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ВПЛИВ ОКРЕМИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО

ВІКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ

Багінська О.В.
Чернігівський державний педагогічний
університет імені Т. Г. Шевченка

Анотація. У статті розглядається питання пошуку окремих
індивідуальних особливостей дитини, які можуть бути осно-
вою для здійснення особистісно орієнтованого навчання
руховим діям. Вивчається ступінь впливу окремих морфо-
функціональних показників.
Ключові слова: індивідуальні особливості, діти дошкільного
віку, диференціація, фізичне виховання.
Аннотация. Багинская О.В. Влияние отдельных индивиду-
альных особенностей детей дошкольного возраста на эффек-
тивность обучения двигательным действиям.
В статье рассматривается вопрос поиска отдельных индиви-
дуальных особенностей ребенка, которые могут быть осно-
вой для осуществления личностно ориентированного обу-
чения двигательным действиям. Изучается степень влияния
отдельных морфофункциональных показателей.
Ключевые слова: индивидуальные особенности, дети дошколь-
ного возраста, дифференциация, физическое воспитание.
Annotation. Baginskaya O.V. The influence of pre-school
children peculiarities on efficiency motive action learning. The
article examines the question of individual child peculiarities
searching, that can be a basis to differentiation performing in
process of personal orientated motive action learning. The extent
of separate morfo functional indexes is studying.
Key words: individual peculiarities, pre-school children,
differentiation, physical training.

Вступ.
Одним із пріоритетних напрямків сучасної пе-

дагогічної науки є орієнтація на гармонійний розви-
ток кожної особистості, що зумовлює необхідність
пошуку оптимальних форм, засобів і методів робо-
ти, які не тільки сприятимуть розвитку особистості в
оптимальному для неї темпі, але і сприятимуть збе-
реженню її здоров’я, тобто зниженню біологічної та
соціальної „ціни” адаптації.

Індивідуальний підхід розглядається в педагогіці
як один з найважливіших принципів навчання й вихо-
вання і визначається як діяльність викладача, що пе-
редбачає зміну засобів і організаційних форм навчаль-
но-виховної роботи з урахуванням індивідуальних
особливостей особистості [2].

Індивідуальний підхід потребує знання індиві-
дуальності, тобто структурно-функціональної орган-
ізації організму людини. З одного боку, вивчаються
теоретичні передумови, практичні рекомендації, з
іншого — оцінюються можливості й здатності дослі-
джуваних до навчання, набуття і реалізації базових
рухових умінь. Успішність розробки системно-струк-
турних відношень у фізичному розвитку людини є
необхідною умовою побудови кільцевої залежності
між діями, що застосовуються для управління, і відпо-
відними реакціями, які коригують і уточнюють їхнє
використання, виходячи з морфофункціональних ха-
рактеристик особистості. Наскільки точно регулюва-
тимуться відношення між ними, настільки успішно
здійснюватиметься розвиток цілісної системи, функ-
цію якої представляють ці взаємодії [8].

Фізіологічні можливості організму, здоров’я,
психічні якості дітей навіть однієї вікової групи завж-
ди різні. Індивідуальні відмінності мають місце у зас-
воєнні рухів, характері реакції організму на запропо-
новане навантаження, тривалості відновлення після
нього. Все це потребує обов’язкової індивідуалізації
навчально-виховної роботи з фізичної культури дітей
дошкільного віку.

Доцільність здійснення індивідуального підхо-
ду в педагогіці розглядалась в роботах Н.Г. Черны-
шевского, Н.А. Добролюбова, К.Д. Ушинського.

Про необхідність здійснення індивідуального
підходу та особистісної орієнтації навчання в фізич-
ному виховання зазначається в працях: П.Ф. Лесгаф-
та,1951; В. Г. Ареф’єва, 1980р.; Д.В. Хухлаєва, 1984;
І.В. Бочинського, 1991; А.М. Лящука, 1999, Т.Ю Кру-
цевіч, 2001 р; О.Д. Дубогай, 2005.

Індивідуальний підхід у процесі фізичного ви-
ховання дошкільників виражається у диференцію-
ванні навчальних завдань та шляхів їх виконання, норм
фізичних навантажень та засобів їх регулювання, ме-
тодів та прийомів дидактики відповідно до індивіду-
альних особливостей організму дитини.

Робота виконана за планом НДР Чернігівсько-
го державного педагогічного університету імені Т.Г.
Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було виявлення окремих

індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку,
які мають найбільш суттєвий вплив на ефективність
навчання в процесі фізичного виховання, та можуть
бути основою для здійснення диференціації в умовах
особистісно орієнтованого навчання руховим діям.

Задачі дослідження:
1.Проаналізувати стан проблеми в літературі та на
практиці.

2.Визначити ступінь впливу на ефективність навчання
руховим діям окремих індивідуальних особливостей.

Результати дослідження
Індивідуальні особливості організму проявля-

ються в кількісних параметрах будь-якої функції, яка
характеризується для кожного віку середньою вели-
чиною і середнім квадратичним відхиленням. Дове-
дено, що середні нормативні показники визначають-
ся типовим для кожного етапу онтогенезу рівнем
розвитку функцій організму, що їх вікова динаміка
відповідає основному напрямку розвитку [9].

На основі найбільш типових для кожного віку
морфофункціональних особливостей здійснюється
вікова періодизація онтогенезу людини. Поряд з ти-
повим розвитком, характерним для більшості пред-
ставників даної вікової та статевої груп досить часто
зустрічаються різноманітні відхилення, що легко зво-
дяться до двох основних типів:
1. акселерація розвитку (прискорення фізичного роз-
витку і функціональних систем організму дітей і
підлітків).

2. ретардація розвитку (затримка фізичного розвит-
ку і формування функціональних систем організ-
му у дітей і підлітків) [4].
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В процесі фізичного виховання необхідно вра-
ховувати рівень відповідності фізичного розвитку
віковим нормам. Доцільно здійснювати диференцій-
ний підхід до дітей, що мають прискорений біологіч-
ний розвиток, дітей з затримкою біологічного роз-
витку, а також з нормальним рівнем біологічного
розвитку. Такий підхід сприятиме здійсненню прин-
ципу доступності при проведенні занять з фізичного
виховання.

Оскільки при проведенні занять з фізичного
виховання фізінструктор займається зі змішаною гру-
пою (дівчата та хлопчики займаються разом), то мож-
ливо враховувати і статеві відмінності в процесі фізич-
ного виховання.

По відношенню до періоду дошкільного ди-
тинства однозначної відповіді на питання про вплив
статевих відмінностей на ефективність оволодіння ру-
ховими навичками та на розвиток рухових якостей
немає. Разом з тим статеві відмінності в динаміці
формування основних рухів, фізичних якостей і ру-
хової активності у дітей до 7 років є, питання полягає
в величині цих відмінностей [1].

В процесі педагогічного спостереження та анке-
тування інструкторів з фізичного виховання було вияв-
лено, що більшість респондентів вказували на більш
швидкий темп навчання руховим діям у дівчат та певні
відмінності за рівнем розвитку фізичних якостей.

Нами для виявлення відмінностей у рівні роз-
витку рухових якостей в залежності від статі було про-
аналізовано результати тестування дітей всіх вікових
груп. При цьому було враховано середні показники
розвитку рухових якостей в групах хлопчиків та дівчат
окремо по кожній віковій групі. Результати наведено
у таблиці 1.

В результаті статистичної обробки даних було
виявлено, що відмінності між показниками розвитку
основних рухів у хлопчиків і дівчат за t-критерієм
Стьюдента були несуттєвими.

Відмінності спостерігалися в середній групі в
кінці року при виконанні бігу на 10 м. та при метан-
нях. Подібна тенденція спостерігається і у старшій
групі, однак кількість показників за якими переважа-
ють хлопці більша. Це свідчить про те, що фізичний
розвиток хлопців дещо випереджає фізичний розви-
ток дівчат наприкінці дошкільного дитинства. Подібні
дані наведено у літературних джерелах [1;7].

Однак, проводити диференціацію навантажень
та вправ в процесі фізичного виховання не доцільно,
оскільки в середині групи, як хлопчики так і дівчата
мають досить високий коефіцієнт варіації (v>15%) у
всіх вікових групах. Тому можливо при особистісній
орієнтації процесу фізичного виховання враховува-
ти рівень розвитку рухових якостей дитини без враху-
вання статі. Це підтверджують дані М. Н. Королевої
(1985) про те, що різниця у рівні розвитку фізичних
якостей у хлопчиків і дівчаток в дошкільному віці
тільки починає спостерігатися.

Наявність відмінностей у темпі навчання ру-
ховим діям може бути викликати тим, що серед дівчат,
в середньому, частіше зустрічаються особи з більш
слабкою нервовою системою (Є. П. Ільїн, 2004), що і
є причиною виявлення більш високих середніх по-
казників у швидкості навчання на початковому етапі
розучування рухової дії серед дівчат.

Отже, на нашу думку, диференціацію навчан-
ня необхідно проводити не з врахуванням статі, а у
відповідності до психофізіологічних особливостей
дитини, як одного з інформативних критеріїв.

О.Д. Дубогай наголошує на необхідності вра-
хування відповідності фізичного та рухового віку пас-
портному в особистісно-орієнтованому процесі на-
вчання та виховання [3].

В результаті нашого дослідження було виявле-
но середній позитивний вірогідний кореляційний зв’я-
зок відповідності фізичного та рухового віку дитини
до її паспортного віку, що підтверджує необхідність

Таблиця 1  
Середні показники рівню розвитку основних рухів дітей дошкільного віку 

Час подолання дистанції, с Метання м’ячика 
(маса 100 г), м 

10 м 20 м 30 м Права 
рука 

Ліва рука 

Стрибок у 
довжину з 
місця, см 

Назва групи 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Д
ів
ча
тк
а 

Х
ло
пц
і 

Початок року 

Молодша 4,09 4,14 - - - - 3,5 3,5 3,4 3,3 45,5 50,0 

Середня 3,8 3,7 6,5 6,3 9,2 9,4 3,4 4,4 3,5 4,1 72,6 76,2 

Старша 3,4 3,3 6,7 6,5 7,9 8,2 3,4 4,9 3,3 3,8 85 97 

Кінець року 

Молодша 3,5 3,4 - - - - 4,2 4,0 4,1 3,8 55,6 64 

Середня 3,2 2,8 6,0 5,7 8,9 9,0 4,0 5,1 4,1 5,2 87,2 92,7 

Старша 3 2,8 5,3 4,9 7,6 7,5 4,1 6,2 4,1 4,6 96 117 
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включення цього показника як критерію при
здійсненні диференціації навчання в фізичному ви-
хованні дітей дошкільного віку.

Нами було враховано вплив даних показників
на ефективність процесу навчання та проведено дос-
лідження з однорідною групою.

При проведенні педагогічного спостережен-
ня було виявлено, що на занятті при освоєнні однако-
вих вправ швидкість оволодіння ними, та якість вико-
нання значно відрізнялись в окремих дітей.

Одна група дітей швидко засвоювала матеріал
і потребувала зміни діяльності, або ускладнення впра-
ви, що виконувалася. Друга – досить повільно вивча-
ла рухову вправу, в деяких випадках не виконувала
завдання, а переходячи до складнішого втрачала
цікавість.

Отже, явні відмінності були виявлені в швид-
кості оволодіння дітьми руховими навичками, швид-
кості сприйняття нового матеріалу ступенем зацікав-
леності, у потребі заохочення та інше.

Тому можна припустити, що процес індивіду-
алізації занять з фізичного виховання в дошкільному
навчальному закладі необхідно проводити не тільки
на основі врахування рівню індивідуального розвит-
ку рухових якостей та ступенем оволодіння рухови-
ми навичками.

Диференціацію необхідно проводити ще в
процесі навчання спираючись на індивідуальні особ-
ливості особистості, що сприятиме створенню сис-
теми особистісно-орієнтовного навчання, надасть
можливість кожній дитині оволодіти руховими навич-
ками в оптимальні для неї строки.

Отже, для розробки системи особистісно-орі-
єнтованого навчання необхідно виявити групу якос-
тей, що найбільш впливають на ефективність та
швидкість навчання. Такими, на думку, В. А. Толсто-
ва, 1996; Т.О. Богуцької, 1997; М.В. Макаренко, Г. М.
Чайченко, 1999; Є. П. Ільїна, 2003, 2004. є індивідуаль-
но-типологічні властивості нервової системи.

Висновки:
1. Оскільки, в процесі індивідуального розвитку
організм дитини змінюється як єдине ціле, немож-
ливо здійснювати диференціювання навчання за
якимось одним критерієм. Необхідна розробка ком-
плексу критеріїв, що складатиметься з найбільш
значущих і інформативних показників.

2. В результаті проведеного дослідження визначено
необхідність врахування при диференціації навчан-
ня руховим діям дітей дошкільного віку окремих
психофізіологічних особливостей поряд з фізичним
та руховим розвитком, та їх відповідністю до пас-
портного віку.

Перспективи подальшого дослідження. Для
впровадження системи особистісно-орієнтованого
навчання руховим діям необхідне створення критер-
іальної моделі для диференціації педагогічних впливів
в процесі фізичного вихованні дітей дошкільного віку.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

Бирюков А.А., Савин Д.Н.
Российский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма (Москва)

Аннотация. Впервые в теории и практике классического мас-
сажа комплексно изучены и оценены характер и направлен-
ность влияния оптимальных и вынужденных рабочих поз на
динамику оперативной работоспособности, а так же на ка-
чество труда массажиста. На основании анализа и обобще-
ния полученных данных, нами разработана и успешно апро-
бирована методика определения оптимальной (т.е. наиболее
подходящей для данного конкретного специалиста) высоты
стола для выполнения классического массажа, которая пол-
ностью соответствует международным нормативным тре-
бованиям гигиены труда и эргономики.
Ключевые слова: массаж, массажисты, эргономика, работос-
пособность, утомление.
Анотація. Бирюков А.А., Савин Д.М. Оптимальні розміри сто-
ла для виконання класичного масажу. Уперше в теорії й прак-
тиці класичного масажу комплексно вивчені й оцінені харак-
тер і спрямованість впливу оптимальних і змушених робочих
поз на динаміку оперативної працездатності, а так само на
якість праці масажиста. На підставі аналізу й узагальнення
отриманих даних нами розроблена й успішно апробована
методика визначення оптимальної (тобто найбільш підходя-
щої для даного конкретного фахівця) висоти стола для вико-
нання класичного масажу, що повністю відповідає міжнарод-
ним нормативним вимогам гігієни праці й ергономіки.
Ключові слова:  масаж , масажисти,  ергономіка,  працез-
датність, стомлення.
Annotation. Birukov A.A., Savin D.N. The optimum sizes of a
table for performance of classical massage. The paper deals
with the character and direction of the influence of optimal and
compelled working poses upon the dynamics of operative
efficiency and upon the quality of a masseur’s labour. This
problem has been studied and estimated for the first time in
theory and practice.  On the basis of analysis and generalization
of received data we have worked out and successfully approved
the methods of determination optimal (i.e. the most convenient
for concrete specialist) height of the table for the performance
of classical massage, which fully conforms to the international
normative requirements of the occupational hygiene and
ergonomics.
Keywords: massage, masseur’s, ergonomics, efficiency, fatigue.
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Введение.
Общепризнано, что классический массаж, яв-

ляется одним из наиболее естественных, натуральных
и эффективных средств подготовки спортсменов, оз-
доровления, профилактики и лечения различных за-
болеваний, а также улучшения эстетики человеческо-
го тела. Вместе с тем, нельзя забывать, что выполнение
классического массажа в течение целого рабочего дня
или смены, длительность которых при работе со спорт-
сменами может достигать 12-15 часов в сутки, это
утомительный, даже для подготовленных опытных
специалистов, тяжелый физический труд, организация
которого требует полноценного и всестороннего на-
учного обоснования. Однако, не смотря на столь оче-
видную актуальность этой проблемы, еще вплоть до
недавнего времени, круг вопросов, связанных с по-
вышением работоспособности и превентивной про-
филактикой профессионально-обусловленных заболе-
ваний массажистов не изучался на должном уровне,
а следовательно, отсутствовали научно обоснованные
и четко сформулированные рекомендации по рацио-
нальной организации труда специалистов этого про-
филя. Как выявил проведенный нами анализ отече-
ственных и зарубежных учебников и методических
пособий по классическому массажу, в большинстве
случаев, высказывания авторов по данной проблема-
тике носят ничем не обоснованный субъективный,
часто взаимоисключающий характер, и более того, не-
редко, вовсе противоречат современным воззрениям
биомеханики, требованиям гигиены труда и эргоно-
мики. Полагаем, что такое, совершенно недопусти-
мое для научной и учебной дисциплины положение
дел, требует проведения разноплановых комплексных
исследований, конечной целью которых является раз-
работка, обоснование и внедрение в педагогический
процесс и практическую сферу массажа, предельно
точных, эффективных и доступных для выполнения
рекомендаций по сохранению здоровья, повышению
уровня оперативной работоспособности, а также улуч-
шению качества обучения массажистов.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма.

Формулирование целей работы.
Основной целью данного раздела исследова-

ний, являлась разработка и обоснование с позиций
эргономики, физиологии и биомеханики методики
определения оптимальной (т.е. наиболее подходящей
для каждого конкретного человека) высоты массаж-
ного стола.

Проведенный нами критический анализ боль-
шого количества учебников и руководств по класси-
ческому массажу – в настоящее время одновремен-
но сосуществует целый спектр,  в  том  числе
диаметрально противоположных мнений об опти-
мальной высоте массажного стола. Рекомендации
авторов по этому вопросу имеют довольно широ-
кие пределы: от 50 (или на уровне коленных суста-
вов) и до 90 см (таблица 1), при этом в большинстве
изданий указывается только лишь некоторый диапа-

зон возможных размеров (50-70 или 70-90 см), без
какого-либо дополнительного пояснения. Методики
регулировки высоты стола с учетом роста и длины
рук массажиста приводятся крайне редко, при этом
они нередко противоречат принципам и нормати-
вам эргономики и гигиены труда. Как наглядно вид-
но из рис. 1, по отношению к антропометрическим
размерам тела человека, диапазон 40 сантиметров
является существенной величиной, предполагающей
совершенно разные по конструкции рабочие позы,
некоторые из которых даже по формальным призна-
кам (Горшков С.И., 1979; Стрелков Ю.К., 2003) можно
отнести к категории вынужденных, неудобных. И,
наконец, существует Отраслевой стандарт безопас-
ности для отделений и кабинетов физиотерапии – ОСТ
42-21-16-86 ССБТ, который однозначно определяет,
что высота массажного стола должна быть 80 см,
длина 1,95-2,00 м, ширина 0,65 см, эргономическое
обоснование которого, в доступной литературе нам
обнаружить не удалось.

На основании изложенного, были сформули-
рованы следующие задачи исследования:
1) Выявить взаимосвязь между биомеханическими
параметрами различных вариантов рабочих поз и
напряженностью функционирования нервно-мы-
шечного аппарата и кардио-респираторной систе-
мы организма массажиста.

2) Изучить и дать сравнительную оценку характера и
направленности влияния оптимальных и вынуж-
денных рабочих поз на динамику оперативной ра-
ботоспособности массажиста.

В процессе исследований, проводившихся на
базе Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма (Москва),
нами изучалось 4 варианта рабочей позы «стоя»,
которые моделировались за счет регулировки высо-
ты массажного стола в соответствии с индивидуаль-
ными антропометрическими данными каждого из
испытуемых:
- Рабочая Поза 1 (РП-1) – стол на уровне коленных
суставов (рис. 2-а);

- Рабочая Поза 2 (РП-2) – стол на уровне пальцевой
точки, т.е. рука свободно опущена, пальцы полнос-
тью выпрямлены и касаются ложа стола (рис. 2-б);

- Рабочая Поза 3 (РП-3) – стол на уровне фаланговой
точки, т.е. рука свободно опущена, пальцы сжаты
в кулак и касаются тыльной стороной ложа стола
(рис. 2-в);

- Рабочая Поза 4 (РП-4) – стол на уровне шиловидно-
го отростка лучевой кости (рис. 2-г).

Таким образом, нами был равномерно охва-
чен весь спектр рекомендаций о размерах массаж-
ного стола. В качестве стандартной рабочей нагруз-
ки, испытуемые выполняли 45-ти минутный сеанс
общего гигиенического массажа по методике А.А.
Бирюкова (2006). С помощью многофункционально-
го компьютерного электрофизиологического комп-
лекса «I-330-C2+» (J+J Engineering, США), регистри-
ровали: частоту сокращений сердца (ЧСС), глубину
и частоту дыхания,  биоэлектрическую активность
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Таблица 1 
Имеющиеся в литературе рекомендации о высоте массажного стола 

 
 
№ 

автор, 
год издания 

рекомендации 
по высоте стола 

 
№ 

автор, 
год  издания 

рекомендации 
по высоте стола 

1 Латогуз С.И., 
2001, 2007 

Высота массажного стола 
должна быть на 5 см выше 
коленного сустава 

массажиста (около 50 см) 

11 Крамаренко В.К., 
1953 70-75см 

2 Погосян 
М.М., 2002 50-70 см 12 Дунаев И.В., 

2000 

В положении стоя, руки 
выпрямлены и опущены 
вниз, собранные в кулак 
пальцы должны касаться 
поверхности стола 
тыльной стороной 

основных фаланг (около 
75-77 см) 

3 
Васичкин 
В.И., 1991, 

1993 
50-70 см 13 Куничев 

Л.А.,1984 70-75 см,  

4 

Кондрашев 
А.В., Ходарев 
С.В., 

Харламов 
Е.В., 2005 

50-70 см 14 Заблудовский 
И.З., 1903 77 см 

5 Фокин В.Н., 
2002 60-80 см 15 

Далихо В.А., 
Хазе Х., Краусс 
Г., Райхерт Х., 
Шуман Н.Л., 

1983 

75-80 см,  высота должна 
быть  стабильной по 
соображениям 
устойчивости 

6 Ефименко 
П.Б., 2001 

Стоя «смирно», руки по 
швам, концы выпрямленных 
пальцев должны касаться 
поверхности стола (около 66 

см) 

16 Белая Н.А., 2001 80 см 

7 Макаров В.А., 
1975 70 см 17 Вербов А.Ф., 

1966 80 см 

8 
Саркизов-
Серазини 
И.М., 1963 

70 см 18 ОСТ 42-21-16-86 
ССБТ 80 см 

9 
Тюрин  А.М., 
Васичкин 
В.И., 1986 

70 см 19 
Штеренгерц 
А.Е., Белая Н.А., 

1992 
70-90 см 

10 Леонтьев 
А.В., 2004 

В положении стоя, руки 
выпрямлены и опущены 
вниз, массажист должен 
касаться поверхности стола 
средними фалангами 
пальцев (около 70 см) 

20 Дубровский 
В.И., 2001 70-90 см 

 
мышц, непосредственно задействованных в удержа-
нии рабочих поз (крестцово-остистой, большой яго-
дичной, двуглавой бедра, икроножной, трапециевид-
ной, дельтовидной, двуглавой плеча). Одновременно,
проводились гониометрические, фотогониометри-
ческие измерения, психофизиологическое тестиро-
вание и анкетный опрос испытуемых, а также педа-
гогическое наблюдение. В общей сложности (к
настоящему моменту), в исследованиях приняло уча-
стие более 200 испытуемых из числа студентов и слу-
шателей курсов массажа при РГУФКСиТ, что позво-

ляет обоснованно утверждать о статистической дос-
товерности полученных данных.

