wspólnych
przedsięwzięć tylko 2 wykonały skutecznie).

Z modeli przedstawiających niezawodność
działań defensywnych uwzględniającego cele gry i
sposoby przeciwdziałania zamiarom przeciwniczek
wynika (tab. 7-11, ryc. 2), że piłkarki uznawane za
mistrzynie wykazywały się znacznie wyższą aktywnością
indywidualnych działań przeciwko rywalkom z piłką niż
podczas wspólnego przeciwdziałania. Także
niezawodność działań indywidualnych, poza działaniami
przeciwko stwarzaniu sytuacji bramkowych, była wyższa
od grupowych działań defensywnych.

Spostrzeżenia i wnioski
1. W rywalizacji badanych drużyn wspólne działania

zmierzające do utrzymania piłki, zdobycia pola gry,
stworzenia sytuacji do zdobycia bramki dominowały
nad ofensywnymi działaniami indywidualnymi i
charakteryzowały się zróżnicowaną, ale podobną do
nich niezawodnością.

2. Badane piłkarki wykazały się nieco wyższą
niezawodnością w zdobywaniu bramek od mężczyzn-
finalistów turniejów najwyższej rangi.

3. W zależności od realizowanych celów gry zawodniczki
uznawane za mistrzynie wykorzystywały we
współzawodniczeniu różnorakie sposoby działań
indywidualnych przeciwko rywalkom z piłką i
stosowały je znacznie częściej skutecznie od
przeciwdziałania grupowego (podwajanie, potrajanie,
gra „na spalonego”).

4. W grze defensywnej badanych piłkarek nożnych
współdziałanie było skuteczniejsze od zachowań
indywidualnych tylko w okolicznościach działań
przeciwko tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki.
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