Результаты исследования.
Результаты нашего исследования убедитель-

но доказали, что с точки зрения физиологии, биоме-
ханики и эргономики, наиболее рациональными ва-
риантами для выполнения классического массажа,
являлась работа специалиста в РП-2 (высота стола на
уровне пальцевой точки) и  РП-3 (высота стола на
уровне фаланговой точки), наклон туловища в кото-
рых не превышал 15-20° (рис. 3). Сравнительный ана-
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Рис. 1. Диапазон имеющихся в литературе
рекомендаций об оптимальной высоте мас-
сажного стола (min 50 см – max 90 см) по
отношению к среднестатистическим антро-
пометрическим размерным признакам жите-
лей европейской части России и Украины.

Рис. 2. Рабочие позы, моделировавшиеся
в процессе исследования (пояснения в тексте).

Рис. 4. Амплитуда биоэлектрической активности
некоторых скелетных мышц при работе в опти-
мальной позе и в удобном положении «стоя».

Рис. 3. Оптимальная рабочая поза
(перпендикулярное исходное положение).

Рис. 5. Пневмограмма (графическая регистрация ампли-
тудных и частотных параметров движения грудной
клетки, отражающая динамику дыхательных движе-
ний) при массировании в оптимальной рабочей позе.
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лиз показал, что биоэлектрическая активность мышц
в РП-2,-3, имела наименьшие отличия от данных, за-
регистрированных в спокойном, удобном положе-
нии «стоя» (рис. 4). Принципиально важно, что в те-
чение всего 45-ти минутного сеанса, амплитуда и
частотный спектр электромиографических сигналов
достоверно не изменялись, что свидетельствовало
(Мойкин Ю.В. и соавт., 1987; Роженцов В.В., Полев-
щиков М.М., 2006; Allison G.T., Fujiwara T., 2002;
Ebaugh D.D., McClure P.W., Karduna A.R., 2006; Elfving
B., 2002; Merletti R., Sabbahi M., DeLuca C., 1984) об
отсутствии даже первичных признаков нервно-мы-
шечного утомления, то есть об относительно невы-
сокой нагрузке на скелетные мышцы, фиксирующие
данные позы.

В РП-2,-3 рабочая гипервентиляция осуществ-
лялась, преимущественно, за счет увеличения глу-
бины дыхания на 210±24% (по сравнению с покоем)
и незначительного повышения частоты дыхания на
2-4 цикла/мин, т.е. по наиболее выгодному варианту
мобилизации резервов внешнего дыхания при цик-
лической физической работе (рис. 5). Дыхание было
ритмичным. Совместный анализ пневмо- и электро-
миограмм показал, что в данных рабочих позах ды-
хательный акт был органично вписан «в ткань» вы-
полняемых руками движений, составляя с ней
единый ансамбль – динамический стереотип.

С началом массирования, ЧСС увеличивалась
по сравнению с дорабочим состоянием (68±6 уд/мин)
на 70,5% (до 116±11 уд/мин) и находилась в этих пре-
делах вплоть до конца сеанса.

По данным анкетного опроса, РП-2,-3 харак-
теризовались испытуемыми, не только как сомати-
чески (телесно) комфортные, но и как наиболее удоб-
ные для выполнения приемов  массажа .
Фотогониометрические измерения показали, что
отмеченное массажистами субъективное удобство
выполнения приемов, имеет под собой вполне опре-
деленный биомеханический фундамент.

Во-первых, в данных рабочих позах создава-
лось биомеханически выгодное пространственное
расположение друг относительно друга туловища
специалиста, звеньев его рук и массируемого участ-
ка. Плечо–предплечье–кисть массажиста и массиру-
емый участок, располагались по убывающей вниз. В
среднем, угол сгибания в плечевом суставе (отсчет в
соответствии с международной методикой – SFTR)
составлял 20-25°, отведения плеча от туловища не
превышал 15-20°, сгибания в локте 20-30° (рис. 6). Как
показали результаты электромиографии, такое вза-
имное положение требовало оптимальных затрат
мышечной энергии для удержания рук в рабочем
положении и давало возможность полноценно рас-
слаблять мышцы, не участвующие в выполнении
всего приема или его отдельных фаз (рис. 7,а). Выра-
жаясь термином из физиологии труда – работающие
мышцы имели микропаузы отдыха, что существен-
но отдаляло наступление их локального утомления.

Во-вторых, при оптимальной высоте стола,
контактирующая с телом пациента кисть массажис-
та занимает наиболее выгодное положение по отно-
шению к предплечью. В норме, сгибание пальцев

Рис. 6. Взаимное расположение звеньев
биокинематической цепи туловище-
плечо-предплечье-кисть массажиста

в оптимальной рабочей позе.

Рис. 7. Электромиограммы при выполнении мас-
сажистом «двойного кольцевого разминания»:
t – период выполнения одного пасса «двойного
кольцевого разминания». Основное рабочее дви-
жение «ход руки вперед» совершается за счет
активности трехглавой м. плеча. Активность

двуглавой м. плеча требуется только
для возврата руки в исходное положение.
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сопровождается одновременным разгибанием в лу-
чезапястном суставе, в пределах 20-30° (рис. 8). Та-
кая синкинезия глубоко зафиксирована в централь-
ной нервной системе человека ,  и является
биологически целесообразной, так как она направ-
ляет плоскость ладони против объекта, который пред-
стоит захватить. Сила кистевых захватов достигает
максимальных значений, в том случае, когда угол
разгибания в лучезапястном суставе составляет 30-
40°. Если же кисть находится в нейтральном положе-
нии или, что значительно хуже – в положении сгиба-
ния, то существенно ухудшается подвижность пальцев
в межфаланговых суставах, а также уменьшается
эффективная площадь и сила большинства видов зах-
ватов (Аруин А.С., Зациорский В.М., 1989; Матеев
И.Б., Банков С.Д., 1981). Именно на этой биомехани-
ческой закономерности основано большинство при-
емов обезоруживания противника в различных еди-
ноборствах. Кроме того, как показали исследования
А.С. Аруина и В.М. Зациорского (1989), Г.Н. Мазу-
нина и др. (1967), Ю.В. Мойкина и др. (1987), при дли-
тельной работе со сверхнормативным сгибанием или
разгибанием кисти, резко увеличивается риск разви-
тия профессионально-обусловленных патологичес-
ких процессов в различных анатомических структу-
рах кисти и предплечья: мягких тканях, суставных
поверхностях, связках и сухожилиях.

Сущность выполнения ординарного, двойно-
го ординарного, двойного кольцевого разминаний,
двойного грифа – наиболее технически сложных ви-
дов приемов классического массажа и при этом зани-
мающих от 60 до 80% от общего времени сеанса, зак-
лючается в захвате кистями рук, приподнимании от
костного ложа, сдавливании и растяжении/кручении

мышечной ткани массируемого участка тела пациен-
та. Поэтому, с совершенно незначительными оговор-
ками можно считать, что выполнение перечисленных
выше видов разминания представляет собой ничто
иное, как многократное циклическое повторение раз-
нообразных вариаций ладонного (открытого) зах-
вата кисти (рис. 9) с силой сжатия массируемой тка-
ни около 4-5 кг (Еремушкин М.А., 2004).

По данным гониометрических и фотогонио-
метрических измерений, при выполнении в РП-2,-3
перечисленных выше видов разминания, разгибание
в лучезапястном суставе, в среднем, составляло 15-
30° (рис. 10), то есть было наиболее биомеханически
выгодным, что во многом и предопределило субъек-
тивное удобство и хорошую технику выполнения
большинства приемов.

При моделировании РП-4 (рис. 11) (массаж-
ный стол на уровне шиловидного отростка лучевой
кости), положение туловища испытуемых было прак-
тически вертикальным (наклон менее 10°), однако
руки постоянно находились в вынужденно припод-
нятом положении. Угол сгибания в плечевом суста-
ве (рис. 12,а) превышал 50°, а отведения плеча от ту-
ловища 25-30°, что по сравнению с РП-2,-3, не только
увеличило амплитуду биоэлектрической активности
трапециевидной мышцы более чем в 5 раз, дельто-
видной мышцы в 4-6 раз и двуглавой мышцы плеча в
2 раза, но и повысило активность крестцово-остис-
той мышцы на 82±12% и двуглавой мышцы бедра на
90±8% (рис. 13).

Удержание рук в приподнятом положении ог-
раничивало экскурсию грудной клетки, затрудняя
деятельность аппарата внешнего дыхания массажис-
та. Глубина дыхания была на 42% меньше, а частота

Рис. 8. Стабилизация запястья при движении
пальцев. С точки зрения биомеханики, эта

синкинезия во многом обусловлена
необходимостью компенсации пассивной
недостаточности разгибателей пальцев

(Матеев И.Б., Банков С.Д., 1981).

Рис. 9. Ладонный (открытый) захват кисти.

Рис. 10. Биомеханически выгодное взаимное
положение биокинематической пары
предплечье-кисть при выполнении

видов разминания.
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на 26% выше, чем аналогичные показатели в РП-2,-3,
т.е. дыхание было поверхностным и учащенным (рис.
14). Этот факт также имеет вполне конкретное физи-
олого-биомеханическое объяснение. Газообмен в
организме осуществляется благодаря ритмичным
дыхательным движениям путем смены вдоха (инс-
пирация) и выдоха (экспирация). В покое и при нетя-
желой работе дыхательные движения обеспечивают-
ся собственно дыхательными мышцами. В этом
случае, наибольшая активность отмечается на вдохе
в диафрагме и межреберных мышцах, а выдох вы-
полняется в большей мере пассивно, за счет эласти-
ческих сил, возникающих при расправлении грудной
клетки и легких на вдохе. При значительной физичес-
кой нагрузке, в работу вступают вспомогательные
дыхательные мышцы – на вдохе трапециевидные и
ромбовидные, большие и малые грудные, грудино-
ключично-сосцевидные, разгибатели спины и неко-

торые другие, а на выдохе мышцы брюшного прес-
са. При этом нужно учитывать, что в РП-4, большин-
ство из перечисленных мышц, развивали значитель-
ную статическую активность для удержания рук в
приподнятом положении, а некоторые, еще совер-
шали и динамическую работу при выполнении при-
емов. Таким образом, двойная и даже тройная на-
грузка на указанные мышцы, становилась весьма
существенным фактором, ограничивавшим венти-
ляцию легких.

Повышенная мышечная активность и функ-
циональное напряжение аппарата внешнего дыхания
закономерно отразились и на деятельности сердеч-
но-сосудистой системы. В РП-4 частота сокращений
сердца была на 35,3 % выше, чем в РП-2,-3, что в
абсолютном значении составляло 140±11 уд/мин.

Субъективно, испытуемыми, данная рабочая
поза оценивалась как утомительная (рис. 15) и не-

Рис. 11. Общий вид рабочей позы – 4, стол на уровне шиловидного отростка лучевой кости.

Рис. 12. Вынужденно приподнятое
положение рук в рабочей позе – 4:

а – положение биокинематической пары пле-
чо-предплечье по отношению к туловищу;
б – взаимное положение биокинематической
пары предплечье-кисть при выполнении

видов разминания.

Рис. 13. Амплитуда биоэлектрической активности
некоторых скелетных мышц при работе
в оптимальной позе и рабочей позе – 4.
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удобная для выполнения большинства видов при-
емов, в первую очередь – различных видов размина-
ния, что также, самым непосредственным образом,
было связано с рассмотренными нами выше биоме-
ханическими закономерностями.

Во-первых, удержание рук в постоянно при-
поднятом положении не давало возможности круп-
ным мышцам рук: двуглавой и трехглавой плеча, пол-
ноценно расслабляться в микропаузах, что довольно
контрастно видно при сравнении электромиограмм,
зарегистрированных в РП-2 (рис.7,а) и РП-4 (рис. 7,б).

Во-вторых, фотогониометрические измерения
выявили, что при выполнении различных видов раз-
минания в РП-4, кисть по отношению к предплечью
находилась в нейтральном или даже слегка согнутом
на 5-10° положении (рис. 12), что ухудшало подвиж-
ность сочленений пальцев и силовые показатели ди-
стальных мышц.

Наиболее же нерациональной из всех модели-
ровавшихся рабочих поз, была РП-1 (высота стола
на уровне коленных суставов), наклон туловища в
которой достигал 30°-45° (рис. 16), что в 2-3 раза пре-
вышало эргономическую норму 15°, предельно до-
пустимую ГОСТ 12.2.033-78 «Рабочее место при вы-
полнении работ стоя».

Практика показывает, что правильное пони-
мание массажистами сути данной эргономической
нормы, является исключительно важным условием
для адекватного самоконтроля во время работы и
моделирования наиболее комфортных и безопасных
условий труда, поэтому рассмотрим этот вопрос
более подробно.

При относительно небольших наклонах туло-
вища и головы, определенная часть нагрузки на по-
звоночник компенсируется за счет увеличения на-
пряжения мышц спины (главным  образом ,
выпрямителей туловища) и живота (прямая м. живо-
та и ее синергисты) (рис. 17). В этом случае, стабиль-
ность и устойчивость позвоночника обеспечивается
не только при помощи межпозвонковых дисков, сус-
тавов и довольно мощного связочного аппарата, но
и за счет активности скелетных мышц. По словам
известного отечественного специалиста в области
вертебрологии, физической реабилитации и лечеб-
ной  физической культуры, профессора В.А. Епифа-
нова (2004): «Мышцы туловища – это не только дви-
гательный, но и структурный элемент, без которого
прочность позвоночника мало отличается от нуля».
Однако, биомеханика человеческого тела такова, что
при глубине наклона туловища более чем на 15-20°
от вертикали, указанные скелетные мышцы переста-
ют оказывать активную поддержку пассивным струк-
турам позвоночника (рис. 18). В этой ситуации ос-
новная часть нагрузки перераспределяется на
межпозвонковые диски и суставы, и их связочный
аппарат, функционально не предназначенные для
длительного выполнения подобной опорной функ-
ции. Со временем, такое механическое воздействие,
способно вызвать синдром тканевого перенапряже-
ния, который проявляется в компенсаторном уплот-

нении, спаянности, фиброзировании хрящевых и свя-
зочных структур позвоночника. В первую очередь,
страдают межпозвонковые диски, которые теряют
свои эластические и амортизационные свойства, в
них накапливаются микроповреждения, создаются
условия для деформации и последующего наруше-
ния их целостности. При этом нужно учитывать, что
«выключение» мышц спины и живота из процесса
стабилизации позы касается только поддержки ими
позвоночника и не приводит к снижению нагрузки на
саму скелетную мускулатуру. Наоборот, при накло-
нах туловища, превышающих 15-20°, нагрузка на мы-
шечный аппарат резко возрастает (Аруин А.С., Заци-
орский В.М., 1988; Епифанов В.А., 2004; Горшков С.И.,
1979; Левит К. и соавт., 1993), что было подтверждено
и нашими собственными исследованиями.

Анализ электромиограмм (ЭМГ) показал
(рис. 19), что амплитуда биоэлектрической активнос-
ти мышц спины и ног была уже изначально выше,
чем в РП-2,-3 (крестцово-остистой в 4-4,5 раза, боль-
шой ягодичной в 1,5 раза, двуглавой бедра в 2-2,5
раза, икроножной в 1,2 раза), а ее динамика, одно-
временно характерна и для «частотного» и для «амп-
литудного» электромиографических критериев вы-
раженного глубокого утомления при
статико-динамических усилиях.

Во-первых, анализ частотного спектра ЭМГ,
отводившихся от крестцово-остистых мышц при фик-
сации туловища в глубоком наклоне, выявил досто-
верное уменьшение значения медианной частоты
сигналов на 25-40% (от исходных значений, находив-
шихся в неутомленной скелетной мышце в диапазо-
не 95-120 Гц) всего через 20-30 минут после начала
работы испытуемых массажистов. По мнению мно-
гих зарубежных специалистов (Allison G.T., Fujiwara
T., 2002; Ebaugh D.D., McClure P.W., Karduna A.R.,
2006; Elfving B., 2002; Merletti R., Sabbahi M., DeLuca
C., 1984), такая динамика снижения медианной час-
тоты ЭМГ-сигнала, является наиболее достоверным
(из всех известных в настоящее время) признаком глу-
бокого мышечного утомления.

Во-вторых, продолжавшееся в течение первых
20-30 минут массирования, непрерывное нарастание
амплитуды биоэлектрической активности крестцо-
во-остистой мышцы (фаза «компенсированного
утомления»), затем сменилось ее резким снижени-
ем в последней трети сеанса (фаза «декомпенсиро-
ванного утомления») (рис. 20). Параллельно с этим,
происходило увеличение активности большой яго-
дичной мышцы и двуглавой мышцы бедра, первона-
чально выполнявших вспомогательную роль при
удержании наклонного положения туловища и по-
степенно принявших на себя основную нагрузку.
Визуально, данный процесс проявлялся как транс-
формация позы. В начале, не смотря на глубокий
наклон, контур спины был довольно ровным, а ноги
слегка согнуты в коленях и тазобедренных суставах.
С развитием мышечного утомления, т.е. по мере сни-
жения активности крестцово-остистой мышцы, кон-
тур спины становился все более округлым, а ноги
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Рис. 14. Пневмограмма при выполнении двойного кольцевого разминания:
а – в оптимальной рабочей позе, б – в рабочей позе – 4 с высоко поднятыми руками.

Рис. 15. Зоны локализации дискомфортных
ощущений (заштрихованы сеткой)
при массировании в рабочей позе – 4

(по данным анкетного опроса,
проводившегося непосредственно во время

45-ти минутного тестового сеанса массажа).

Рис. 16. Общий вид рабочей позы – 1,
стол на уровне коленных суставов массажиста.

Рис. 17. Позвоночно двигательный сег-
мент вертикально стоящего человека,
как рычаг I рода (рычаг равновесия)
с неравными плечами. Точкой опоры
рычага является студенистое ядро
межпозвонкового диска, а баланс
системы достигается за счет

активности и упруго-вязких свойств
скелетных мышц спины и живота:

1 – м. выпрямитель позвоночника,
2 – подвздошно-поясничная м.,
3 – квадратная м. поясницы,
4 – прямая м. живота,
5 – косые м. живота.
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Рис. 20. Электромиографическая
картина выраженного глубокого
мышечного утомления при стати-
ческих усилиях при массировании
в рабочей позе – 1
и ее трансформация с развитием
мышечного утомления.
Испытуемый К., мужчина 26 лет,
стаж  работы массажистом
3 года.

Рис. 18. Компрессия (в Кг), переносимая
поясничными межпозвонковыми дисками,
в зависимости от позы человека
(по Слынчеву П. и соавт., 1978).

Рис. 19. Амплитуда биоэлектрической
активности некоторых

скелетных мышц  при работе
в оптимальной позе
и рабочей позе – 1.
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практически полностью выпрямлялись. Кроме того,
по мере нарастания утомления мышц спины и ног,
испытуемые нередко стабилизировали равновесие
своего тела за счет опоры на одну из рук или колено,
непроизвольно стремясь хотя бы на время снизить
нагрузку на мышцы. Значительное напряжение
мышц, ответственных за поддержание рабочей позы,
субъективно оценивалось испытуемыми как чувство
усталости, онемения, ломоты, жжения и боли в об-
ласти поясницы, ягодиц и бедер (рис. 21).

Повышенная мышечная активность вынужда-
ла сердечно-сосудистую систему функционировать
более напряженно, чем в РП-2,-3. Частота сокраще-
ний сердца уже на 1-й минуте массирования состав-
ляла 156±4 уд/мин (+58,9%), а к 30-45 минутам, возра-
стала до 168±4 уд/мин (+76,5%). Согнутое положение
туловища затрудняло деятельность аппарата внешне-
го дыхания. Пневмограмма показала, что в РП-1 ды-

хание испытуемых было не только поверхностным и
учащенным (глубина дыхания меньше на 52%, час-
тота дыхания выше на 42% от аналогичных показате-
лей РП-2,-3), но и неритмичным, с задержками по 4-
6 секунд (рис. 22). Однако, в отличие от РП-4,
основную роль в затруднении деятельности аппара-
та внешнего дыхания, играло не вынужденное поло-
жение рук, а чрезмерное сгибание туловища, кото-
рое приводило к ограничению подвижности ребер и
механическому давлению на диафрагму органов
брюшной полости.

Одновременно с перечисленным, необходи-
мо учитывать, что согнутое положение туловища
приводит еще и к сдавливанию органов брюшной
полости и таза, а также к затруднению кровообраще-
ния в воротной вене (v. portae). По оценке Л.К. Ар-
желаса (1927) – по нашим данным, вероятно един-
ственного отечественного специалиста, изучавшего

Рис. 21. Зоны локализации дискомфортных
ощущений (заштрихованы сеткой)

 при массировании в рабочей позе – 1.

Рис. 22. Пневмограмма при выполнении двойного кольцевого разминания в рабочей
позе – 1. Небольшие колебания амплитуды сигнала в зоне, обозначенной на рисунке
как «задержка дыхания», обусловлены ритмичным сокращением мускулатуры
груди и спины при выполнении приемов, что фиксировалось аппаратурой

как изменение размеров грудной клетки.

Рис. 23. Определение оптимальной
высоты массажного стола

в соответствии с индивидуальными
антропометрическими
данными массажиста.



16

проблему профессиональной заболеваемости мас-
сажистов, длительное воздействие на организм двух
этих факторов, может явиться причиной развития
застойных явлений, варикозного расширения вен,
появления запоров, геморроя, ослабления мышц та-
зового дна, а у женщин – различных гинекологичес-
ких патологий.

Выводы.
На основании обобщения и анализа получен-

ных данных, нами рекомендуется следующая мето-
дика определения оптимальной (т.е. наиболее под-
ходящей для данного конкретного человека)
высоты массажного стола: специалисту необходи-
мо вплотную стать к его краю, ступни и колени пол-
ностью выпрямленных ног должны касаться друг
друга, туловище держать прямо, плечи развернуть,
руки свободно опустить вниз (рис. 23). Высота стола
находится в оптимальных пределах, если его повер-
хность располагается в диапазоне, ограниченном
следующими антропометрическими точками (ори-
ентирами): снизу – пальцевая точка (кончик ногте-
вой фаланги 3-го пальца), сверху – фаланговая точ-
ка (тыльная сторона средних фаланг сжатых в кулак
пальцев).

В соответствии с наиболее актуальными на
настоящий момент данными о статических и дина-
мических антропометрических признаках человечес-
кого тела жителей европейской части России и Укра-
ины (Стрелков Ю.К., 2003; Строкина А.Н., Пахомова
В.А., 1999), а так же результатов наших собственных
антропометрических измерений (см. рис. 1), средне-
статистический рост мужчин составляет 175 см (вы-
сота пальцевой точки над полом – 66 см, фаланговой
– 77 см), а женщин – 163 см (высота пальцевой точки
над полом – 63 см, фаланговой – 73 см). Исходя из
этих сведений, ориентированные на российский и
украинский рынок производители специализирован-
ной мебели для кабинетов массажа, должны выпус-
кать массажные столы, высота которых регулирует-
ся не менее, чем  в диапазоне 60-80 см.  При
соблюдении этого условия, более 90% массажистов
(мужчин и женщин) получат возможность трудить-
ся в оптимальных условиях.

Особое внимание всех заинтересованных ком-
петентных специалистов, нам хотелось бы привлечь
к необходимости внесения эргономически обосно-
ванных корректив в Отраслевой стандарт по органи-
зации массажа в лечебных учреждениях ОСТ 42-21-
16-86 ССБТ, так как указанная в нем высота стола 80
см слишком велика не только более чем для 95% жен-
щин, но и является верхней границей оптимального
диапазона для мужчин.

Для более точной регулировки высоты стола
целесообразно руководствоваться следующими кри-
териями. В том случае, когда предстоит выполнять
приемы с большой интенсивностью (т.е. глубиной)
воздействия на ткани: массирование человека с раз-
витой мускулатурой или же значительными жиро-
выми отложениями (рис. 24,а), то рекомендуется от-
регулировать высоту стола на уровне пальцевой

точки. Поверхность массируемого участка будет рас-
полагаться несколько ниже общего центра тяжес-
ти тела массажиста, что позволяет повышать интен-
сивность воздействия не только путем увеличения
мышечных усилий, но и за счет эффективного ис-
пользования веса и инерции движения туловища.
Важно, что при этом специалист не теряет равнове-
сие (т.е. не падает на пациента) и может достаточно
точно контролировать прилагаемые усилия и интен-
сивность воздействия.

Если же при проведении сеанса не предпола-
гается выполнение приёмов с большой силой и ин-
тенсивностью: некоторые частные методики масса-
жа при заболеваниях, массаж  ребенка (рис. 25), либо
поперечно-сагиттальные размеры тела пациента не-
велики (рис. 24,б), то целесообразнее выбрать высо-
ту стола на уровне фаланговой точки, чтобы наклон
туловища был минимальным.

Еще одним важным эргономическим пара-
метром массажного стола является его ширина. Стол
должен быть достаточно широким (просторным) для
комфортного, абсолютно расслабленного располо-
жения на нем пациента, но одновременно с этим
нужно учитывать, что чрезмерная ширина ложа вы-
нуждает массажиста трудиться с глубоким наклоном
туловища и вытянутыми руками, фактически, сводя
к нулю все усилия по оптимизации рабочей позы за
счет точной регулировки высоты стола (рис. 26). Про-
изводители оборудования стараются найти компро-
мисс между двумя этими требованиями, придавая
поверхности ложа стола сложную вогнутую форму
или снабжая трансформируемыми, съемными под-
ставками для рук, подлокотниками.

На основании результатов собственных иссле-
дований, практического опыта работы, а также ант-
ропометрических данных жителей России (Стрелков
Ю.К., 2003; Строкина А.Н., Пахомова В.А., 1999), нами
рекомендуется ширина стола в пределах 55-65 см.

Полагаем, что результаты наших исследований
будут полезны для самого широкого круга людей, чья
профессия связана с массажем: преподавателей учеб-
ных заведений и курсов, практикующих массажис-
тов и конечно для тех, кто только лишь приступил к
его изучению. Кроме того, данные, приведенные в
настоящей публикации, представляют интерес для
руководителей различных учреждений и организа-
ций (медицинских, оздоровительных, спортивных,
SPA-индустрии и салонов красоты), в которых пре-
доставляются услуги массажа, а также для произво-
дителей массажного оборудования и мебели.

Перспективы дальнейших исследований.
Проверка гипотезы о положительном влиянии опти-
мизации рабочей позы на сроки и качество освое-
ния техники выполнения приемов классического
массажа начинающими массажистами.
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Рис. 24. Варианты регулировки высоты стола в зависимости от поперечно-сагиттальных размеров
тела массируемого: а – стол на уровне пальцевой точки (нижняя граница оптимального диапазо-

на); б – стол на уровне фаланговой точки (верхняя граница оптимального диапазона).

Рис. 25. При массировании ребенка, размеры тела
которого намного меньше размеров тела взрослого
человека, высота стола должна находиться
на уровне фаланговой точки
(верхняя граница оптимального диапазона).

Рис. 26. Несмотря на точно отрегулированную
высоту стола, его чрезмерно широкое ложе

вынуждает массажиста трудиться
в неудобной рабочей позе.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
БУДУЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ
РЕАБИЛИТОЛОГОВ)

Бугеря Т. М.
Луганский национальный университет

 имени Тараса Шевченко

Аннотация. Реализация межпредметных связей в процессе
преподавания профессионально ориентированных дисцип-
лин создает условия для эффективной профессиональной
подготовки физических реабилитологов. Необходимо учи-
тывать основные направления адекватного обеспечения орга-
низаций процесса в системе профессиональной подготовки
будущих специалистов по физической реабилитации. Необ-
ходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс взаим-
ную согласованность учебных программ. Интегрированные
учебные курсы призваны решить проблему эффективной
профессиональной подготовки специалистов.
Ключевые слова: межпредметные связи, эффективная профес-
сиональная подготовка, будущий физический реабилитолог.

Анотація. Бугеря Т.Н. Підготовка педагога до реалізації
міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах (на
прикладі навчання професійно орієнтованим дисциплінам
майбутніх фізичних реабілітологів). Реалізація міжпредмет-
них зв’язків у процесі викладання професійно орієнтованих
дисциплін створює умови для ефективної професійної підго-
товки майбутніх фізичних реабілітологів. Необхідно врахо-
вувати основні напрямки адекватного забезпечення органі-
зацій процесу в системі професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації. Необхідно впроваджувати в
навчально-виховний процес взаємну погодженість навчаль-
них програм. Інтегровані навчальні курси покликані вирі-
шити проблему ефективної професійної підготовки фахівців.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, ефективна професійна
підготовка, майбутній фізичний реабілітолог.
Annotation. Bugerya T.N. Preparation of the teacher to
realization of intersubject communications in higher educational
institutions (on an instance of learning to professionally oriented
disciplines of the experts in physical rehabilitation). Realization
of  intersubject connections during the teaching process of
professional oriented disciplines creates the terms for effective
professional training of physical rehabilitologists. It is necessary
to take into account main routes of adequate maintenance of
organizations of process in the system of vocational training of
the future specialists on a physical aftertreatment. It is necessary
to introduce a mutual coordination of curriculums in teaching and
educational process. The integrated training courses are called to
solve a problem of effective vocational training of specialists.
Key words: intersubject communications, effective professional
training, experts in physical rehabilitation.

Введение.
Современная педагогика высшей школы в Ук-

раине является такой отраслью образования и науки,
которая призвана дать реальные ответы на жгучие
вопросы, которые волнуют общество – продуктив-
ность образования, качество обучения, патриотичес-
кое воспитание студенческой молодёжи, развитие бу-
дущих специалистов высокой квалификации и
значимых профессиональных качеств, компетентнос-
ти, использования эффективных форм, методов и спо-
собов воздействия на сознание и поведение личности
обучающихся. В сложном процессе профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов по физичес-
кой реабилитации постоянно возникает большое чис-
ло актуальных проблем и вопросов, успешное
решение которых зависит во многом от педагогичес-
ких условий с учетом исторического педагогического
опыта, а также активного внедрения современных и
инновационных подходов к самой организации учеб-
но-воспитательного процесса в высшей школе.

 Эффективное использование межпредметных
связей в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих физических реабилитологов принадлежит к
числу весьма актуальных проблем высшей школы, а
потому вопросы педагогического обеспечения про-
цесса интеграции знаний будущих физических реаби-
литологов приобретают весьма ощутимую остроту.

 Межпредметые связи служили объектом ин-
тереса разных исследователей в Украине и за грани-
цей (Т. Архипова, Н. Андреева, В. Бевз, В. Берман, М.
Берулава, Н. Борисенко, В. Грибач, Л. Деминская, И.
Зверев, Л. Ковальчук, И. Козловская, С. Колесник, В.
Кузьменко, П. Кулагин, В. Максимова, Е. Минченков,
В. Моторина, И. Павлова, Н. Петренко, Я. Плоткин,
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Н. Розенберг, В. Таточенко, Л. Шаповалова, В. Штонь
и другие исследователи). Что же касается исследова-
ния проблемы межпредметных связей в обучении
профессионально ориентированным дисциплинам
в профессиональной подготовке физических реаби-
литологов, то такие исследования в педагогической
науке практически не проводились.

Работа выполнена по плану НИР Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Формулирование целей работы.
Целью данной статьи является необходимость

показать основные направления адекватного обес-
печения организации процесса использования меж-
предметных связей в системе профессиональной
подготовки будущих специалистов по физической
реабилитации.

Методы исследования: анализ программ,
учебных планов, книг, пособий и учебно-методичес-
кой документации, педагогическое наблюдение, ано-
нимное анкетирование, беседы со студентами и пре-
подавателями.

Результаты исследования.
На основе анализа научно-педагогических

информационных источников [1, 3-8] нами были оп-
ределены основные направления адекватного обес-
печения организации процесса использования меж-
предметных связей в системе профессиональной
подготовки будущих специалистов по физической
реабилитации, а также определены актуальные воп-
росы, требовавшие своего обоснования и решения
(cм. табл. 1).

Актуализация и необходимость более деталь-
ного описания и более тщательной разработки орга-

низационного алгоритма, касающегося именно фи-
зической реабилитации, вынудило нас решить дан-
ные вопросы в такой последовательности. В самом
начале работы мы определили структурные компо-
ненты профессиональной подготовки специалистов
по физической реабилитации. Затем нами были осу-
ществлены действия по селекции учебных дисцип-
лин, подлежащих разработке с точки зрения исполь-
зования межпредметных связей. Следующим этапом
стала непосредственная передача обучающимся
учебно-информационной базы, что и было осуще-
ствлено с помощью межпредметных связей.

В конце было запланировано развитие при-
кладного опыта обучающихся на основе межпред-
метных связей, а также осуществлен анализ и оценка
результатов использования межпредметных связей в
учебно-воспитательном процессе.

Решение о выделении одного из структурных
компонентов профессиональной подготовки физи-
ческих реабилитологов было делом довольно непро-
стым, однако, преподаватели вуза должны принимать
его самостоятельно, руководствуясь только соб-
ственным опытом, а также представлениями о том,
какие именно задачи профессиональной подготовки
физических реабилитологов являются злободневны-
ми и требуют своевременного системного решения.

Четкое определение и выделение одного или
нескольких доминирующих структурных компонен-
тов профессионального образования физических
реабилитологов требуется проводить на стадии
планирования межпредметных связей и такая рабо-
та должна быть максимально осмысленной, мотиви-
рованной и логически-последовательной.

Таблица 1. 
Направления организационного обеспечения межпредметных связей  
в профессиональной подготовке физических реабилитологов 

 
Направления 
организационного 
обеспечения межпредметных 
связей 

Организационный алгоритм межпредметных связей в 
профессиональной подготовке реабилитологов 

Обеспечение межпредметных 
связей в процессе 
преподавания учебных 
дисциплин 

1. Межпредметные связи в процессе преподавания каждой из 
отдельно взятых учебных дисциплин. 
2. Гуманитарные, социально-экономические, естественно-
научные и профессионально ориентированные дисциплины: 
использование межпредметных связей в преподавании всех циклов 
упомянутых предметов. 
3. Межпредметные связи в преподавании всех дисциплин 
предусмотренных учебным планом (специальность: физическая 
реабилитация, физическое воспитание). 

Обеспечение межпредметных 
связей в воспитательной 
работе с обучающимися 

1. Межпредметные связи при проведении отдельных 
воспитательных мероприятий. 
2. Организация тематических направлений в воспитательной 
работе. 

Организационное 
обеспечение межпредметных 
связей в процессе 
профессиональной 
подготовки физического 
реабилитолога 

1. Использование межпредметных связей для развития 
познавательных способностей реабилитолога. 
2. Межпредметные связи в развитии коммуникативных 
способностей. 
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Необходимой базой для такого комплексного
и эффективного выбора должны стать многочислен-
ные опросы и анкетирование студентов, исследова-
ние их личностных и познавательно-учебных харак-
теристик, качеств и возможностей, знакомство с их
взглядами, убеждениями, привычками, интересами
как к выбору профессии, так и к технологиям оздо-
ровления, а также к организации и осуществлению
здорового образа жизни. Полезным может оказать-
ся также информация относительно профессиограм-
мы физического реабилитолога, его профессиональ-
ной компетентности, теоретического и прикладного
опыта использования межпредметных связей в про-
цессе оздоровительно-реабилитационной деятельно-
сти в реабилитационных центрах, учреждениях об-
разования, здравоохранения, социальной защиты и
реабилитации.

Следующим этапом использования межпред-
метных связей предусматривался выбор и осуществ-
ление преподавателем селекции учебных дисциплин,
предусмотренных рабочим учебным планом данной
специальности.

Исходя из данного положения учебным пла-
ном специальности 7.01.02.00 “Физическая реабили-
тация” выбор межпредметных связей может быть
осуществлен среди таких учебных предметов. Их пе-
речень приведен ниже:
I – по циклу гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин: История Украины, философия,
экономическая теория, политология, украинский
язык (с проф. направлением), религиоведение, пра-
воведение, социология, этика и эстетика, иностран-
ный язык (с проф. направлением).

II – по циклу природно-научной подготовки: биохи-
мия, анатомия человека с основами спортивной
морфологии, здоровый способ жизни и профилак-
тика ВИЧ/ СПИДа, основы экологии, физиология
человека, возрастная физиология, безопасность
жизнедеятельности и основы гражданской оборо-
ны, новые информационные технологии.

III – цикл подготовки по специальности: основы фи-
зической реабилитации, методы исследований в
физической реабилитации, основы ухода за боль-
ными и инвалидами, валеология, фармакологичес-
кие способы физической реабилитации с основа-
ми латинского языка, массаж, методы физической
реабилитации, технические способы в реабилита-
ции, физическая реабилитация детей и инвалидов,
метрологический контроль в физической реабили-
тации, биомеханика с элементами динамической
анатомии, физическая реабилитация при заболе-
ваниях внутренних органов, физическая реабили-
тация при заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата ,  физическая реабилитация при
хирургических заболеваниях, клинико-лаборатор-
ная и функциональная диагностика, охрана труда,
лечебная физическая культура и врачебный конт-
роль, основы общей и частной патологии, гигиена
школьная, физического воспитания и спорта,
спортивная медицина, физическая реабилитация
при заболеваниях нервной системы, интеллектуаль-

ная властность, нетрадиционные методы медици-
ны, курортология, диетотерапия, методика препо-
давания физической культуры в специальных ме-
дицинских группах с основами ЛФК, педагогика и
история педагогики, основы педагогического мас-
терства, психология, плавание с методикой препо-
давания, спортивные игры с методикой препода-
вания, легкая атлетика с методикой преподавания,
гимнастка с методикой преподавания, гимнастика
с методикой преподавания, спортивно-педагоги-
ческое усовершенствование, теория и методика
избранного вида спорта.

Выбор необходимых для межпредметных свя-
зей одной или нескольких учебных дисциплин (на-
пример, психологии, анатомии человека, клинико-
лабораторной диагностики, основ педагогического
мастерства, массаж) будет зависеть от конкретного
преподавателя, его намерения рассмотреть принци-
пиальные вопросы преподаваемого им курса на
межпредметной основе. Осуществляя выбор для ин-
теграции знаний той или иной конкретной учебной
дисциплины, преподаватель тем самым закладывает
основы и алгоритм осмысления студентами актуа-
лизированных учебных задач. Межпредметные свя-
зи, например, психологии и социологии предусмат-
ривают интерпретацию отдельных психологических
понятий не только на уровне своей дисциплины, но и
в более широком – социальном смысле, что, напри-
мер, служит предметом рассмотрения такой интег-
ративной дисциплины, как социальная психология.
В то же время межпредметные связи анатомии чело-
века и массажа носят характер естественно-логич-
ных взаимоотношений: без точного знания топогра-
фии мышц и расположения внутренних органов,
суставов, костных образований очень трудно на прак-
тике осуществить массаж конкретной анатомичес-
кой зоны или области.

Следующим этапом использования межпред-
метных связей является довольно ответственный про-
цесс структурирования учебной информации, по-
лученной на основе интегративного подхода. Данный
этап характеризуется активной интеллектуальной и
селекционной работой преподавателя, перед препо-
давателем стоит ответственная задача организации
выбора информационных ресурсов таким образом,
чтобы информация была логичной, последователь-
ной, концептуальной, системно-синергетической.
Работа по структурированию учебной информации
приводит к появлению обогащенных и полноценных
знаний, насущно необходимых для качественной под-
готовки современных высококвалифицированных
специалистов по физической реабилитации.

Межпредметные связи предусматривают ак-
тивное приобщение обучающихся к разносторонней
познавательной и коммуникативной деятельности,
что на практике осуществляется при освоении учеб-
ной информации, созданной на основе межпредмет-
ных связей. Обучающимся предлагаются задачи, ко-
торые предусматривают действия по сравнению,
обобщению, конкретизации отдельных положений,
подчеркивая представительность различных отрас-
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лей знаний. Межпредметные связи становятся для
студентов основой психоэмоциональных пережива-
ний, а также известной интеллектуальной активнос-
ти развития и совершенствования самых важных про-
фессиональных и человеческих качеств.

Для будущих физических реабилитологов чрез-
вычайно важно уметь в условиях конкретной реаби-
литационной практики использовать все богатство
образовательно-воспитательных возможностей меж-
предметных связей. Вот почему столь важной стано-
вятся необходимость выделения и внедрения, реали-
зации и развития практического опыта на основе
межпредметных связей будущими специалистами по
физической реабилитации.

Приобретенные на интегративной основе ин-
формационные капиталы физические реабилитоло-
ги призваны успешно реализовать на практике. С этой
целью во время учебных занятий необходимо созда-
вать педагогические ситуации и сценарии по реше-
нию конкретных реабилитационных задач, которые
должны предусматривать овладение студентами пе-
дагогическими и реабилитационными умениями,
навыками и компетентностью. Особенно важно ис-
пользование межпредметных связей осуществлять во
время трудовой деятельности и прохождения прак-
тик (производственной, клинико-реабилитационной)
в реабилитационных центрах, организациях и учреж-
дениях образования и социальной защиты населения.

Завершающей фазой использования межпред-
метных связей в процессе профессиональной подго-
товки будущих физических реабилитологов является
анализ состояния и оценка результатов эффективно-
го использования межпредметных связей, что позво-
ляет преподавателям вузов реально оценить те при-
обретения, какие студенты получили на основе
интеграции знаний и учебных дисциплин. Необходи-
мым условием здесь является определение следую-
щих шагов в избранном направлении.

Системная разработка и реальное внедрение
в процесс профессиональной подготовки будущих
специалистов по физической реабилитации специ-
альных учебных курсов, сконструированных на меж-
предметной основе и является тем необходимым
шагом и педагогическим условием для успешного и
перспективного решения обозначенной проблемы.

К этому призывают такие тенденции в жизне-
деятельности современного общества, как усиление
роли интеграционных процессов в сфере науки, об-
разования и производства; потребность сферы выс-
шего образования в оптимизации учебно-воспитатель-
ной деятельности за счет эффективного использования
знаний и положений широкого круга различных дис-
циплин и наук; недостаточностью теоретического,
методического и прикладного обоснования вопросов,
связанных с подготовкой и внедрением интегрирован-
ных учебных курсов для будущих специалистов (в том
числе и физических реабилитологов).

Как известно, современная постнеклассическая
наука и сегодняшнее образование характеризуются
сложными процессами, которые свидетельствуют о

желании человека глубже, полнее и богаче раскрыть
сущность предметов и явлений окружающей действи-
тельности. Такому положению во многом способству-
ют и благоприятная ситуация, связанная с углублени-
ем, конкретизацией и фундаментализацией знаний. А
также дифференциация, диверсификация и объеди-
нение опыта познания природы, человека и обще-
ственных отношений. Вопросы об объединении зна-
ний являются весьма злободневными как для средней,
так и для высшей школы. Известные педагоги прошло-
го Я.А. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, К.
Ушинский и другие высказывали идеи интегративно-
го обучения [2]. В современной Германии, Франции,
Великобритании, в других странах Европы, США и
Японии достаточно давно разрабатываются интегра-
тивные курсы и комплексы. Например, “Экономичес-
кие и гуманитарные дисциплины”, “Наука”, “Мир,
который создал человек и другие”.

В Украине также есть плодотворный опыт раз-
работки и внедрения интегрированных учебных кур-
сов общественных дисциплин, экологии и эстетики,
валеологии и природоведения.

Исследуя возможные варианты интеграции
различных знаний, ученые по-разному решают эти
вопросы. Некоторые с целью интеграции обучения
несколько содружественных дисциплин объединяют
в одну и возникает отдельный новый интегральный
учебный предмет. Другие учебные дисциплины не
объединяют, а в центре каждого учебного предмета
соединяют несколько тем в одну, таким образом, осу-
ществляется межпредметная интеграция в границах
одной учебной дисциплины. Это дает возможность
в то же самое учебное время давать значительно боль-
шие объемы знаний учащимся, концентрируя вни-
мание обучающихся на усвоении наиболее значи-
мого для дальнейшей жизнедеятельности материала.
Обобщая существующий опыт создания учебных
курсов, на основе активного использования межпред-
метных связей, мы можем выделить ряд специфи-
ческих подходов к этому организационному процес-
су. Одним из наиболее распространенных является
лоскутно-мозаичный подход, сущность которого зак-
лючается в том, что в начальном курсе не предус-
мотрено жесткой детерминации и регламентации.
Такой подход позволяет плавно и мягко оперировать
различными информационными источниками, при-
общать к учебному процессу информацию из тех
учебных дисциплин, которые наиболее естественны
и интересны для данного преподавателя. Другим
подходом создания учебных курсов на межпредмет-
ной основе является усиление логической зависимо-
сти от учебного материала. Такие курсы и сами меж-
предметные связи получаются более продуманными,
концептуально выверенными и фундаментальными.
База интеграции знаний в подобных учебных курсах
является логическая линейная схема или модель, ко-
торая предусмотрительно оговаривается. Препода-
вателю остается лишь последовательно реализовать
весь алгоритм действий в процессе обучения сту-
дентов. Наряду с обозначенными выше подходами
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особенно важное значение имеет создание таких учеб-
ных курсов на межпредметной основе, которые по-
зволяли бы системно и синергетически решать зада-
чи профессиональной подготовки будущих
физических реабилитологов.

Определенные выше педагогические условия
охватывают наиболее существенные показатели, ко-
торые могут оказывать влияние на профессиональ-
ные качества будущих физических реабилитологов.

 Выводы:
1.При подготовке будущих физических реабилито-
логов необходимо учитывать основные направле-
ния адекватного обеспечения организаций процес-
са использования межпредметных связей в системе
профессиональной подготовки будущих специали-
стов по физической реабилитации.

2.При подготовке физических реабилитологов необ-
ходимо широко внедрять в учебно-воспитательный
процесс межпредметные связи – взаимную согла-
сованность учебных программ, обусловленную си-
стемой изучаемых дисциплин и дидактическими
целями.

3. Готовность преподавателей высших учебных заве-
дений, направленность содержания межпредметных
связей и поэтапное их использование, конструиро-
вание и активное внедрение интегрированных учеб-
ных курсов призваны решить проблему эффектив-
ной профессиональной подготовки будущих
физических реабилитологов.

Таким образом, определенные выше педаго-
гические условия охватывают наиболее существен-
ные показатели, которые могут оказывать влияние
на профессиональные качества будущих физических
реабилитологов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовки будущих физических реабилитологов.
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ОЗДОРОВЧЕ ФІЗИЧНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОТИ ОЖИРІННЯ

Бухвал А.В.
Волинський національний університет імені Лесі

Українки (м.Луцьк)

Анотація. У статті розкрито проблему ожиріння у жінок
середнього віку. Розроблено й експериментально перевіре-
но методику оздоровчого тренування, яка містить силові
вправи та окремі тонізуючі чинники. Першочерговим зав-
данням лікування і профілактики ожиріння є стимуляція при-
родних механізмів саморегуляції надходження і витрати
енергії. Найкращим засобом для цього є розробка спеціаль-
них програм фізичних навантажень, як елемента комплекс-
ної фізичної реабілітації.
Ключові слова: ожиріння, методика, ходьба, біг, аеробіка,
вправи, тренування, жінки.
Аннотация. Бухвал А.В. Оздоровительная физическая трени-
ровка как эффективное средство против ожирения. В статье
раскрыта проблема ожирения у женщин среднего возраста.
Разработано и экспериментально проверено методику оздо-
ровительной тренировки, которая содержит силовые упраж-
нения и отдельные тонизирующие факторы. Первоочередной
задачей лечения и профилактики ожирения является стимуля-
ция естественных механизмов саморегуляции поступления и
затраты энергии. Наилучшим средством для этого является
разработка специальных программ физических нагрузок, как
элемента комплексной физической реабилитации.
Ключевые слова: ожирение, методика, упражнения, ходьба,
бег, аэробика, тренировки, женщины.
Annotation. Bouhval Andrey. Improving physical training as
an effective means against an obesity. In the article the problem
of obesity at the women of middle ages is exposed. It is developed
the method of health training which contains power exercises
and separate restorative factors that are experimentally tested.
Priority of treatment and prophylactics of obesity is the
stimulation of natural self-regulation mechanisms of entering
and expenditure of energy. The best means for this purpose is
development of special programs of exercise stresses, as device
of complex physical aftertreatment.
Keywords: obesity, method, exercises, walking, at run, aerobika,
training, women.

Вступ.
На етапі сьогодення проблема ожиріння є од-

нією з найбільш актуальних, оскільки згідно чисель-
них клінічних обстежень цим захворюванням страж-
дає понад 30 % населення світу. Кількість осіб
молодого й середнього віку за даними епідеміологі-
чних спостережень складає 25–60 % [3].

За рядом досліджень [3, 4, 6], надлишкова маса
тіла спостерігається серед працездатної частини на-
селення, що надає проблемі особливої актуальності.
Ожиріння може бути самостійною хворобою і може
виступати як симптом захворювань, причиною яко-
го, частіш за все, є порушення функції ендокринних
залоз або ураження центральної нервової системи.
При ожирінні порушується функція органів дихан-
ня, зокрема знижується життєва ємність легень, об-
сяг легеневої вентиляції, що призводить до бронхітів і
пневмоній. Ожиріння завдає шкоди органам травлен-
ня. Порушення функції сечовидільної системи при-
зводить до розвитку пієліту, уретриту, цистіту, сечо-
кам’яної хвороби.

Характеризуючи класичні роботи [1, 3, 4] з цієї
проблеми, переконуємося в тому, що енергетична
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витрата в організмі має свої механізми саморегуляції.
Важливим компонентом цього механізму або чин-
ником стимуляції є фізичні вправи. Лікувальна фізич-
на культура в комплексі з дієтотерапією широко зас-
тосовується в лікуванні і реабілітації хворих на
ожиріння. Заняття лікувальною фізкультурою в ком-
плексі з раціональним режимом харчування сприя-
ють зниженню маси тіла й усуненню більшості сим-
птомів, пов’язаних з надлишковою масою тіла.
Застосування фізичних вправ при ожирінні грун-
тується на використанні основної біологічної функції
будь-якого живого організму – руху, який сприяє
підвищеному використанню тканинами кисню [2, 6].

Найефективнішими фізичними вправами,
спрямованими на зниження маси тіла, є: вправи для
різних груп м’язів у чергуванні з дихальними вправа-
ми з обтяженнями і без обтяжень; циклічні вправи
аеробного характеру.

Курс реабілітації умовно ділиться на 2 періо-
ди. В першому, який бажано розпочинати в стаціо-
нарі, хворий адаптується до фізичних навантажень,
які помірно зростають. В цьому періоді використо-
вуються в основному гімнастичні вправи у формі
лікувальної і гігієнічної гімнастики, дозована ходьба.
При поліпшенні функціонального стану серцево-су-
динної і дихальної систем можна переходити до дру-
гого періоду.

В другому періоді розв’язуються основні зав-
дання реабілітації. Додатково в заняття включають
прогулянки по 10–15 км, туристичні походи, біг, ходь-
бу на лижах, плавання, веслування тощо. У зв’язку з
тим, що хворі з вираженим ожирінням на початку
курсу лікування не можуть виконувати тривале фізич-
не навантаження навіть невеликої інтенсивності, слід
розвивати у них наявні резерви аеробної продуктив-
ності інтервальним методом тренування. Це приво-
дить до поступового підвищення функціональних
можливостей організму і злагодженої діяльності сис-
тем. При вдосконаленні витривалості необхідно роз-
вивати аеробну працездатність [4].

Робота виконана за планом НДР Волинського
національного університету імені Лесі Українки.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – проаналізувати існуючі підхо-

ди до комплексного лікування ожиріння й експери-
ментально перевірити можливості корекції маси тіла
за допомогою оздоровчого фізичного тренування.

Організація дослідження. Дослідження про-
водилося на базі Центру реабілітації поліклініки № 2
м. Луцька. В дослідженні брали участь 12 жінок се-
реднього віку (39–49 років), які мали надмірну масу
тіла – 44,3±3,7 % жирової тканини – перший ступінь
ожиріння.

Результати дослідження.
Обстежені жінки були готові до виконання про-

грами фізичних вправ, оскільки мали попередній
досвід занять оздоровчими фізичними вправами.
Респонденток було розділено на 2 групи. Програма
фізичної реабілітації передбачала: в групі–1 – вико-
ристання навантажень аеробного характеру, тобто
ходьбу, повільний біг і аеробіку середньої й низької
інтенсивності. Зміст кожного заняття в групі-1 стано-
вив 50–55 хвилин і мав чітко виражений характер на
інтенсифікацію аеробного енергозабезпечення. Рес-
понденти  групи–2 виконували приблизно таке ж на-
вантаження аеробного і силового характеру; вико-
ристовувались елементи силового тренування на
тренажерах за коловою системою. Тривалість занять
складала 70–80 хв.

Заняття в обох групах проводилися 3 рази на
тиждень. Програма передбачала для кожної учасниці
16–18 занять. Крім того, в групі–2 проводився спец-
іальний масаж хребта. В обох групах були рекомендо-
вані схожі, але спеціально не контрольовані дієти. Ви-
мірювання відсотка жирової тканини і метаболізму у
стані спокою проводилися протягом дослідження три
рази: на початковому етапі, в кінці 4-го і 6-го тижнів.

Обробка результатів здійснювалася на основі
стандартних процедур визначення середньої величи-
ни, помилки і достовірності відмінностей за кри-
терієм Стьюдента. За рівень достовірності відміннос-
тей було прийнято Р<0,05. Для перевірки ефективності
методики, яку ми використовували протягом експе-
рименту, було проведено тестування за державними
тестами (табл. 1).

Із таблиці видно, що початковий рівень метабо-
лізму у стані спокою обстежених жінок дещо нижчий
(15–18 %) за оптимальні величини для даного віку. Це
можна пояснити більшою масою тіла за рахунок ме-
таболічно низькоактивної жирової тканини. Так, відо-
мо, наприклад 5 % відмінностей у вмісті жиру при
однаковій загальній масі тіла приводить до відміннос-
тей 3 ккал/год, що дорівнює 72 ккал/день [6].

Таблиця 1 
Динаміка зміни метаболізму у стані спокою в групах жінок  
з різним змістом програми фізичної реабілітації (М+m) 

 

На почтку експерименту В кінці  
експерименту Показники 

Група–1 Група–2 Група–1 Група–2 

Достовірність 
відмінностей 
р<0,05 

Споживання кисню, 
мл/хв-1 

180,5+4 179,9+3 202,2+4 222,3+4 2-4, 3-4 (<0,1)  
1-3 (<0,1) 

Питоме споживання 
кисню, мл/хв-1 кг 

2,32+0,08 2,34+0,09 2,64+0,08 3,02+0,06 2-4, 3-4 (<0,01), 
1-3 (<0,01) 

Споживання кисню на 1 
кг знежиреної маси тіла 
мл/хв-1 кг-1 

2,76+0,06 2,72+0,07 3,01+0,05 3,12+0,06 1-3, 2-4 
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Крім того, перед даною програмою фізичної
реабілітації обстежені особи проходили курс тривало-
го лікування з енергетично дефіцитною дієтою. Од-
ним із наслідків такої дієти є зниження метаболізму у
стані спокою. Порівняння величин метаболізму у стані
спокою груп 1 і 2 в кінці експерименту засвідчує на-
явність тенденції до відмінностей, тоді як початкові ве-
личини метаболізму в обох групах не відрізнялися.

Отже, аналіз змін цього показника в кінці експе-
рименту показав наявність достовірних відмінностей
лише в групі–2. В цій групі зниження метаболізму у
стані спокою відмічалося в усіх обстежених, а в групі–1
– лише у 50 % жінок. В групі–1 це могло бути віддзерка-
ленням тенденції до відновлення знижених у процесі
енергетично обмеженої дієти величин метаболізму у
стані спокою. В групі–2 окрім цього чинника, ймовір-
но мало місце підвищення рівня активності симпатич-
ної нервової системи й дещо знижена загальна еко-
номічність метаболічних процесів, пов’язаних з
використанням елементів силового тренування та за-
гальнотонізуючої дії спеціального масажу хребта.

У групі–1 незначне підвищення метаболізму
спостерігалося протягом 4-х тижнів, а потім (від 4-го
до 6-го тижня) стабілізувалося. У групі–2 таке підви-
щення тривало протягом всього експерименту, що
вказує про наявність якихось додаткових чинників, які
стимулюють підвищення метаболізму у стані спокою.

Розрахунок відмінностей добової витрати
енергії, пов’язаної з вимушеними змінами метаболі-
зму у стані спокою показує, що в групі–1 добова енер-
говитрата збільшилася з 1296 ккал до 1454 ккал. У
групі–2 зросла до 1614 ккал при тих же початкових
величинах. Відмінності за 6 тижнів у сумарній вит-
раті енергії на підтримку базального метаболізму між
групами 2 і 1 склали 5460 ккал. Така різниця не пояс-
нює всієї величини відмінностей у зменшенні жиро-
вої тканини в групі–2 порівняно з групою–1. Можна
припустити, що певний відсоток в цю відмінність вно-
сить і збільшення витрати енергії за одиницю роботи
під час заняття, і збільшене в групі–2 споживання
кисню протягом деякого часу після кожного заняття.

Отже, розглядати фізичну активність лише як
чинник витрати калорій недостатньо для корекції
ожиріння. Це аргументується тим, що необхідний
значний обсяг фізичних вправ, щоб знизити кількість
жиру на одну умовну одиницю. Окрім дієти, одним з
реальних способів для цього є підвищення як загаль-
ної добової активності людини, так і, зокрема, спря-
моване збільшення базального метаболізму чи енер-
говитрати в стані спокою, оскільки воно при ожирінні
є одним з найвагоміших чинників реабілітації.

Висновки.
Одним з ефективних засобів оздоровчого

фізичного тренування при ожирінні є не лише
збільшення витрати енергії на фізичну активність, а й
рівня метабілізму у спокої. При їх поєднанні можна
досягти стійкого результату реабілітації. Тому пер-
шочерговим завданням лікування і профілактики
ожиріння є стимуляція природних механізмів само-
регуляції надходження і витрати енергії. Найкращим
засобом для цього є розробка спеціальних програм

фізичних навантажень, як елемента комплексної
фізичної реабілітації.

Розроблена нами програма фізичної реабілі-
тації жінок середнього віку, які мали ожиріння (44,3+3,7
% жиру), з використанням елементів силового трену-
вання і загальнотонізуючих дій протягом 6 тижнів спри-
яла зниженню питомої ваги жирової тканини.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оздоров-
чого фізичного тренування як ефективного засбу
проти ожиріння.
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КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПЛАВЦІВ
Вихляєв Ю.М.

Національний технічний
університет України «КПІ»

Анотація. Нами досліджена змагальна діяльність на дистанції
50м в/с та відповідна спеціальна підготовленість плавців.
Розроблений нами метод комплексного моделювання зма-
гальної діяльності та спеціальної підготовленості дозволяє
зрозуміти та відтворити взаємозв’язок між спортивним ре-
зультатом спортсмена та його підготовленістю на більш ниж-
чому структурному та функціональному рівні: складова зма-
гальної діяльності – спеціальні якості і можливості. Практична
значимість комплексного моделювання в тому, що воно дає
можливість оцінювати та підвищувати спеціальну підготов-
леність спортсмена не взагалі, а строго диференційовано,
відповідно до потреб та вимог тієї чи іншої складової зма-
гального виступу (поєдинку).
Ключові слова:  комплексне моделювання , змагальна
діяльність, спеціальна підготовленість, структурні зв’язки.
Аннотация. Вихляев Ю.М. Комплексное моделирование со-
ревновательной деятельности и специальной подготовлен-
ности пловцов. Нами исследована соревновательная деятель-
ность на дистанции 50м вольным стилем и соответствующая
специальная подготовленность пловцов. Разработанный нами
метод комплексного моделирования соревновательной дея-
тельности и специальной подготовленности позволяет по-
нять и воспроизвести взаимную связь между спортивным
результатом спортсмена и его подготовленностью на более
низком структурном и функциональном уровне: составляю-
щая соревновательной деятельности – специальные качества
и возможности.
Практическая значимость комплексного моделирования в
том, что оно дает возможность оценивать и повышать спе-
циальную подготовленность спортсмена не вообще, а стро-
го дифференцировано, в соответствии с потребностями и
требованиями той или иной составляющей соревнователь-
ного выступления (поединка).
Ключевые слова: комплексное моделирование, соревнователь-
ная деятельность, специальная подготовленность, структур-
ные связи.
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Annotation. Vykhliaiev J.M. Complex modeling of competitive
activity and special training of swimmers. We have investigated
competitive activity and special training of swimmers. We have
developed the complex modeling method of competitive activity
and special training, which allows understanding and reproducing
interrelation between sporting result of sportsman and his training
at more lower structural and functional level: a constituent part
of competitive activity is special qualities and abilities. The
practical significance of the complex modeling is that it enables
to increase the special training of a sportsman not in general,
but strictly differentia lly, in accordance with necessities or
requirements of that or other constituent part of competitive
performance (a duel).
Key words: complex modeling, competitive activity, special
training, structural level.

Вступ.
Процес заміни об’єкта дослідження умовним

взірцем (штучною копією) з метою одержання інфор-
мації про важливі якості об’єкта-оригіналу за допо-
могою об’єкта-моделі є моделюванням [1, 3, 5]. При
цьому під об’єктом дослідження ми розуміємо все
те, на що спрямована діяльність тренера, тобто спорт-
смен або спортивна команда, функціональний стан
та тренувальні засоби, структурні утворення трену-
вального процесу.

До важливіших моделей в спорті за класифіка-
цією В.М. Платонова [1] та Б.М. Шустіна [4] можна
віднести моделі що відображають змагальну
діяльність в різних видах спорту та моделі, що харак-
теризують структуру спеціальної підготовленості
спортсменів.

Розроблені чисельні моделі як змагальної
діяльності, так і спеціальної підготовленості в цикліч-
них видах спорту і, в тому числі, в плаванні [1, 2, 4, 7],
де виділяють найбільш суттєві складові змагальної
діяльності, тобто відрізки проходження змагальної
дистанції. Насамперед, це дистанційні відрізки,
відрізки з ускладненою координацією рухів (поворо-
ти в плаванні, віражі в велоспорті, в легкій атлетиці,
підйоми, спуски в лижних гонках, велоспорті та ін.).
Узагальнені та індивідуальні показники виконання цих
складових для спортсменів різної кваліфікації дозво-
ляють тренеру орієнтуватись у рівні виконавської
майстерності своїх учнів і грамотно будувати трену-
вальний процес, особливо на етапі спеціалізованої
базової підготовки, та на етапі реалізації індивідуаль-
них можливостей. Що ж стосується моделювання
спеціальної підготовленості, то на наш погляд, воно
здійснюється дещо однобоко і має узагальнений виг-
ляд, тоді як для тренерів не менш важливо з’ясувати
зв’язки між складовими змагальної діяльності та відпо-
відною приватною структурою спеціальних якостей,
що ми і спробували дослідити в нашій роботі.

Робота виконана за планом науково-дослідної
роботи Національного Технічного Університету Ук-
раїни “КПІ”.

Формулювання цілей роботи.
Розробити комплексну модель змагальної

діяльності і спеціальної підготовленості спортсменів
в плаванні, яка б розкривала зв’язки між складовими
змагальної діяльності та структурою спеціальних яко-
стей спортсменів.

Результати дослідження.
З метою побудови комплексної моделі зма-

гальної діяльності та спеціальної підготовленості в
плаванні ми провели експериментальні дослідження
кваліфікованих плавців (спортсмени першого розря-
ду та кандидати в майстри спорту (кмс) – 27 осіб). На
дистанції 50м вільним стилем ми реєстрували
спортивний результат, час реакції старту, час подо-
лання стартового відрізку, двох дистанційних відрізків,
фінішу (басейн 50м) та показники спеціальної підго-
товленості.

Наведемо показники часу виконання цих скла-
дових – кандидати в майстри спорту (n=10): реакція
старту 0,88 с, стартовий відрізок 3,87 с, 1-ий дистанц-
ійний відрізок 7,19 с, 2-ий дистанційний відрізок 8,06
с, фінішний відрізок 5,51 с; спортивний результат
25,50; для спортсменів І розряду (n=17) відповідно:
0,90с, 4,09с, 7,41с , 8,90 с, 6,14 с, 27,45. Частки складо-
вих у досягненні спортивного результату на дистанції
50 м в/с маємо такі: реакція на старті 3,35%, старто-
вий відрізок 15,00%. 1-ий дистанційний відрізок
27,42%, 2-ий дистанційний відрізок 32,14%, фінішний
відрізок 22,09%.

Значення показників спеціальних якостей та їх
кореляційний зв’язок зі спортивним результатом
представлені в табл.1.

Відповідно до кожної складової змагальної діяль-
ності в табл. 2–6, ми наводимо значення показників
спеціальної підготовленості та кореляційні зв’язки спец-
іальних якостей, як зі спортивним результатом, так і з
показниками складових. Якщо в табл..1 ми приводи-
мо усереднені значення показників для всієї дистанції,
то в табл. 2-6 такі показники як шаг, темп та інші приве-
дені саме для конкретного відрізку дистанції.

За даними цих досліджень ми побудували мо-
дель змагальної діяльності для плавців на дистанції
50м в/с та узагальнену модель структури спеціальної
підготовленості плавців короткого спринту (рис.1).

Розглянемо побудовані нами моделі. На рис.1,
у центрі, розташована модель змагальної діяльності,
яка містить два кола – це кваліфікаційні рівні вико-
нання складових змагальної дистанції. Кожна радіаль-
на пряма, що перетинає центральні кола є складовою
структури змагальної діяльності, тобто конкретним
відрізком, стартом або фінішем.

Таким чином, модель змагальної діяльності на
дистанції 50м в/с складається з п’яти складових: I –
час реакції старту, II – час проходження стартового
відрізку, III – перша частина дистанції, IV – друга ча-
стина дистанції, V – фініш. На перетині радіальних
ліній вгору йде стержень у вигляді подвійної лінії, який
уособлює спортивний результат – інтегральний по-
казник нашої комплексної моделі. На його вершині
побудована модель узагальненої структури спеціаль-
ної підготовленості плавців.

Узагальнена модель спеціальної підготовле-
ності уявляє собою два еліпси угорі по центру мо-
делі, які перетинають радіальні лінії, тобто досліджені
нами важливіші якості, які забезпечують спортивний
результат на дистанціях 50м,  це насамперед,
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Таблиця 1 
Показники спеціальної підготовленості плавців на дистанції 50 м в/с 

 
№ 
п/
п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

 
 КМС 
 n=10 

 
І розряд 
 n=17 

Кореляціний 
зв’язок 

СР/ показники 
r 

1. Швидкість і техніка виконання старту (час від сигналу стартера 
до перетину 10-метрової позначки, с) 

4,75 
±0,01 

4,99 
±0,03 

0,865 

2. Максимальні швидкісні можливості (тест 2 х 25 м), м · с-1 2,137 
±0,001 

2,05 
±0,02 

- 0,892 

3. Індекс спеціальної витривалості 50 м, ум.од. 0,918 
±0,001 

0,888 
±0,01 

- 0,705 

4. Індекс витривалості до анаеробної алактатної роботи (тест 75 м), 
ум.од. 

0,905 
±0,001 

0,891 
±0,002 

-0,569 

5. Індекс витривалості до анаеробної лактатної роботи 
(тест 6х 50 м, R – 10 с), ум. од. 

0,823 
±0,001 

0,799 
±0,002 

- 0,478 

6. Сила тяги на суші, кг 47,06 
±11,12 

39,2 
±14,0 

-0,795 

7. Сила тяги у воді, кг 23,92 
±6,50 

16,7 
±10,9 

- 0,882 

8. Коефіцієнт використання силових можливостей, ум.од. 0,508 
±0,001 

0,426 
±0,005 

- 0,711 

9. Вибухова сила ніг ( тест – стрибок вгору з місця), см 58,5 
±3,4 

56,12 
±3,86 

- 0,499 

10. Шаг, см 201,0 
±59,5 

186,9 
±47,9 

-0,831 

11. Темп, цикл/ хв.. 57,7 
±1,3 

57,3 
±3,0 

0,000 

12. Спортивний результат 50 м в/с, с 25,50  
±0,15 

27,45 
±0,09 

1,0 
 

 

Таблиця 2 
Взаємозв’язок І складової – час реакції старту, з показниками спеціальної підготовленості  

 
№ 
п/п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

  
КМС 
 n=10 

 
І розряд 
 n=17 

Кореляціний 
зв’язок 

СР/ показники 
r 

Кореляціний 
зв’язок 
Складова/ 
показники 

r 
1.  

Час складної реакції (час від сигналу стартера до 
відриву ніг від тумбочки) визначали за допомогою 
спеціальної платформи, с 
 

0,882 
±0,004 

0,903 
±0,009 

0,354 1,0 

2. Латентній час реакції (час від сигналу до початку руху 
спортсмена) тестували в лабораторних умовах, с 

0,206 
±0,007 

0,215 
±0,007 

 0,251 0,073 

3. Час складної реакції тренувального старту – за 
кращою з п’яти спроб (час від сигналу стартера до 
відриву ніг від тумбочки), с 
 

0,880 
±0,005 

0,891 
±0,009 

0,264 0,895 

4. Індекс оптимальності передстартового збудження ( 
відношення часу реакції змагального старту до 
тренувального), ум.од. 
 

0,997 
±0,005 

0,976 
±0,028 

-0,192 0,130 

 

швидкісні можливості та спеціальна витривалість. Ці
якості, у свою чергу, лімітуються багатьма іншими
якостями та можливостями, найбільш вагомі з яких
ми наводимо в узагальненій моделі спеціальної підго-
товленості. Зовнішній еліпс відображує кваліфікац-
ійний рівень кандидатів в майстри спорту, внутрішній
– спортсменів 1-го розряду.

Ці моделі хоча і дуже важливі, і необхідні для
успішної тренерської роботи, все ж не дають відповідь
на запитання: які якості забезпечують виконання кон-
кретного відрізку (складової) змагальної дистанції
(діяльності)? Тобто, ототожнення найбільш характер-
них рис або важливіших якостей спрощеного пред-
мету-оригіналу дослідження (спортсмена) з умовни-
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Таблиця 3 
Взаємозв’язок ІІ складової – час проходження стартового відрізку 0-10 м, з показниками спеціальної підготовленості  

 
№ 
п/п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

  
КМС 
 n=10 

 
І розряд 
 n=17 

Кореляціний 
зв’язок 
СР/ 

показники 
r 

Кореляціний 
зв’язок 
Складова/ 
показники 

r 
1. Швидкість стартового відрізку 0-10 м (від відриву 

ніг до подолання позначки 10 м), м · с-1 
2,585 
±0,05 

2,44 
±0,14 

0,810 1,00 

2. Довжина сковження , м 4,64 
±0,43 

4,10 
±0,16 

- 0,331 -0,442 

3. Швидкість сковження, м · с-1 2,23 
±0,03 

2,21 
±0,09 

- 0,232 -0,371 

4. Вибухова сила ніг (тест стрибок вгору з місця, см 58,5 
±3,4 

56,12 
±3,86 

-0,499 -0,504 

5 Індекс якості змагального старту ( відношення 
швидкості змагального старту до тренуваль-ного), 
ум.од. 

1,00 
±0,005 

0,99 
±0,005 

-0,461 -0,408 

 

Таблиця 4 
Взаємозв’язок ІІІ складової – час проходження І-ої частини дистанції 10-25 м, 

 з показниками спеціальної підготовленості  
 

№ 
п/п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

  
КМС 
 n=10 

 
І розряд 
 n=17 

Кореляціний 
зв’язок 
СР/ 

показники 
r 

Кореляціний 
зв’язок 
Складова/ 
показники 

r 
 Швидкість     

1. Швидкість відрізку 10-25 м , м · с-1 2,086 
±0,002 

2,025 
±0,003 

-0,550 1,0 

2. Середня швидкість на дистанції 50 м , м · с-1 1,961 
±0,001 

1,822 
±0,004 

1,0 -0,550 

3. Максимальні швидкісні можливості (тест 2 х25 м), 
м · с-1 

2,137 
±0,001 

2,050 
±0,002 

- 0,892 -0,878 

 Витривалість     
4. Індекс спеціальної витривалості для відрізку 10-25 

м, ум.од. 
0,976 
±0,002 

0,988 
±0,002 

-0,748 0,367 

5. Індекс спеціальної витривалості 50 м, ум.од. 
 

0,918 
±0,001 

0,888 
±0,01 

- 0,705 -0,486 

6. Індекс витривалості до анаеробної алактатної 
роботи (тест 75 м), ум.од. 

0,905 
±0,001 

0,891 
±0,002 

-0,569 -0,519 

 Силові можливості     
7. Сила тяги на суші, кг 47,06 

±11,12 
39,2 

±14,0 
-0,795 -0,694 

8. Сила тяги у воді ( у стані стійкої працездатності), 
кг 

23,92 
±6,50 

16,7 
±10,9 

- 0,881 -0,855 

 Техніка гребкових рухів     
      

9. Шаг, см 210,8 
±53,0 

198,7 
±66,2 

-0,748 -0,729 

10. Темп, цикл/ хв.. 59,02 
±2,41 

61,2 
±4,68 

0,604 0,568 

11. Коефіцієнт використання силових можливостей, 
ум.од. 

0,506 
±0,001 

0,426 
±0,005 

- 0,711 -0,748 
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Таблиця 5 
Взаємозв’язок ІV складової – час проходження 2-ої частини дистанції 25-40 м,  

з показниками спеціальної підготовленості  
 

№ 
п/п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

  
КМС 
 n=10 

 
І розряд 

n=17 

Кореляціний 
зв’язок 
СР/ 

показники 
r 

Кореляціний 
зв’язок 
Складова/ 
показники 

r 
 Швидкість     

1. Швидкість відрізку 25-40 м , м · с-1 1,862 
±0,002 

1,686 
±0,002 

-0,942 1,0 

2. Середня швидкість на дистанції 50 м , м · с-1 1,961 
±0,001 

1,822 
±0,004 

1,0 -0,942 

3. Максимальні швидкісні можливості (тест 2 х25 м), 
м · с-1 

2,137 
±0,001 

2,050 
±0,002 

- 0,892 -0,845 

 Витривалість     
4. Індекс спеціальної витривалості для відрізку 25-40 

м, ум.од. 
0,873 
±0,006 

0,823 
±0,003 

-0,797 -0,910 

5. Індекс спеціальної витривалості 50 м, ум.од. 
 

0,918 
±0,001 

0,888 
±0,01 

- 0,705 -0,656 

6. Індекс витривалості до анаеробної лактатної 
роботи (тест 6х 50 м, R – 10 с), ум. од. 

0,823 
±0,001 

0,799 
±0,002 

- 0,478 -0,453 

 Силові можливості     
7. Сила тяги на суші, кг 47,06 

±11,12 
39,2 

±14,0 
-0,795 -0,683 

8. Сила тяги у воді після виконання тесту 40 м з 
максимальною швидкістю ( у стані прихованої 
втоми), кг 

20,18 
±5,6 

13,11 
±6,3 

- 0,920 -0,863 

 Техніка гребкових рухів     
9 Шаг, см 198,2 

±48,5 
183,7 
±35,2 

-0,864 -0,785 

10. Темп, цикл/ хв.. 56,4 
±1,9 

55,1 
±4,0 

-0,235 -0,438 

11. Коефіцієнт використання силових можливостей, 
ум.од. 

0,428 
±0,006 

0,336 
±0,003 

- 0,829 -0,784 

 

ми моделюючими складовими виконання змагаль-
ної діяльності (явища), хоча і відбувається, але на дуже
узагальненому рівні: модель – модель, тобто спортив-
ний результат – узагальнена спеціальна підготов-
леність, що не дозволяє зрозуміти та відтворити цей
взаємозв’язок на більш нижчому структурному і
функціональному рівні: складова змагальної діяль-
ності – відповідні спеціальні якості спортсмена! Та-
ким чином, сенс комплексного моделювання у по-
єднані в одну квазімодель моделей змагальної
діяльності та спеціальної підготовленості і виявленні
напрямків та механізмів їх взаємозалежності і взає-
мообумовленості.

У відповідності до цього на кожну складову
моделі змагальної діяльності створюється приватна
модель спеціальної підготовленості, яка відображає
ті чи інші сторони підготовленості спортсмена відпо-
відно до складових моделі змагальної діяльності. Ці
приватні моделі будуємо обабіч центральної моделі
на кінці радіальних прямих – складових змагальної
діяльності. В цих моделях кожне коло, також як і на
вже розглянутих моделях змагальної діяльності та
спеціальної підготовленості, відповідає кваліфікацій-
ному рівню майстерності спортсменів. Кожна раді-
альна пряма, що перетинає периферійні кола є тією

чи іншою якістю чи можливістю, які ми визначаємо
шляхом тестування кожного спортсмена.

Причому, кількість якостей приватних моде-
лей спеціальної підготовленості, їх пріоритетність та
конфігурація є різні. Так, наприклад, якщо ми візьме-
мо дві складові змагальної діяльності – старт (II) та
фініш (V), то побачимо, що набір якостей, які обу-
мовлюють виконання цих складових, їх пріоритетність,
абсолютно різні, не одна якість не повторюється, хоча
ця умова не є визначальною. Так складові III та IV
доволі близькі за добором якостей, але мають і свої
відмінності.

Виходячи з вищезгаданого, приватним моделю-
ванням спеціальної підготовленості можна назвати ви-
ділення і аналіз такої структури спеціальної підготовле-
ності спортсмена, яка забезпечує виконання окремо
взятого компонента (складової) змагальної діяльності.

Нове в комплексному моделюванні є те, що
структура спеціальної підготовленості визначається не
тільки для усієї змагальної вправи в цілому, але й ство-
рюються приватні моделі спеціальної підготовленості
відповідно до окремих складових змагальної діяльності,
що ї відображено на побудованій нами комплексній
моделі змагальної діяльності і спеціальної підготовле-
ності плавців на дистанції 50м вільним стилем.
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Таблиця 6 
Взаємозв’язок V складової – час проходження фінішного відрізку 40-50 м,. з показниками спеціальної підготовленості  

 
№ 
п/п 

 
Показники спеціальної підготовленості 

  
КМС 
 n=10 

 
І розряд 

n=17 

Кореляціний 
зв’язок 
СР/ 

показники 
r 

Кореляціний 
зв’язок 
Складова/ 
показники 

r 
 Швидкість     

1. Швидкість відрізку 40-50 м , м · с-1 1,817 
±0,004 

1,632 
±0,003 

-0,899 1,0 

2. Середня швидкість на дистанції 50 м , м · с-1 1,961 
±0,001 

1,822 
±0,004 

1,0 -0,899 

3. Максимальні швидкісні можливості (тест 2 х25 м), 
м · с-1 

2,137 
±0,001 

2,050 
±0,002 

- 0,892 -0,780 

 Витривалість     
4. Індекс спеціальної витривалості для відрізку 40-50 

м, ум.од. 
0,850 
±0,004 

0,796 
±0,007 

-0,720 -0,924 

5. Індекс спеціальної витривалості 50 м, ум.од. 
 

0,918 
±0,001 

0,888 
±0,01 

- 0,705 -0,670 

6. Індекс витривалості до анаеробної лактатної 
роботи (тест 6х 50 м, R – 10 с), ум. од. 

0,823 
±0,001 

0,799 
±0,002 

- 0,478 -0,452 

 Силові можливості     
7. Сила тяги на суші, кг 47,06 

±11,12 
39,2 

±14,0 
-0,795 -0,726 

8. Сила тяги у воді після виконання тесту 50 м з 
максимальною швидкістю ( у стані втоми), кг 

15,98 
±5,65 

9,69 
±4,95 

- 0,914 -0,841 

 Техніка гребкових рухів     
9. Шаг, см 190,1 

±12,02 
176,22 
±93,7 

-0,693 -0,658 

10. Темп, цикл/ хв.. 57,4 
±3,9 

55,7 
±11,1 

-0,197 -0,355 

11. Коефіцієнт використання силових можливостей, 
ум.од. 

0,338 
±0,009 

0,246 
±0,002 

- 0,861 -0,780 

12. Індекс сили вольових якостей (відношення 
швидкості фінішу до швидкості ІІ –ої частини 
дистанції), ум.од. 

0,976 
±0,005 

0,969 
±0,002 

-0,126 -0,536 

 

Таким чином, приватні моделі структури спец-
іальної підготовленості визначають які саме чинни-
ки, (якості та можливості), обумовлюють результат
проходження тієї чи іншої частини дистанції.

Окрім групових моделей значний інтерес ма-
ють індивідуальні моделі плавців, зокрема, на побу-
дованій нами моделі пунктирною лінією (заштрихо-
вано) показані індивідуальні моделі змагальної
діяльності, узагальненої структури спеціальної підго-
товленості та приватні моделі спеціальної підготов-
леності плавця А ( рис.1). Окремі складові змагальної
діяльності плавець А виконує достатньо рівно, у ньо-
го відмінна швидкість реакції, потужний старт (хоча
дещо посередня швидкість під час сковження свідчить,
що є проблеми з технікою виконання старту та сков-
ження), потужне виконання першої частини дистанції
(яке стримується недостатнім рівнем витривалості до
алактатної анаеробної роботи), та потужний фініш,
обумовлений високими вольовими якостями,
відмінною технікою гребкових рухів (високі показни-
ки шагу та індексу використання силових можливос-
тей). Спортсмен має високі силові можливості, як на
суші, так і у воді, високі швидкісні можливості, але є
проблеми з витривалістю, які обумовлюють посе-
реднє проходження 2-ої частини дистанції і відносно

слабкий темп впродовж усієї дистанції. Цей висно-
вок підтверджується відносно невисокими результа-
тами спортсмена на дистанціях 100 та 200 метрів.

Висновки.
1. Комплексне моделювання – це є виділення і аналіз
складових (компонентів) змагальної діяльності та
приватних структур спеціальної підготовленості
спортсмена, які забезпечують виконання кожної
складової окремо.

2. Комплексне моделювання змагальної діяльності та
спеціальної підготовленості дозволяє зрозуміти та
відтворити взаємозв’язок між спортивним резуль-
татом спортсмена та його підготовленістю на більш
нижчому структурному та функціональному рівні:
складова змагальної діяльності – спеціальні якості і
можливості.

3. Практична значимість комплексного моделюван-
ня в тому, що воно дає можливість оцінювати та
підвищувати спеціальну підготовленість спортсме-
на не взагалі, а строго диференційовано, відповід-
но до потреб та вимог тієї чи іншої складової зма-
гального виступу (поєдинку).

Тематикою наступного дослідження буде вив-
чення проблем моделювання змагальної діяльності
та підготовленості спортсменів інших видів спорту.
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Рис. 1. Комплексна модель змагальної діяльності та спеціальної підготовленості плавців:
 Кола у центрі – структура змагальної діяльності;  Еліпси – узагальнена структура спеціальної підго-
товленості;  Периферійні  кола – приватні  структури спеціальної  підготовленості;
Радіальні лінії І, ІІ, ІІІ, ІV, V – складові проходження дистанції; Радіальні лінії 1-12 – спеціальні якості
спортсменів; Стержень у вигляді подвійної лінії – спортивний результат; Пунктирною лінією
(заштриховано) показані індивідуальні моделі плавця А.
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КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ
6 РОКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ
Гвоздецька С.В.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. В статті розглядається проблема використання за-
собів фізичного виховання у корекції показників пам‘яті у
дітей 6 років із затримкою психічного розвитку. Корекційні
заняття за запропонованою нами методикою дозволили по-
кращити показники пам’яті у дітей із ЗПР. Покращення по-
казників пам’яті у дітей експериментальної групи дозволило
65% досягти рівня нормально розвинутих однолітків. Це
дозволило їм піти до загальноосвітньої школи разом із нор-
мально розвинутими дітьми.
Ключові слова: затримка психічного розвитку, корекція,
фізичне виховання, показники пам’яті.
Аннотация. Гвоздецкая С.В. Коррекция показателей памяти у
детей 6 лет с задержкой психического развития средствами
физического воспитания. В статье рассматривается проблема
использования средств физического воспитания в коррекции
показателей памяти у детей 6 лет с задержкой психического
развития. Коррекционные занятия по предложенной методике
позволили улучшить показатели памяти у детей с ЗПР. Улуч-
шение показателей памяти у детей экспериментальной группы
позволило 65% из них достичь уровня нормально развитых
ровесников. Это позволило им пойти в общеобразовательную
школу вместе с нормально развитыми детьми.
Ключевые слова: задержка психического развития, коррек-
ция, физическое воспитание, показатели памяти.
Annotation. Gvozdetskaya S.V. The correction of memory index
of six-age children with a delay of mental development with the
help of physical training. The article is dedicated to the problem
of wing physical training in the correction of memory levels of
the six-age children with a delay of mental development.
Correctional employment by the offered technique has allowed
to raise the level of formation children memory. Improvement
of parameters of formation of memory at children of
experimental group has allowed 65% from them to reach a level
of normally advanced coevals. It has allowed them to go to a
comprehensive school together with normally advanced children.
Key words: a delay of mental development, correction, physical
training, index of memory.

Вступ.
В останній час особливо актуальною постала

проблема вивчення і корекції психічного розвитку
дітей, які раніше не були охоплені державною систе-
мою цілеспрямованого навчання і виховання. До цієї
категорії можна віднести і дітей із затримкою психіч-
ного розвитку.

Поняття затримки психічного розвитку (ЗПР)
багатьма педагогами і психологами визначається як
пограничний стан між нормою і патологією розвит-
ку, який має тимчасовий характер відставання, відпо-
відно до темпів біологічного дозрівання, і який може
коригуватися при застосуванні адекватної системи
педагогічних заходів [1,2].

Відомо, що у дітей з вадами психічного роз-
витку спостерігаються порушення функцій пізна-
вальної діяльності, у тому числі і пам’яті [1,5], що знач-
но ускладнює процес навчання таких дітей.

У ряді досліджень вивчався вплив фізичних
вправ різної спрямованості на розвиток рухових яко-

стей і психічних функцій у дітей з інтелектуальними
вадами [2, 3, 4, 5]. Разом з тим, у цих роботах недо-
статньо і фрагментарно висвітлна роль рухової діяль-
ності в корекції показників пам’яті дітей 6 років із ЗПР.

Робота виконана за планом НДР Сумсько-
го державного педагогічного університету ім.
А.С. Макаренка.

Формування цілей роботи.
Мета даної роботи – розробити та науково

обгрунтувати методику занять з фізичного вихован-
ня, спрямовану на корекцію показників пам’яті дітей
6 років із затримкою психічного розвитку.

Результати дослідження.
У наших дослідженнях велика увага приділя-

лась вивченню однієї з найважливіших психічних
функцій у пізнавальній діяльності – пам’яті. Нами
вивчались наступні її види: короткочасна, довгостро-
кова, зорова і асоціативна пам’ять.

Короткочасна і довгострокова види пам’яті
вивчались за допомогою методики “Запам’ятовуван-
ня 10 слів” з наступним їх пред’явленням.

Нормально розвинуті діти успішно впоралися
із завданням і змогли запам’ятати більше половини
слів, які їм були запропоновані (табл. 1).

На відміну від них, діти із затримкою психічно-
го розвитку утримували в пам’яті менше слів, ніж їх
нормально розвинуті однолітки. Різниця між хлопчи-
ками обох груп після І пред’явлення склала 20%, після
VІ пред’явлення – 31,4% (р<0,05), між дівчатками
відповідно – 23% і 36% (р<0,05).

Хоча у дітей із затримкою психічного розвит-
ку об’єм короткочасної пам’яті був нижчим, ніж у їх
нормально розвинутих однолітків, але не дивлячись
на це, даний вид пам’яті був найбільш сформований
поряд з іншими.

Зорова пам’ять у дітей вивчалась за допомо-
гою методики “Запам’ятовування геометричних і
лінійних фігур”.

У дітей із затримкою психічного розвитку по-
казники зорової пам’яті були знижені на відміну від
нормально розвинутих дітей (табл. 1).

Різниця між хлопчиками складала 47,5% на гео-
метричних фігурах і 46,3% на лінійних фігурах (р<0,05),
між дівчатками відповідно 47,2% і 47,9% (р<0,05).
Досліджуючи асоціативну пам’ять, ми встановили,
що нормально розвинуті діти робили в середньому 1
помилку при виборі асоціації і наступному відтво-
ренні за ними слів (табл. 1). У дітей із затримкою пси-
хічного розвитку кількість помилок при виборі асоц-
іацій і наступному відтворенні слів перевищувала
рівень їх нормально розвинутих однолітків. Різниця
між хлопчиками складала 88,9% у виборі асоціацій і
97,3% (р<0,05) у наступному їх відтворенні, між дівчат-
ками спостерігалась подібна тенденція.

У результаті дослідження кількості помилок при
виборі асоціацій і відтворенню за ними слів було ви-
явлено, що у дітей із затримкою психічного розвитку
виникали труднощі у відібранні асоціацій за слова-
ми, які вони запам’ятали, ніж їх відтворення. Це мож-
ливо пов’язано з недоліками сформованості процесів
мислення.
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На основі отриманих результатів дослідження
була розроблена методика проведення занять з фізич-
ного виховання, спрямована на корекцію показників
пам’яті дітей 6 років із затримкою психічного розвитку.

Методика корекційних занять з фізичного ви-
ховання, крім загальнодидактичних принципів, перед-
бачала використання і відомих положень, які були
засновані видатними педагогами і психологами (Л.С.
Виготський, Д. Б. Ельконін, В. І. Лубовський, Т. А.
Власова, М. С. Певзнер та інші).

Ефективність корекційної роботи базувалась
на правильному підборі методичних прийомів з усу-
нення існуючих недоліків у психічному розвитку дітей
із ЗПР.

Заняття з фізичного виховання за розробле-
ною нами методикою проходили на високому емоц-
ійному рівні, під час них забезпечувалась зміна видів
діяльності дитини, раціонально сполучались мовні,
наочні та практичні методи, індивідуальні, групові та
фронтальні форми роботи, вони проходило у формі
цікавої для дітей діяльності – гри.

Нами було розроблено спеціальні комплекси
вправ корегуючої спрямованості, рухи з різними ор-
ієнтирами, які ми застосовували у підготовчій час-
тині занять; блоки ігор та естафет, які ми використо-
вували у основній частині та спеціальні відновні
вправи та заспокійливі ігри на прикінці занять, що
сприяло розвитку процесів гальмування нервової си-
стеми, координації рухів, пам’яті, просторової уяви,
зосередженості та інших.

Навчальній рік у дітей 6 років із ЗПР, за трива-
лістю окремих структурних частин занять з фізично-
го виховання та набором засобів, умовно поділявся
на чотири етапи:

1. Вересень місяць – період адаптації після літнього
періоду, де використовувалися переважно ігрові
вправи, рухливі ігри з метою корекції існуючих по-
рушень. На даному етапі проводилось обстеження
дітей із ЗПР.

2.Жовтень-листопад-грудень – значна перевага відда-
валася коригуючим вправам ігрового спрямуван-
ня, естафетам, рухливим іграм та ігровим вправам,
враховуючи результати дослідження попередньо-
го періоду та дані обстеження медиків, психологів
та дефектологів дитячого закладу.

3. Січень-лютий-березень – більше уваги приділялося
завданням з програмного матеріалу в розвитку не-
обхідних рухових умінь і навичок, а також коригую-
чим естафетам, рухливим іграм та ігровим вправам.

4. Квітень-травень – проводилось обстеження дітей із
ЗПР на кінець навчального року, а також надавала-
ся перевага коригуючим естафетам, рухливим
іграм та ігровим вправам.

У нашій корекційній роботі з дітьми із ЗПР за-
няття проводиться за допомогою музичних творів.
Музика допомагала цим дітям розвивати емоційність,
увагу, підвищувала працездатність, формувала вміння
диференціювати просторові та часові параметри рухів.

З метою обгрунтування впливу розробленої
нами методики на показники пам’яті, на початку і в
кінці експериментального року були протестовані
діти із затримкою психічного розвитку контрольної
групи, які займались за загальноприйнятою програ-
мою виховання і навчання дітей дошкільного віку
«Дитина» і експериментальної групи, які займались
за розробленою нами методикою.

Проведені дослідження показали покращення
показників пам’яті у дітей експериментальної групи на

Таблиця 1 
Показники сформованості пам’яті у хлопчиків і дівчаток 

 
Хлопці Дівчата 

Нормально 
розвинуті 
діти 

n = 32 

Діти із 
ЗПР 

 
n = 27 

Нормально 
розвинуті 
діти 

n = 32 

Діти із 
ЗПР 

 
n = 25 

 
Найменування тесту 

X±σ X±σ 

Р 

X±σ X±σ 

Р 

“Запам’ятовування 10 слів 
після І пред’явлення” (к-ть 
слів) 

 
5,81±0,6 

 
4,59±0,5 

 
<0,05 

 
5,87±0,6 

 
4,52±0,5 

 
<0,05 

“Запам’ятовування 10 слів 
після VІ пред’явлення” (к-ть 
слів) 

 
6,81±0,6 

 
4,67±0,5 

 
<0,05 

 
6,94±0,6 

 
4,44±0,5 

 
<0,05 

“Запам’ятовування 
геометричних фігур”  
(к-ть з 9 фігур) 

 
7,06±0,7 

 
3,71±0,5 

 
<0,05 

 
7,12±0,6 

 
3,76±0,7 

 
<0,05 

“Запам’ятовування лінійних 
фігур” (к-ть з 9 фігур) 

 
6,50±0,5 

 
3,49±0,5 

 
<0,05 

 
6,50±0,7 

 
3,39±0,5 

 
<0,05 

“Підбір асоціацій”  
(к-ть помилок з 10 карток) 

 
1,17±0,5 

 
2,21±0,6 

 
<0,05 

 
1,15±0,4 

 
2,25±0,5 

 
<0,05 

“Відтворення за асоціаціями 
слів” (к-ть помилок) 

 
1,09±0,4 

 
2,15±0,7 

 
<0,05 

 
0,97±0,5 

 
2,14±0,5 

 
<0,05 
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відміну від контрольної. Так, показники короткочасної і
довгострокової видів пам’яті в контрольній групі покра-
щились на 18,1% та 19,3% у хлопчиків і 43% та 43% у
дівчаток, а в експериментальній групі на 60,2% та 65,6%
у хлопчиків і 54,6% та 62,2% у дівчаток (р<0,05).

Подібна тенденція спостерігалась і в показни-
ках зорової пам’яті. Так, у тестах “запам’ятовування
геометричних і лінійних фігур” контрольна група дітей
підвищила свої результати на 55,2% та 47,8% у хлоп-
чиків і 46,9% та 26,6% у дівчаток, коли в експеримен-
тальній групі – на 86,5% та 47,8% у хлопчиків і 77,9%
та 52,5% у дівчаток (р<0,05).

Не менш суттєво вплинула експериментальна
методика і на показники асоціативної пам’яті. Так у
тестах “підбір асоціацій і відтворення за ними слів”
експериментальна група підвищила свої результати
на 47,2% (р<0,05) та 56% (р<0,05) у хлопчиків і 50,4%
та 55,3% (р<0,05) у дівчаток, коли в контрольній групі
достовірних змін не спостерігалось.

Отже, запропонована авторська методика ко-
рекційних занять з фізичного виховання позитивно
вплинула на всі види пам’яті у дітей експерименталь-
ної групи, які нами досліджувалися ((рис. 1).

Висновки.
1. Корекційні заняття за запропонованою нами ме-
тодикою дозволили підвищити рівень сформова-
ності пам’яті у дітей із ЗПР. В експериментальній
групі приріст склав 60,5% (р<0,05) у хлопчиків і
58,8% (р<0,05) у дівчаток, коли у дітей контрольної

групи – 26% (р<0,05) у хлопчиків і 31,6% (р<0,05) у
дівчаток.

2.Покращення показників сформованості пам’яті у
дітей експериментальної групи дозволило 65% з них
досягти рівня нормально розвинутих однолітків, що
в свою чергу дозволило їм піти до загальноосвітньої
школи разом із нормально розвинутими дітьми.

Перспективу подальшого дослідження ми
вбачаємо у пошуках та вдосконалені методів фізич-
ного виховання, вивчення психолого-педагогічних
умов діяльності дітей із затримкою психічного роз-
витку на більш ранніх вікових етапах.
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Рис. 1. Відносний приріст показників сформованості пам’яті
у дітей контрольної і експериментальної груп



34

ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНОШЕЙ-

СПРИНТЕРОВ 14-15 ЛЕТ В
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Аннотация. Статья отображает суть экспериментальных ис-
следований направленных на изучение процесса развития
общей и специальной работоспособности под влиянием раз-
грузочных восстановительных микроциклов у  юношей-
спринтеров 14-15 лет в годичной тренировке на протяже-
нии двух  подготовительных периодов.  Определены
некоторые закономерности динамики общей и специальной
работоспособности и оптимизации тренировочных нагру-
зок в различных восстановительных микроциклах подгото-
вительных периодов.
Ключевые слова: динамика общей и специальной работос-
пособности, динамика изменения общей и специальной ра-
ботоспособности, восстановительные микроциклы.
Анотація. Горлов А.С. Обґрунтування динаміки працездат-
ності юнаків-спринтерів 14-15 років у підготовчих періодах
річного циклу тренування. Стаття відображує суть експери-
ментальних досліджень спрямованих на вивчення процесу
розвитку загальної і спеціальної працездатності під впливом
розвантажувальних відновлювальних мікро циклів у юнаків-
спринтерів 14-15 річного віку в цілорічному тренуванні на
протязі двох підготовчих періодів. Визначені деякі законо-
мірності динаміки загальної і спеціальної працездатності та
оптимізації тренувальних навантажень щодо різних віднов-
лювальних мікроциклів підготовчих періодів.
Ключові слова: динаміка загальної і спеціальної працездат-
ності, динаміка зміни загальної і спеціальної працездатності,
відновлювальні мікро цикли.
Annotation. Gorlov A.S. Justification of dynamics of work capacity
of young men – sprinters of 14-15 years in the preparatory terms
of the year cycle of aging. The article represent the experimental
researches directed on the study of process development of general
and special capacity under influence of unloading restoration
microcycles for youths-sprinters 14-15 years in the annual loop of
training during two setup times. Definite certain regularities of
movement general and special capacity and optemality training
loads of regeneration microcycles.
Key words: dynamics general and special of working capacity,
dynamics of change general and special of working capacity,
regeneration microcycles.

Введение.
Как известно, рациональное использование

различных средств и методов подготовки юных
спринтеров в круглогодичной тренировке должно
отражаться на становлении и развитии у них спортив-
ной формы [6,7,10]. Другими словами, качество по-
вышенной стабильной работоспособности юношей-
бегунов на короткие дистанции в соревновательном
периоде достигается только при сохранении положи-
тельной динамики ее на протяжении всех подготови-
тельных периодов [1,2,7]. С другой стороны, даже
сами по себе выраженные функциональные затра-
ты, приводящие к утомлению в подготовительных
периодах, биологически полезны, ибо являются сти-
мулятором интенсивных восстановительных процес-
сов, обеспечивающих повышение работоспособно-
сти в ходе упражнения. Механизм этих явлений
освещается концепцией суперкомпенсации Вейгер-

та и представлениями Г.Ф. Фольборта о сопряжен-
ных процессах утомления и восстановления [9].

Проблема управления двигательной деятель-
ностью юных легкоатлетов-спринтеров особо акту-
альна, так как подготовка отечественных высококва-
лифицированных бегунов на короткие дистанции
оставляет желать лучшего. Один из важнейших фак-
торов повышения качества учебно-тренировочного
процесса при подготовке спортивного резерва явля-
ется разработка эффективных структур тренировоч-
ных нагрузок в годичном цикле. Без учета результата
исследований работоспособности юных бегунов со-
вершенствование структур организации тренировоч-
ного процесса представляется нецелесообразным и
малоэффективным [ 5,8 ].

Автором проведены экспериментальные ис-
следования, в ходе, которых изучались не только ди-
намика общей и специальной работоспособности,
но и динамика изменения этой работоспособности
под влиянием различных восстановительных микро-
циклов двух подготовительных периодов юных сприн-
теров 14 – 15 лет. Попытка изучения работоспособ-
ности юных спортсменов в течение такого периода
времени даёт некоторые предварительные представ-
ления о закономерностях развития адаптации юно-
шей-бегунов данной возрастной группы к специали-
зированным нагрузкам.

Работа выполнена по плану НИР кафедры
физического воспитания НТУ «ХПИ».

Формулирование целей работы.
Задача работы. На протяжении двух подгото-

вительных периодов годичного цикла тренировки
юных спринтеров 14 -15 лет изучить динамику общей
и специальной работоспособности, динамику изме-
нения этой работоспособности под влиянием разгру-
зочных восстановительных микроциклов, а так же обо-
сновать эффективность программирования средств
ОФП и СФП в этих микроциклах с целью стимулиро-
вания работоспособности юных спортсменов.

Организация исследований. В эксперименте
приняли участие 10 юных спринтеров 14-15 лет Харь-
ковского государственного училища физической куль-
туры №1 и училища олимпийского резерва Государ-
ственного экспериментального учебно-спортивного
центра Украины по легкой атлетике в городе Харько-
ве. Квалификация спортсменов соответствовала вто-
рому и третьему спортивным разрядам.

Показатели работоспособности регистрирова-
лись в начале и в конце каждого восстановительного
микроцикла, запланированного тренерами. На про-
тяжении двух подготовительных периодов исследо-
вались восемь разгрузочных восстановительных мик-
роциклов, которые ежемесячно завершали серию
тренировочных с сентября по апрель. Каждая серия
микроциклов состояла из трех тренировочных и од-
ного восстановительного. Общая работоспособность
определялась при помощи метода Гарвардского
степ-теста [3]. Специальная работоспособность ре-
гистрировалась по десятибальной системе тестовых
показателей беговой и скоростно-силовой подготов-
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ки юных спринтеров: бег 30м с низкого старта, бег
150м с высокого старта, тройной прыжок с места и
прыжок вверх по Абалакову [ 2,8 ].

В начале и в конце двух подготовительных пе-
риодов все испытуемые проходили комплексное уг-
лубленное медицинское обследование. Оно прово-
дилось в  медико-биологическом  отделении
Экспериментального учебно-спортивного центра
Украины по легкой атлетике в г. Харькове с целью
определения уровня физического развития и состоя-
ния здоровья юных спринтеров. Эффективность тре-
нировочного процесса определялась по динамике
работоспособности и уровню тренированности
юных бегунов.

В педагогическом эксперименте по средним
значениям общей и специальной работоспособнос-
ти последнего дня каждого разгрузочного восстано-
вительного микроцикла устанавливалась ее динами-
ка. А по разности средне-групповых значений
первого и последнего дня восстановительных мик-
роциклов определялась динамика степени прироста
работоспособности на протяжении двух подготови-
тельных периодов.

Результаты исследований.
В результате завершения педагогического эк-

сперимента в группе была отмечена тенденция к
росту показателей общей и специальной работоспо-
собности, при р<0,05 (см. рис.1).

Значительный подъем общей работоспособ-
ности в конце декабря месяца (х1=85,6±4,34%;
х2=88,5±4,21%; х3=89,8±4,26%; х4=90,7±4,31%) сменя-
ется заметным снижением ее к середине января
(х5=88,9±4,23%). Затем следует умеренное возраста-
ние работоспособности до марта (х6=90,8±4,32%;
х7=91,4±4,34%), далее работоспособность стабилизи-
руется (х8=91,5±4,34%). Такой волнообразной дина-
мике общей работоспособности с одной стороны
способствовало не слишком раннее участие юных
спортсменов в соревновательной деятельности, а с
другой, заметное снижение работоспособности к
середине января месяца, говорит о возможном на-
пряжении тренировочного процесса для этого воз-
раста бегунов.

Динамике специальной работоспособности
юных спринтеров характерны так же волнообразные
изменения почти на всем протяжении двух подгото-
вительных периодов с очень умеренной тенденцией
к ее возрастанию (при р<0,05). Отмечены два этапа
снижения – первый в конце ноября (х3= 6,65±0,41б.
против х2=6,69±0,41б.), второй – середина марта
(х7=6,75±0,40 б. против х6=6,84±0,42 б.), при р<0,05 (см.
рис. 1). Такая умеренность в положительной дина-
мике специальной работоспособности юных сприн-
теров 14-15 лет дополнительно подтверждает повы-
шенную напряженность тренировочного процесса,
вызванную или передозировкой средств СФП, или
неэффективной структурной организацией трениро-
вочного процесса, или того и другого вместе.

Более значительный интерес представляет ана-
лиз динамики изменения общей и специальной ра-

ботоспособности в каждом разгрузочном восстано-
вительном микроцикле. Он позволил отметить учас-
тки внесения некоторых корректив в организацию
тренировочного процесса восстановительных мик-
роциклов с целью удержания и стимулирования ра-
ботоспособности юных спринтеров на протяжении
подготовительных периодов (см. рис.2).

Анализ изменения общей работоспособнос-
ти показал, что у юношей 14-15 лет тенденция к не-
значительному снижению отмечена под влиянием
второго и шестого восстановительных микроциклов
(∆х2=0,9% и ∆х6=0,66%) по сравнению с предыдущи-
ми. Поэтому здесь возникает необходимость в до-
полнительных днях активного отдыха и увеличении
средств ОФП эмоционального воздействия. Все ос-
тальное время работоспособность или удерживает-
ся на достигнутом уровне, или имеет выраженную
степень прироста (при р<0,05).

При анализе изменения специальной работос-
пособности под влиянием восстановительных микро-
циклов у юных спринтеров отмечено, что ее положи-
тельные изменения слишком незначительны и даже в
некоторых случаях (третий и четвертый восстанови-
тельные микроциклы) отрицательны (∆х3= -0,57%;
∆х4= -0,29%). Это подтверждает наши предваритель-
ные предположения о напряженности тренировочно-
го процесса и очевидно говорит о необходимости до-
полнительного увеличения количества разгрузочных
восстановительных микроциклов в подготовительном
периоде для данного возраста бегунов.

Более значительный прирост специальной ра-
ботоспособности под влиянием пятого восстанови-
тельного микроцикла вполне объясним характером
тренировочного процесса на этапе зимних сорев-
нований (при р>0,05). Однако такой скачок работос-
пособности указывает на несколько запоздалое про-
явление реализации текущего адаптационного
резерва юных спортсменов для действующего ка-
лендаря соревнований. Видимо, этот факт свиде-
тельствует о недостаточной эффективности контро-
ля тренеров за специальной работоспособностью
юных спринтеров. На наш взгляд, такие недостатки
в тренировочном процессе спринтеров 14-15 лет
можно компенсировать за счет правильного сба-
лансирования средств и методов ОФП и СФП, осо-
бенно средств беговой подготовки, в различных раз-
грузочных восстановительных микроциклах
подготовительных периодов. С этой целью нами был
проделан статистический анализ фактического ма-
териала по следующей зависимости – влияние сум-
марного объема недельной беговой нагрузки вос-
становительных микроциклов на изменения общей
и специальной работоспособности юношей-сприн-
теров. Суммарная недельная беговая нагрузка оп-
ределялась с помощью универсальных таблиц ве-
личины качественного объема (ВКО) циклического
упражнения, разработанных в городе Харькове [4].

Динамика коэффициентов корреляции пока-
зывает, что выбор средств и методов ОФП и СФП в
различных разгрузочных микроциклах подготови-
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Таблица 1.  
Коэффициенты корреляции между недельной суммарной ВКО беговой нагрузки в восстановительных 
микроциклах подготовительных периодов и показателями общей и специальной работоспособности 

юношей-спринтеров 14-15 лет (N=10) 
 

Восстановительные микроциклы в подготовительных периодах с сентября 
по апрель 

 
Работоспособность 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая 910** 702* 633* 614* 482 410* 375* 322* 
Специальная 294* 330* 377* 431* 540 607* 663* 734* 

 Примечания: * – уровень значимости при р ≤ 0,05;  ** – уровень значимости при р ≤ 0,01. 

Рис. 2. Динамика изменения работоспособности юношей-спринтеров
14-15 лет под влиянием суммарной беговой нагрузки в различных восстановительных

микроциклах подготовительных периодов круглогодичной тренировки.
Условные обозначения:

- - - - общая работоспособность; ———   специальная работоспособность.

Рис. 1. Динамика общей и специальной работоспособности
юношей-спринтеров 14-15 лет в различных восстановительных

микроциклах подготовительных периодов круглогодичной тренировки.
Условные обозначения:

- - - - общая работоспособность; ———   специальная работоспособность.
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тельных периодов должен быть взаимно обуслов-
лен (см. табл.1).

В первых четырех восстановительных микро-
циклах осенне-зимнего подготовительного периода
должны заметно преобладать средства ОФП (0,910;
0,702; 0,633; 0,614) над средствами СФП (0,294; 0,330;
0,377; 0,431).

В пятом восстановительном микроцикле сред-
ства ОФП и СФП в применении должны быть взаим-
но адекватными. Для последующих восстановитель-
ных микроциклов  (6, 7 и 8-го) второго
подготовительного периода характерно то, что в них
должны преобладать средства СФП (0,607; 0,663; 0,734)
над средствами ОФП (0,410; 0,375; 0,322).

Таким образом, функциональное состояние
юных спринтеров, их работоспособность относятся
к интегральной характеристике тех функций и качеств
человека, которые обусловливают эффективность
выполнения им той или иной деятельности. Количе-
ственные и качественные проявления деятельности
этих систем – один из важнейших объектов и крите-
риев диагностики функциональной подготовки в ди-
намике тренировочного процесса. Наши последую-
щие исследования были связаны с изучением
динамики изменения различных показателей двига-
тельной функции определяющей работоспособность
юных спринтеров в подготовительных периодах го-
дичного цикла тренировки.

Выводы:
1. На основе экспериментальных исследований уста-
новлено, что у юношей спринтеров 14 – 15 лет в
течение двух подготовительных периодов годичной
тренировки установлена тенденция к росту пока-
зателей общей и специальной работоспособнос-
ти. Однако характер тенденций у них несколько раз-
личный.

2. Динамике общей работоспособности характерен
значительный подъём ее лишь к концу декабря,
который сменяется заметным снижением к сере-
дине января; далее следует второе умеренное воз-
растание работоспособности до марта и дальней-
шая её стабилизация в апреле месяце.

3. Динамике специальной работоспособности юных
спринтеров характерны так же волнообразные из-
менения почти на всем протяжении двух подгото-
вительных периодов с очень умеренной тенденци-
ей к ее возрастанию: отмечены два этапа снижения
– первый в конце ноября, второй в середине марта.

4. Анализ изменения общей работоспособности под
влиянием разгрузочных восстановительных мик-
роциклов показал, что у юношей-спринтеров дан-
ного возраста тенденция к незначительному сни-
жению отмечена под влиянием второго (конец
октября) и шестого (середина февраля); все осталь-
ное время работоспособность или удерживается
на достигнутом уровне, или имеет выраженную
степень незначительного прироста.

5. Подобный анализ изменения специальной рабо-
тоспособности выявил, что ее положительные сдви-
ги слишком незначительные и даже в некоторых

случаях (конец ноября и конец декабря) прироста
работоспособности не отмечено вообще. Такой
факт говорит о возможной необходимости допол-
нительного увеличения количества разгрузочных
восстановительных микроциклов в подготовитель-
ных периодах для этого возраста бегунов.

6. В результате анализа динамики коэффициентов
корреляции между суммарной недельной беговой
нагрузкой и изменением общей и специальной
работоспособности юношей-спринтеров 14-15 лет
в различных восстановительных микроциклах двух
подготовительных периодов отмечено, что в пер-
вых четырех восстановительных микроциклах кон-
ца сентября, октября, ноября и декабря месяцев
должны заметно преобладать средства и методы
ОФП над средствами и методами СФП. В пятом
восстановительном микроцикле середины января
средства и методы ОФП и СФП должны быть в при-
менении адекватными. Для последующих восста-
новительных микроциклов середины февраля, мар-
та и конца апреля усиливается влияние средств и
методов СФП над средствами и методами ОФП.
Однако в какой мере и в каких пропорциях можно
использовать средства изученных соотношений
стало предметом наших последующих эксперимен-
тальных исследований.
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ЗНАЧЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ И УСИЛИЙ
СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА
Грень Л.Н.

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Аннотация. Результаты исследования свидетельствуют о том,
что мотивация достижения успеха оказывает положитель-
ное влияние на активность и личностное саморазвитие сту-
дентов. Она является важным аспектом формирования, а также
результатом их убеждений и усилий. Показана роль ограни-
чивающих убеждений и способы их изменения на воодушев-
ляющие. Рассмотрены причины неудач и используемые сту-
дентами методы психологической защиты.
Ключевые слова: мотивация достижения успеха, убеждения,
усилия,  активность, успех, неудачи, механизм, психологи-
ческая защита.
Анотація. Грень Л.М. Значення переконань і зусиль студентів
у формуванні мотивації досягнення успіху. Результати досл-
ідження свідчать про те, що мотивація досягнення успіху ро-
бить позитивний вплив на активність і особистісний самороз-
виток студентів. Вона є важливим аспектом їх формування а
також результатом переконань і власних зусиль. Показана роль
переконань, що обмежують і способи їх зміни на ті, що нади-
хають. Розглянуто причини невдач і студентами методи пси-
хологічного захисту, які . використовують студенти.
Ключові слова: мотивація досягнення успіху, переконання,
зусилля, активність, успіх, невдачі, механізм, психологіч-
ний захист.
Annotation. Gren’ l.N.  Value of persuasions and efforts of
students in forming motivation achievement of success. Research
results testify that motivation of achievement of success renders
positive influence on activity and personality person
achievement of students. It  is an important aspect of their
forming and also result of persuasions and own efforts. The role
of limiting persuasions and methods of their change is rotined
on inspiring. Reasons of failures and in-use students’ methods of
psychological defiance are considered.
Keywords: motivation achievement of success, persuasions, efforts,
activity, success, failures, mechanism, psychological defence.

Введение.
Большую роль в формировании личности сту-

дентов играют его мировоззрение,  ценностные ори-
ентации, а также представления о целях или намере-
ниях, которые могут иметь позитивную или
негативную направленность. Это  сложная структу-
рированная картина, включающая как собственно Я,
так и отношения с другими людьми, а также позитив-
ные и негативные убеждения, связанные с воспри-
нимаемыми качествами и отношениями Я. Форми-
рование правильной позитивной системы убеждений
создает и поддерживает уверенность в себе, интерес,
радость, связанную с активной деятельностью, а в
итоге порождает и воспитывает навыки и способно-
сти, которые делают нас успешными.

Человек, стремящийся к успеху, обладает силь-
ной мотивацией достижения. Говоря о её развитии,
многие исследователи имеют в виду, прежде всего,
формирование активной жизненной стратегии, вы-
работку модели поведения, ориентированной на до-
стижение успеха и целей деятельности. Мотивация
достижения студента – это стремление к успеху,
высоким результатам в деятельности. Она орга-
низует целостное поведение, повышает учебную

активность, влияет на формирование цели и выбор
путей ее достижения [1]. Особую роль при этом
играют убеждения студента. Они представляют со-
бой некий симбиоз внешнего влияния и личной внут-
ренней  его работы. Согласно им он выстраивает свои
отношения с окружающим миром, совершает по-
ступки, делает оценки и формирует суждения. По-
стоянные и твердые убеждения становятся жизнен-
ными принципами студента.

Проблеме формирования и изменения убеж-
дений посвящено множество работ как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов. Причем, в западной
литературе акцент делается, как правило, на техни-
ческой стороне вопроса. Осуществляется попытка
разработать технологии, с помощью которых можно
сформировать у человека определенное убеждение
или установку. При этом недостаточное внимание
уделяется качественной характеристике: того, при
каких обстоятельствах оно сформировалось, насколь-
ко убедительными были аргументы в его пользу, яв-
ляются ли убеждения  актуальными для человека и
как они влияют на мотивацию достижения успеха в
той или иной деятельности.

Наши убеждения в значительной степени за-
висят от результатов, которые мы получали в про-
шлом, от наших реальных достижений. Если мы нео-
днократно и последовательно добивались успеха, это
существенно поддерживает нашу уверенность в себе.
Но если наши результаты были самыми разнообраз-
ными – победы и поражения чередовались, как это и
происходит в жизни большинства людей, то мы ин-
терпретируем свое поведение любым желаемым
способом. В этом процессе нет ничего логичного и
рационального. Пессимистически настроенный че-
ловек может анализировать даже успешную ситуа-
цию и оценить негативно свое поведение в ней. На-
против, человек с положительной установкой при
меньших достижениях находит для себя массу оправ-
даний и уверен, что в следующий раз ему непремен-
но повезет.

Работа выполнена по плану НИР Националь-
ного технического университета «Харьковский по-
литехнический институт».

Формулирование целей работы.
Цель исследования: Выявить аспекты пред-

ставления студента  о себе, источники его внутрен-
него имиджа. Именно они оказывают мощное воз-
действие на поведение и получаемые результаты.
Затем следует проверить их убеждения, какие из них
являются позитивными, а какие негативными и как
их можно изменить с целью формирования мотива-
ции достижения успеха.

Результаты исследования.
Для диагностики уровня мотивации достиже-

ния успеха мы использовали Тест-опросник (МУН,
А. Реана). Были опрошены 150 студентов 5-го курса
электромашиностроительного факультета НТУ
«ХПИ». В процессе исследования выделены четыре
уровня мотивации: высокий уровень (от 17 до 20 бал-
лов), средний  (от 14 до 16 баллов), низкий (от 10 до 13
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баллов) и ориентация на  избегание неудач (менее 10
баллов). В результате установлено, что 40,4 % студен-
тов имеет высокую мотивацию достижения успеха,
36, 7% – среднюю, 17,4 % – низкую мотивацию и 5,5
% – мотивацию, которая связана с боязнью неудачи.

При этом была установлена связь между уров-
нем мотивации к достижению успеха  и успеваемос-
тью студентов за последние два семестра. Так, сред-
ний балл успеваемости у группы студентов с высокой
мотивацией достижения успеха составляет 4,76 бал-
лов, со средней – 4,47 баллов, с низкой мотивацией
4,24 балла и у тех, для кого характерна боязнь неуда-
чи, – 3,76 балла. Эти результаты подтвердили выводы
других ученых о том, что мотивация достижения ус-
пеха оказывает положительное влияние на  успевае-
мость студентов, а, следовательно, на их активность и
личностное саморазвитие. Следовательно, мотивация
достижения успеха является важным аспектом их
формирования  и результатом убеждений.

Так студенты с высокой мотивацией достиже-
ния успеха заметно более других уверены в том, что
они умеют ставить перед собой цели и достигать
желаемого и что они  добьются успеха в жизни. Они
более оптимистичны и высокого мнения о своем здо-
ровье, внешнем виде и об умении нравиться. Самые
низкие показатели по этим характеристикам у сту-
дентов с низкой мотивацией достижения успеха и с
мотивацией избегания неудач, что говорит о том, что
их убеждения носят ограничивающий характер.

Специалисты НЛП (нейролингвистического
программирования) выделяют три наиболее распро-
страненных вида ограничивающих убеждений: 1. Без-
надежность – убежденность в том, что желанная
цель недостижима, вне зависимости от ваших воз-
можностей. 2. Беспомощность – убежденность в том,
что цель достижима, но вы не способны ее достичь.
3. Никчемность – убежденность в том, что вы не зас-
луживаете желаемой цели из-за собственных качеств
или поведения [2, с. 117].

Ограничивающие убеждения выполняют фун-
кции “мыслей-вирусов”, обладающих той же разру-
шительной способностью, что и компьютерные или
биологические вирусы. Они могут превратиться в “са-
моисполняющееся пророчество” и свести на нет лю-
бые попытки  самосовершенствования. Мысли-виру-
сы содержат невысказанные предположения и
допущения, затрудняющие их идентификацию и борь-
бу с ними. Они нередко создают неразрешимую “ту-
пиковую” ситуацию при попытках что-либо изменить.

Специалисты НЛП предлагают следующие
процедуры, позволяющие изменять и преобразовы-
вать свои убеждения: 1) определение и осознание
скрытых позитивных намерений; 2) определение
любого невысказанного или неосознанного допуще-
ния или предположения, лежащего в основе убежде-
ния; 3) расширение восприятий, связанных с убеж-
дением  причинно-следственных связей или
“комплексных эквивалентов”; 4) предоставление ин-
формации о том, “как это сделать”, и создание аль-
тернативных вариантов осуществления позитивного

намерения или цели ограничивающего убеждения;
5) прояснение или обновление важных взаимоотно-
шений, которые формируют наше чувство собствен-
ной миссии и значимости, и получение позитивной
поддержки на уровне идентификации [2, с. 120].

Причиной ограничивающих убеждений явля-
ется неуверенность в себе, различного рода комп-
лексы неполноценности и чувство беспомощности.
Факторы возникновения беспомощности: 1) Влияние
предыдущего опыта неудач и невозможности конт-
ролировать ситуацию (т.е. невозможности влиять на
ситуацию). 2) Установка на зависимость успеха от
случая или от собственных усилий. При изучении
установки на зависимость успеха от случая или от
собственных усилий было установлено, что когда
исследуемым навязывалась установка, что все зави-
сит от случая, их активность и эффективность дея-
тельности были более низкими, чем в том случае,
когда им внушали, что все зависит от их способнос-
тей. Среди опрошенных с внешним локусом контро-
ля,  считающих, что все зависит от внешних обстоя-
тельств, случая, беспомощность формировалась
быстрее, чем у тех, кто считал, что все зависит от них
самих (внутренний локус контроля).

 Большое значение в формировании убежде-
ний и мотивации деятельности студентов имеет от-
ношение  преподавателя к их успехам и неудачам.
Известно, что часто повторяющиеся негативные
оценки не только отбивают охоту студента к интен-
сивным занятиям, но и окончательно подрывают веру
в себя и в свои возможности. Как следствие такого
отношения — снижение успеваемости, которое при-
водит к дальнейшему снижению самооценки. Вслед-
ствие этого довольно быстро развивается беспомощ-
ность. Особый вред наносит сравнение низких
успехов субъекта с более высокими результатами
других людей, отношение к студенту, как к отстающе-
му. Даже если преподаватель и не декларирует такое
отношение, то оно может проявляться в самом стиле
общения, в каких-либо невербальных проявлениях (в
мимике, жестах, интонации и др.).

Для студента слишком много значит мнение
окружающих людей о нем. Так, негативное или нео-
добрительное отношение приводит к потере веры в
себя. Когда причина неудач связывается им с незави-
сящими от него обстоятельствами, отказ от активно-
сти должен касаться преимущественно этой конкрет-
ной ситуации и не обязательно распространяться на
все другое. Более того, он сопровождается смеще-
нием интересов в другие сферы деятельности, где
успех возможен. Если же никто не в состоянии спра-
виться с каким-то заданием, то неудача не может по-
дорвать  веру в себя. Наоборот, если студент считает
самого себя виноватым в своих неудачах, беспомощ-
ность и отказ от поиска имеет тенденцию к генерали-
зации (переносится на другие ситуации). Такая по-
зиция приводит к снижению самооценки и тем
самым подрывает готовность к активному поиску,
который всегда связан с определенным риском не-
удачи и требует уверенности в своих силах.
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Приобретенная беспомощность в значитель-
ной степени определяется приписыванием причин
неудач самому себе, а не обстоятельствам. При этом
студент считает, что только его способности и отно-
шение  являются причиной успехов. Наиболее тяже-
лые последствия связаны с приписыванием причин
неудач своим личностным качествам, которые вос-
принимаются как стабильные. Такие установки при-
водят к отказу от активности при первых же неудачах,
снижая уровень мотивации. Создается впечатление,
что человек сам себя программирует на неудачу,
ожидая поражения.

Такой внутренний фактор, как, например, от-
сутствие интереса, к учебному предмету, определяет
локальную, но постоянную беспомощность в деятель-
ности. Еще одной из возможных внутренних причин
неудач является недостаток прилежания. Поэтому сту-
дент должен настраивать себя на то, что при условии
достаточных усилий с его стороны он способен дос-
тичь успеха. Люди, как правило, не склонны прида-
вать усилиям важного значения в достижении успеха.
Переоценивая роль способностей, они, как правило,
не воспринимают усилие как существенный фактор,
который обеспечивает успех. Поэтому преподаватель
должен постоянно указывать студентам на необходи-
мость прилагать значительные усилия для достиже-
ния желаемого. Подобным приемом пользуются, что-
бы преодолеть ощущение беспомощности:
обращение к такому нестабильному внутреннему
фактору, как собственное усилие, оставляет надежду
на исправление положения за счет силы воли.

Б. Вайнер [3], изучая эту проблему, предполо-
жил, что ожидания будущих результатов определя-
ются тем, что индивид думает о причинах успехов и
неудач. Приписывание неудачи недостаточным уси-
лиям будет способствовать усилению мотивации
достижения, а приписывание неудачи недостатку
способностей будет в значительной степени умень-
шать мотивацию. В экспериментальных исследова-
ниях Вайнера и Куклы [4] было выявлено, что учащи-
еся с высокой мотивацией достижения связывают
успех с наличием способностей и усилий, а неудачу
воспринимают как результат недостаточных стара-
ний. Индивиды с низкой мотивацией достижения счи-
тают, что причиной их успеха является легкость зада-
чи или везение, а причиной неудачи — отсутствие
или недостаток способностей.

В результате исследования, проведенного в
НТУ «ХПИ, установлено, что студенты с высокой
мотивацией достижения, также склонны оценивать
свои способности высоко, тогда как студенты с низ-
кой мотивацией достижения, напротив, уверены в их
отсутствии или недостаточности [5]. Очевидно, объяс-
нение неудач изменчивыми факторами (недостаточ-
ными усилиями или случайностью) будет способ-
ствовать оптимистическому взгляду на будущее и
повышению мотивации деятельности. В тоже время
приписывание причин неуспехов стабильным фак-
торам (например, отсутствию/недостатку способно-
стей или трудности задачи) будет способствовать

формированию пессимистического взгляда и сниже-
нию мотивации деятельности.

Таким образом, специальные исследования
выявили, что определенные схемы негативно влия-
ют на мотивацию учебного поведения. Так, ее сила
снижается, если учащийся объясняет свои академи-
ческие неудачи невезением или другими внешними,
неконтролируемыми факторами. Мотивация стано-
вится слабее и в случае, когда школьник относит свою
неудачу на счет такого стабильного внутреннего фак-
тора, как недостаток способностей. На основе этих
данных можно составлять практические рекоменда-
ции учителям и психологам по перестройке причин-
ных схем. В тренингах, нацеленных на оптимизацию
учебных притязаний, оба отмеченных фактора (спо-
собности и невезение) вообще не должны упоми-
наться. Упор следует делать исключительно на внут-
ренний нестабильный фактор — недостаточные
усилия. Поскольку  последние зависят от самого
школьника, у него сохраняется оптимизм по поводу
достижения академических успехов в будущем.

Как показывают результаты нашего исследо-
вания,  у студентов с высоким уровнем мотивации
достижения успеха выше развито умение говорить и
слушать. Показатели, характеризующие усилия сту-
дентов (такие как самообладание, чувство долга, воля,
дисциплинированность, ответственность) также у них
выше. Что же касается их антиподов (таких как беза-
лаберность, небрежность, опрометчивость, паникер-
ство разболтанность), то у большинства  студентов с
высокой и средней мотивацией они присутствуют
частично или вовсе отсутствуют, а у студентов с низ-
ким уровнем  мотивации они заметно проявляются.

Неудачу в деятельности студент может считать
следствием негативного и несправедливого отноше-
ния к себе преподавателей или руководства. Такое
отношение будет снижать мотивацию к деятельнос-
ти, но в меньшей степени, чем внутренние стабиль-
ные причинные схемы (отсутствие способностей,
отсутствие интереса и др.). При таких условиях чело-
век стремится избегать контакта с такими людьми и
структурами, которые препятствуют, несправедливо
относятся к нему. Но иногда объяснение неудач вли-
янием внешних факторов может иметь защитный
характер. В таких случаях апелляция на несправедли-
вое, негативное отношение к себе приводит к само-
оправданию собственных неудач. В этих аргументах
заключено не только стремление снять с себя ответ-
ственность, но и попытка защититься от установок,
которые способны превратить беспомощность в ста-
бильное состояние. Это содействует сохранению
веры в свои возможности, помогает поддерживать
самооценку и самоуважение. Но поощрять такой
способ психологической защиты не следует, посколь-
ку апелляция к внешним факторам неудачи не со-
действует самоанализу и работе над собой.

Стремление избегать неудачи приводит и к
другим негативным последствиям. Пытаясь избежать
неуспеха, ученик ставит перед собой либо слишком
низкие, либо чрезвычайно высокие цели. Низкие цели
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и легкие задания, как правило, гарантируют успех.
Выбирая их, человек сохраняет самоуважение и’ ста-
бильную самооценку. А невозможность достичь
чрезвычайно высоких целей (выполнить слишком
сложные задания) позволяет, так сказать, «проиграть
с честью» и также не снижает самооценку и само-
уважение. Неудача при выполнении слишком слож-
ного задания не приводит студента  к убеждению,
что у него слабые способности.

Некоторые люди ставят перед собой высокие
цели с тем, чтобы потом легче пережить неудачу и
оправдаться, ссылаясь на сложность задания: “Вера
в причинно-следственное отнесение или выведение
его путем умозаключения порождает как эмоцио-
нальную реакцию, так и объяснение, которые вмес-
те влияют на последующее поведение. Будет ли чело-
век пытаться что-то сделать еще раз или нет? Это
зависит от того, что, по убеждению этого человека,
явилось причиной последующих результатов его де-
ятельности”, писал по этому поводу Такман [6, с. 374].

Вера в собственный успех зависит от успеш-
ности в предыдущих попытках, от соответствующего
настроя на успех. Если человек часто достигал успе-
хов в прошлом, то это положительно влияет на фор-
мирование надежды на успех. После серии неудач
человек теряет уверенность в себе. Неудача не явля-
ется чем-то случайным, простым стечением обстоя-
тельств. Ее причины следует искать в личностных
факторах, в низком уровне мотивации, в отсутствии
компетентности или соответствующих ресурсов. Од-
ним из факторов, который приводит к неудаче, мо-
жет быть необоснованный оптимизм в принятии ре-
шений.  Люди слишком часто переоценивают
собственные шансы достичь цель. Таким образом,
человек увеличивает мотивацию к смелым, риско-
ванным действиям, в то же время он блокирует ра-
циональную оценку возможностей и объективных
условий.

Вероятность успеха зависит также от умения
оценить необходимые условия достижения успеха.
Оценка условий — это не только анализ того, что
происходит сейчас, но также и предвидение ситуа-
ций, которые могут возникнуть в будущем. При этом
человек может адекватно оценить условия, выбрать
оптимальную программу действий, но претерпева-
ет неудачу при первой попытке ее реализации. Реак-
ции студентов на неудачу более разнообразны, чем
реакции на успех. Они могут быть конструктивными
и деструктивными, рациональными и эмоциональ-
ными, нормальными и патологическими.

Конструктивная реакция на неудачу предус-
матривает, что неудача не снижает, а наоборот, уси-
ливает мотивацию. При этом, осознав собственные
недостатки, человек увеличивает расходы энергии и
времени на достижение цели, а не прекращает дея-
тельность. Студент должен анализировать причины
неудачи, и это увеличит вероятность достижения ус-
пеха в будущем. Конструктивная реакция проявляет-
ся не только в сфере мотивации, но и в познаватель-
ной сфере. Потерпев неудачу, человек склонен

изменять программу действий и совершенствовать
стратегию. Он учится на своих ошибках и накаплива-
ет опыт. Студент, зачастую, довольствуется незначи-
тельными стабильными успехами, которые прибли-
жают его к цели. Мотивационные и познавательные
изменения, совершенствование программ действий
и методов их реализации гарантирует большую ве-
роятность успеха в последующем.

У определенной категории людей неудача мо-
жет снижать самооценку, формировать комплекс
неполноценности и беспомощность. Защитные ре-
акции (вытеснение, рационализация и т.п.) – также
недостаточно эффективная форма реакции на неуда-
чу. Вместо того, чтобы осознать причины пораже-
ния и свои слабости, студент начинает защищать соб-
ственное «Я». Психологическая защита в виде
вытеснения как реакция на неудачу предохраняет,
конечно, психику от лишних перегрузок и волнения,
поддерживает самооценку на надлежащем уровне,
но не является конструктивным разрешением про-
блемы. Защитные механизмы могут даже у некото-
рых людей поддерживать мотивацию на надлежащем
уровне, однако их роль часто негативная.

Когда актуализируется рационализация, сту-
дент, отвечая на вопросы, почему он не выполнил
задание, как правило, называет социально-желатель-
ные для поддержки своего «Я» факторы. Значитель-
но легче для психики некоторых людей оправдаться,
ссылаясь на внешние обстоятельства, на преграды
со стороны других людей, на отсутствие определен-
ных средств. Тяжелее признать собственные недо-
статки и начать работать над ними. Если студент не
склонен защищаться и рационализировать, не извра-
щает настоящие причины неудачи, то он признает
свои слабости, недостатки и задумывается над тем,
как их преодолеть. Хотя механизмы психологичес-
кой защиты поддерживают самооценку и образ-Я на
надлежащем уровне и защищают психику от пере-
грузок, однако они не дают возможности осознать
настоящие причины поражения и не содействуют
развитию личности.

Выводы.
Людям свойственно думать, что процесс из-

менения убеждений – дело сложное и трудоемкое,
сопровождающееся конфликтами и борьбой. Тем не
менее, каждый из нас на протяжении всей жизни са-
мым естественным образом создает и отметает за
ненадобностью сотни, если не тысячи убеждений.
Вероятно, трудность заключается в том, что при по-
пытке сознательно изменить свои убеждения, мы их
подавляем, не одобряем, критикуем, нарушая при
этом естественный цикл изменения убеждений.

Создание сильного позитивного внутреннего
имиджа применительно к конкретной сфере деятель-
ности, а затем тренировка и постоянное развитие
данного образа мыслей обеспечат достижение успе-
ха в ней. Эта идея крайне важна для учебного про-
цесса любого уровня, а тем более для высшего обра-
зования,  для процесса  саморазвития и
самосовершенствования студентов.
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Рассматриваемая автором в данной статье про-
блема влияния убеждений и усилий студентов на фор-
мирование мотивации достижения успеха не претен-
дует на завершенность и найдет дальнейшее развитие
в исследовании педагогических условий формирова-
ния у студентов ориентации на успешную познава-
тельную и профессиональную деятельность.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОЛІТИЧНОЇ І
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ОСОБИСТОСТІ
Грицай С.М.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розкривається актуальність проблеми підви-
щення рівня політичної культури суспільства, насамперед сту-
дентської молоді. Автором на основі визначення сутності по-
нять “політична культура” і “громадянська культура”
особистості з’ясовується співвідношення цих родових, але не
тотожних дефініцій. Поняття політичної культури і культури
громадянської є близькими, але не тотожними. Потреби виве-
дення суспільства із стану кризи вимагають в якості рушія цих
радикальних змін молодої особи з усвідомлення невідворот-
ності та прогресивності демократичних змін у державі.
Ключові слова: політична культура, громадянська культура,
особистість.
Аннотация. Грицай С.М.. Взаимосвязь политической и граж-
данской культуры личности. В статье раскрывается актуаль-
ность проблемы повышения уровня политической культуры
общества, и, прежде всего студенческой молодежи. Автором
на основе определения сущности понятий “политическая
культура” и “гражданская культура” личности выясняется
соотношение этих родовых, но не тождественных дефини-
ций. Понятие политической культуры и культуры гражданс-
кой являются близкими, но не тождественными. Необходи-
мость вывода общества  из  состояния кризиса  требует  в
качестве движителя этих радикальных изменений молодой
личности с осознанием неотвратимости и прогрессивности
демократических изменений в государстве.
Ключевые слова: политическая культура, гражданская куль-
тура , личность.
Annotation. Grytsay S.M. Interrelation of personality’s political
and civic culture. The paper deals with the urgent character of the
problem of raising level of political culture in the society, student
youth in particular. Having defined the essence of the notions
“political culture” and “civic culture”, the author establishes the
interrelation between these two similar but not synonymies notions.
The concept of political crop and crop civil are the close, but not
identical. Necessity of an output of society from state crisis demands
in the capacity of locomotor radical changes of young person with

comprehension of inevitability and progressiveness of democratic
changes in the state.
Key words: political culture, civic culture, personality.

Вступ
Аналізуючи сучасну наукову літературу, мож-

на дійти висновку, що на сучасному етапі вітчизняні
і зарубіжні вчені жваво цікавляться питаннями, що
пов’язані з проблемою політичної культури і грома-
дянського виховання. І це зрозуміло, бо у другій по-
ловині XX століття спостерігаються демократичні
перетворення в багатьох країнах. Світовим співтова-
риством це сприймається як цілком слушний, при-
родовідповідний процес, як продовження духовного
розвитку суспільства, людства, становлення нової
людини – духовно розвиненої, відповідальної, вільної,
високоморальної, творчої, сильної духом та тілом.

Визначальним чинником і передумовою де-
мократичних перетворень у суспільстві є зміна спо-
собу мислення людей, їхніх ціннісних орієнтацій – того
, що називають менталітетом. Все ж у зусиллях пол-
ітиків, справедливо зазначають працівники Інституту
соціальної та політичної психології АПН України [8],
і досі переважають намагання звершити демократи-
зацію, вдаючись виключно до інституційних перетво-
рень – до ухвалення нових законів або перевлашту-
вання всієї політичної системи. Аналіз сучасної
наукової літератури переконливо засвідчує, що найд-
ієвішим способом здійснення у суспільстві демокра-
тичних зрушень є створення необхідних умов для
формування політичної культури громадян і перш за
все студентської молоді. Сьогодні не існує іншого
суспільного інституту, який міг би виконати це зав-
дання належним чином більш якісно і продуктивно,
ніж інститут освіти.

Останнім часом проблематика політичної
культури стала предметом багатьох філософських,
політологічних і соціальних досліджень. У педагогіці
цій проблемі приділяється вкрай замало. Про пол-
ітичну культуру якщо й згадують, то переважно в
межах розгляду проблем громадянської освіти і гро-
мадянського виховання. При цьому часто поняття
політичної культури і громадянської культури ото-
тожнюються або необґрунтовано розглядають пол-
ітичну культуру як складову громадянськості особи-
стості. Це підштовхнуло до написання цієї статті.

Формулювання мети роботи.
Мета статті – на основі визначення сутності

політичної культури і громадянської культури осо-
бистості з’ясувати співвідношення цих понять.

Результати дослідження.
У сучасному політологічному словнику пол-

ітичну культуру визначено як частину загальної куль-
тури, яка формується і виявляється в процесі пол-
ітичного життя; історично і соціально зумовлений
продукт політичної життєдіяльності людей, їх політич-
ної творчості, який відбиває процес опанування
суспільством, націями, класами, іншими соціальни-
ми спільнотами та індивідами політичних відносин, а
також розвиток їх власної сутності і діяльнісних здат-
ностей як суб’єктів політичного життя [8, с.507].
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Ми виходимо з того, що політична культура –
це особливий різновид культури, спосіб духовно-
практичної діяльності і відносин, які відображують,
закріплюють та реалізують головні національні
цінності та інтереси, формують політичні погляди та
цінності, знання та навички участі громадян у сусп-
ільно-політичному житі держави. Особа в процесі
свідомої діяльності отримує політичні знання та
досвід, формує свою політичну свідомість та
відповідні політичні відносини. Політична культура
характеризується власним способом реалізації соц-
іально-політичної діяльності людей, в процесі якої
змінюються взаємовідносини між ними і створюються
певні цінності [1, с.12].

Сформованість політичної культури членів
суспільства сприяє: стабілізації на конституційних
засадах внутрішнього становища в суспільстві; роз-
робці певного політичного курсу розвитку правово-
го демократичного суспільства у вільному політич-
ному діалозі; вихованню ціннісного ставлення до
загальнолюдських глобальних проблем світу, соціаль-
них груп, окремих особистостей, їх діяльності; ста-
новленню громадської думки, позитивних стійких
мотивів діяльності і вчинків суб’єктів; виявленню ви-
соких морально-політичних якостей особистості (чес-
ності, справедливості, відвертості, принциповості,
толерантності тощо) [5].

На взаємозв’язок досліджуваних дефініцій вка-
зували і вказують багато педагогів. Так, відомий педа-
гог А.Макаренко визначав ідею виховання громадя-
нина як політичну мету, що стоїть не лише перед
державою, а й перед кожним освітнім закладом, перед
кожним учителем. Наголошуючи, що виховання лю-
дини завжди відповідає “замовленню суспільства”, він
писав: “Ми повинні виховувати громадянина Радянсь-
кого Союзу. У нашу велику епоху ми повинні мати
найбільш повноцінного громадянина, який є достой-
ним цієї епохи” [7, т.4, с.26]. Це складне та відповідаль-
не завдання виконує вчитель, який має бути активним
громадянином, політично грамотною людиною; ви-
сокоосвіченою, культурною, дисциплінованою особи-
стістю, яка вірить своєму уряду та з оптимізмом ди-
виться у майбутнє. Важливою громадянською якістю
особистості вчителя А.Макаренко називав відпові-
дальність. На думку видатного педагога, становлення
громадянськості вчителя відбувається через політич-
ну освіту, що формує науковий світогляд, через знан-
ня законів та перспектив розвитку суспільства.

Аналіз наукових підходів до визначення по-
няття громадянської культури дозволяє нам вважа-
ти останню як вид духовної культури, що дає змогу
людині відчувати себе юридично, морально та пол-
ітично дієспроможною; гармонійно існувати в сис-
темі “людина-суспільство”; усвідомлювати свою на-
лежність до конкретної нації, держави, частини світу,
Земної кулі, Всесвіту; бути відповідальним за ста-
новище останніх; свідомо відстоювати принципи
демократії та патріотизму.

Громадянська культура визначає громадянсь-
ку й життєву позицію, соціальну зрілість та суспіль-

но-корисну діяльність особистості та готовність до
ефективного розв’язання нею завдань громадянсь-
кої освіти у процесі професійної діяльності на основі
сформованих знань, умінь, навичок, ціннісних оріє-
нтацій, професійно важливих якостей та здібностей.

Розкриваючи сутність та зміст політичної і гро-
мадянської культури, не можна обійти увагою націо-
нальну систему виховання, що безпосередньо пов’я-
зана з основними засадами побудови держави на
основі принципів гуманізму, демократизму, пріори-
тетності загальнолюдських духовних цінностей, толе-
рантності, громадянськості.

Багато в чому співпадають мета і завдання
формування політичної культури.

Основна мета формування обох видів культу-
ри – виховання в людині моральних ідеалів демокра-
тичного суспільства, почуття любові до Вітчизни,
відповідальності за неї, потреби в праці на користь
суспільству, усвідомлення людиною, що від її дій за-
лежить не тільки особистісне життя, але й доля близь-
ких людей, народу, держави.

Спільними завданнями формування політич-
ної і громадянської культури вважаємо:
· виховання національної свідомості, вироблення
активної життєвої позиції;

· виховання потреби в самоосвіті (оволодівати пол-
ітичними знаннями, вміннями, розширяти політич-
ний кругозір);

· формування вмінь аналізувати і оцінювати сусп-
ільно-політичні події, які відбуваються в країні, світі;

· сприяння засвоєнню політичних норм, цінностей,
традицій своєї країни;

· виховання потреби брати участь у суспільно-пол-
ітичній діяльності на засадах демократизму, ваго-
мості, терпимості до інакомислення, поваги до за-
конно створених державних інститутів.

Дослідники (П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н.
Косарєва, Л.Крицька та інші) переконливо доводять,
що виховання громадянина – підготовка підростаю-
чої особистості до участі в розв’язанні нагальних і
перспективних завдань держави, до управління її спра-
вами і виконання функцій трудівника та господаря,
керівника та виконавця, громадського діяча та захис-
ника Вітчизни. Це багато в чому перетинається із зав-
даннями політичної культури особистості.

Висновки.
Включення України у загальноосвітні пол-

ітичні, соціально-економічні і культурні процеси, за-
лучення до процесів європейської інтеграції, у тому
числі в освіті, роблять питання формування політич-
ної культури, громадянської освіти і виховання важ-
ливими аспектами державної освітньої політики, а
також – педагогічної теорії і практики. Поняття пол-
ітичної культури і культури громадянської є близьки-
ми, але не тотожними. Вони знаходяться в тісному
взаємозв’язку і зумовлюють одне одне. Потреби ви-
ведення суспільства із стану кризи вимагають в якості
рушія цих радикальних змін такої молодої особи, у
внутрішньому світі якої містилося б усвідомлення
невідворотності та прогресивності демократичних
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змін у державі, прагнення своєю працею сприяти
консолідації й гуманізації суспільства, чітке усвідом-
лення своєї громадянської позиції, розуміння необх-
ідності власної громадянсько-політичної підготовки,
яка б відповідала зростаючим вимогам часу.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем взаємозв’яз-
ку політичної і громадянської культури особистості.
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ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА БАТЬКІВ:
ЗМІСТ І СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

Грицкова Ю.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. На зламі тисячоліть у світовому освітньому про-
цесі намітилися тенденції, що свідчать про розвиток його в
контексті загальної та педагогічної культури. Виникає та
широко обговорюється нова система цінностей та цілей ос-
віти, відроджується концепція особистості, заснована на ідеях
природовідповідності, культуровідповідності та індивідуаль-
но-особистісного розвитку. Маються уявлення про дитин-
ство, що сьогодні розглядається як період людського життя.
З’являються нові парадигми освіти, де педагогічна дійсність
відображується за допомогою нової мови науки. Це свідчить
про те, що основним методом проектування та розвитку
освіти стає культурологічний, який орієнтує систему освіти
на діалог з культурою людини як її творця та суб’єкта, здат-
ного до культурного саморозвитку. Вектор нашого науково-
го пошуку звернено до розгляду педагогічної культури як
важливого компоненту загальної культури людини, а саме до
розгляду педагогічної культури батьків.
Ключові слова: батьки, культура, педагогічна культура, знан-
ня, уміння, потреби.
Аннотация. Грицкова Ю.В. Педагогическая культура роди-
телей: содержание и структурные компоненты. На стыке
тысячелетий в мировом образовательном процессе обозна-
чились тенденции, свидетельствующие о развитии его в кон-
тексте общей и педагогической культуры. Возникает и ши-
роко обсуждается новая система ценностей  и целей

образования, возрождается концепция личности. Имеются
представления о детстве, которое сегодня рассматривается
как период жизни человека. Появляются новые парадигмы
образования, где педагогическая действительность отобра-
жается с помощью нового языка науки. Все это говорит о
том, что основным методом проектирования и развития об-
разования становится культурологический метод, который
ориентирует систему образования на диалог с культурой
человека как ее создателя и субъекта, способного культурно
саморазвиваться. Вектор нашего научного поиска обращен
к изучению педагогической культуры родителей, а именно к
изучению ее содержания и структурных компонентов.
Ключевые слова: родители, культура, педагогическая куль-
тура родителей, знания, умения, потребности.
Annotation. Gritskova Y.V. Pedagogical culture of parents: the
contents and structural components. On a joint of millennial in
world educational process tendencies were designated, which
testify to its development in a context of general and pedagogical
culture. The new system of values and the purposes of education
arises and widely discussed, the concept of the person revives.
There are representations about the childhood which today is
considered as the period of human life. There are new paradigms
of education where the pedagogical validity is displayed by means
of a modern language of a science. All this speaks that a cultural
method becomes the basic method of designing and development
of education. It focuses an education system on dialogue with
culture of the person. The vector of our scientific research is
turned to studying of parents’ pedagogical culture , namely to
studying its contents and structural components.
Keywords: parents, culture, pedagogical culture of parents,
knowledge, skill, need.

Вступ.
У ході наукового пошуку встановлено, що по-

няття «культура» має багато дефініцій. Так, латинсь-
ке слово «культура», яке спочатку позначало лише
«обробка», сьогодні набуває більш широкого зна-
чення. Наприклад, на думку Є.М. Жукова, С.М. Кова-
льова, А.М. Прохорова, культура – це знання, що ха-
рактеризує різні історичні епохи, етноси, сфери
життєдіяльності та інформує про рівень розвитку
суспільства, про творчі сили та можливості людини,
що виражаються у типах та формах організації життя
та діяльності людей, їх взаєминах у соціумі. А.М. Ле-
онтьєв, В.С. Давидович розглядають культуру як спе-
цифічний засіб діяльності, що включає процес твор-
чого саморегулювання особистості – суб’єкта
індивідуальності та неповторності [4, 5]. Є.М. Бабо-
сов, В.С. Біблер вважають, що культура – це умова та
процес розвитку людини від людини «розумної» до
людини «етнопланетарної», враховуючи як етнічні,
так і загальні елементи образу світу [2]. А. Швейцер
віддає пріоритети духовній складовій: «Культура –
сукупність прогресу людини та людства в усіх галу-
зях та напрямках за умови, що цей прогрес служить
духовному вдосконаленню індивіда… » [10, с. 10].

Одним із суттєвих компонентів культури, як відо-
мо, є педагогічна культура, яка інтегрує історико-куль-
турний досвід та регулює сферу педагогічної взаємодії.
Зазначимо, що з поняттям «педагогічна культура» у
спеціальній педагогічній літературі ми вперше зустрі-
чаємося у роботах В.А. Сухомлинського, особливо у
книзі «Сердце отдаю детям». Він визначає прихильність
до дітей як найважливішу рису вчителя, а виховання
його почуттів вважає основою педагогічної культури.
В іншому випадку він протиставляє педагогічну куль-
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туру батьків, що здобувають педагогічні знання, «пе-
дагогічному безкультур’ю» [9].

Одним із перших означений термін вжив і Г.М.
Волков: «…це те середовище матеріальної та духов-
ної культури народу, яке безпосередньо пов’язане з
вихованням дітей. Це колиска та колискові пісні, іграш-
ки, дитячий одяг та рухливі ігри, дитяча їжа, правила
годування, дитячий фольклор, свята, поради молодій
матері та заповіти предків нащадкам, спортивні чи
інші змагання підлітків та молоді…» [3, с. 3].

Сьогодні ж не існує чіткого тлумачення поняття
«педагогічна культура», хоча це словосполучення є
достатньо поширеним у сучасній науковій літературі.
Проте частіше воно використовується як певна харак-
теристика педагогічної свідомості та педагогічної прак-
тики, зміст якої змінюється залежно від контексту.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити зміст та розглянути

основні структурні компоненти педагогічної культу-
ри батьків.

Результати дослідження.
У науковій періодиці останніх років, в енцик-

лопедичних та навчально-методичних виданнях пе-
дагогічна культура розглядається науковцями як:
- зміна культурних епох та відповідних до них куль-
турних цивілізацій, історія педагогічної науки та
освіти, зміна освітніх парадигм (М.В. Богуславсь-
кий, А.П. Валицька, Г.А. Виленський, Г.Ф. Карпо-
ва, З.І. Равкін, Є.М. Шиянов та ін.);

- соціальне явище, характеристика особливостей
зв’язку поколінь та педагогічної взаємодії, засіб
педагогізації навколишнього середовища, носіями
якого є педагоги, батьки, громадські вихователі та
діячі (В.М. Данильченко, І.Ф. Ісаєв);

- сутнісна характеристика середовища, способу жит-
тя, особливостей педагогічної системи, процес її
руху до нового якісного стану (Є.Ю. Захарченко,
Г.В. Звєздунова);

- прояв суттєвих якостей особистості, професійної
діяльності та спілкування вчителя (Г.Ф. Бєлоусова,
В.М. Гриньова, Т.В. Іванова, К.О. Соболєва) тощо.

Зазначимо, що як синонім культури вчителя
педагогічна культура розглядається досить часто. Ра-
зом із тим, експериментально доведено, що дитина,
яка відірвана від сім’ї, особливо у дитинстві, навіть
при доброму догляді з боку професіоналів, що пра-
цюють з нею, розвивається принципово інакше, ніж
її однолітки, які живуть у сім’ях. Така дитина відстає
як у фізичному, так і в психічному, інтелектуальному
та соціальному розвитку [6]. Указані дані вимагають
визнати, що сім’я чинить домінуючий вплив на роз-
виток та формування особистості дитини, оскільки
саме у сім’ї дитина проводить більшість часу; сім’ю
складають найбільш значущі для неї люди, і їх вплив
до підліткового віку залишається пріоритетним.
Пізніше, у підлітковому віці, коли дитина шукає авто-
ритети та зразки поза сім’єю, моделі поведінки, на-

буті у сім’ї з народження, продовжують впливати на
неї підсвідомо. Сім’я продовжує залишатися для ди-
тини внутрішнім еталоном порівняння, так би мови-
ти, нульовою крапкою відліку, від якої вона може піти
у той чи іншій бік, але ж яка залишається внутрішнім
мірилом будь-яких життєвих ситуацій.

Окрім того, саме сім’я може й повинна става-
ти свого роду буфером між дитиною та кризовим
суспільством, у якому відбувається хронічна куль-
турно-ціннісна девальвація.

Таким чином, ми доходимо думки, що коли
сім’я має такий значний вплив на дитину, то існує
потреба розглядати питання педагогічної культури
сім’ї, і переважно батьків як її основних вихователів,
усвідомлюючи при цьому і той вплив, який чинять
на дитину й інші члени її сім’ї, від якої безпосередньо
залежить розвиток та виховання.

Педагогічну культуру батьків ми розглядаємо
як комплекс знань, умінь та потреб психолого-педа-
гогічного характеру, що визначають систематичну
діяльність батьків, спрямовану на виховання та роз-
виток дитини.

Так, під знаннями ми розуміємо знання про
вікові особливості, закономірності та етапи психічно-
го та фізичного розвитку дитини, про потреби, інте-
реси та цінності дитини, про оптимальну організа-
цію життя дитини у сім’ї та поза нею, про мету, засоби
та методи виховання, про досягнення у галузі педаго-
гіки, психології, фізіології, гігієни.

Під уміннями ми розуміємо уміння синтезу-
вати та застосовувати набуті знання на практиці,
організовувати внутрішню сімейну взаємодію, ство-
рювати психологічно комфортну атмосферу в сім’ї,
а також уміння організовувати діяльність дитини –
навчальну, соціальну, господарську тощо.

Зазначимо, що на знаннях та вміннях, якими
повинні володіти батьки для успішного виконання
своєї виховної функції, зосереджується сьогодні знач-
на кількість науковців. Більшість сучасних авторів
(Г.А. Бугрим, Н.Є. Щуркова, Т.В. Лодкіна та інші) ус-
відомлюють значення розширення сфери знань та
вмінь, необхідних батькам у процесі виховання дітей.
Так, Т.В. Лодкіна підкреслює, що зміст педагогічної
культури не є повноцінним без знань у галузі етики,
естетики, права, психології та інших наук. Сьогодні
батькам уже недостатньо елементарних знань про
виховання. Необхідною є просвіта у галузі педагогі-
ки, психології, фізіології, генетики, корекційної педа-
гогіки тощо. Знання, які забезпечать розуміння зако-
номірностей розвитку дитини та  допоможуть
ураховувати її індивідуальність, особливо важливі
тепер, коли, з одного боку, багато сімей по-справж-
ньому занепокоєні якісним вихованням дітей, а з
іншого боку – у світ приходять усе більше немовлят з
тими чи іншими фізичними та психічними вадами.
Тому сучасні сім’ї все частіше потребують знань про
мету, засоби та методи виховання дітей, а також про
методи корекції та компенсації їх розвитку.

Разом із тим, необхідно пам’ятати про те, що
виховна діяльність у сім’ї має глибоко прикладний
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характер, тому важливо допомогти батькам у набутті
практичних умінь різноманітного характеру: від умі-
ння організовувати господарство, до вміння грамот-
но керувати розвитком дитини. Для цього принципо-
во важливим є введення компоненту потреби, який
відрізняє культуру від освіти. У цьому ми спираємо-
ся на дослідження К.М. Сорокіної [8]. Так, рівень ос-
віти сучасних батьків (тобто наявність у них загаль-
них та професійних знань та вмінь) значно вищий,
ніж у минулому. Високим є також і рівень конкретно-
педагогічних знань, які сьогодні є загальнодоступни-
ми через ЗМІ, велику кількість педагогічної та психо-
логічної літератури. Разом із тим, саме останні роки
характеризувалися процесом зниження зацікавле-
ності батьків у питаннях виховання дітей, перекладан-
ня ними відповідальності за виховання дитини на си-
стему державної освіти, або, у ряді випадків, на
гувернанток, репетиторів та приватні школи. Зросла
й кількість фактів насилля та жорстокого поводження
з дітьми у сім’ях. Усе це, на нашу думку, свідчить про
те, що високий рівень знань та вмінь ще не забезпе-
чує успішного та повноцінного виконання батьками
своєї виховної функції.

Так, під потребами К.М. Сорокіна розуміє
потребу в гуманістичному вихованні дитини, в по-
будові та реалізації єдиної системи цінностей, потре-
бу в саморозвитку, в самовихованні, самовдоскона-
ленні шляхом засвоєння набутого людством досвіду.

Зазначимо, що педагогічна культура батьків
реалізується в усіх видах діяльності та сприяє форму-
ванню різнобічних стосунків і спілкуванню. Отже, виз-
начальними характеристиками педагогічної культури
батьків виступають мотиваційний, змістовий та конст-
руктивний компоненти, формування яких є змістом
формування основ педагогічної культури батьків [1,
7]. Так, формування мотиваційного компоненту пе-
редбачає стимулювання інтересів, бажань, потреб,
спрямованості до розвитку і вдосконалення, педагогі-
чних спонукань до діяльності, визначення виховного
ідеалу, мети і стратегії виховання дитини у сім’ї, а та-
кож забезпечення стабільності мотиву вдосконалення
позитивними емоціями та переживаннями. Форму-
вання змістового компоненту передбачає забезпечен-
ня батьків надійними і усвідомленими знаннями про
виховання дитини у сім’ї з урахуванням специфіки і
завдань її віку, розвитку, стану здоров’я, спрямовани-
ми на пізнання закономірностей і особливостей, фор-
мування соціально-цінних форм поведінки і відносин
з оточенням. Формування ж конструктивного компо-
ненту передбачає засвоєння всіх видів, форм, умінь,
прийомів і методів виховного впливу на дитину і їх
творче застосування у власній практиці [1, 7].

Проведене дослідження свідчить, що форму-
вання окремих компонентів педагогічної культури не
може відбуватися ізольовано і обов’язково приводить
до вдосконалення одного іншим. Ефективність фор-
мування педагогічної культури забезпечується про-
цесом, який зважає на її структурну модель, має про-
грамно-цільовий, цілісний і безперервний характер,
враховує суб’єктивну позицію батьків як носіїв на-

ціональних і загальнолюдських цінностей, реалізуєть-
ся в їх виховній діяльності.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження дозво-

лило встановити, що педагогічна культура батьків
являє собою комплекс знань, умінь та потреб психо-
лого-педагогічного характеру, що визначають систе-
матичну діяльність батьків, спрямовану на вихован-
ня та розвиток дитини. Вона має 3 структурні
компоненти і залежить від загальної культури сім’ї,
педагогічної освіченості та творчої самореалізації
батьків в сімейному вихованні.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку більш детального вивчення педаго-
гічної культури батьків та шляхів її підвищення.
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МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ
ВНЗ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ

НОРМАТИВІВ З ФУТБОЛУ
Десятніков Г.О., Десятнікова Н.В.

Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. В даній статті представлена розроблена і науково
обґрунтована система методично-організаційних заходів для
підготовки студентів політехнічних ВНЗ до виконання конт-
рольних нормативів з футболу, визначено інтерес до занять
з футболу студентів 1-5 курсів, проаналізовано рівень підго-
товленості. Аналіз результатів досліджень визначив динамі-
ку середніх показників рівня технічної підготовленості з
футболу. Анкетування  показало перевагу футболу перед
іншими ігровими видами спорту.
Ключові слова: методично-організаційні аспекти, технічна
підготовленість, студенти, футбол, контрольні нормативи.
Аннотация. Десятников Г.О. Десятникова Н.В. Методичес-
ки-организационные аспекты подготовки студентов поли-
технических вузов  к выполнению контрольных нормативов
по футболу. В статье разработана и научно обоснована сис-
тема методически-организационных мер по подготовке сту-
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дентов политехнических вузов к выполнению контрольных
нормативов по футболу, определен интерес к занятиям по
футболу студентов 1-5 курсов, проанализирован уровень
подготовленности. Анализ результатов исследований опре-
делил динамику средних показателей уровня технической
подготовленности по футболу. Анкетирование показало пре-
имущество футбола перед другими игровыми видами спорта.
Ключевые слова: методически-организационные аспекты,
техническая  подготовленность, студенты,  футбол, конт-
рольные нормативы.
Annotation. Desdjatnikow G.O., Desjatnikowa N.W. The
methodically-organizational aspects of preparation of students
of polytechnic institutes of higher are to implementation of
controls norms on football. In the article is developed the system
of methodically-organizational measures is scientifically
grounded on preparation of students of polytechnic institutes
of higher to implementation of controls norms on football,
interest is certain to employments on football of students 1-5
courses, the level of preparedness is analyzed. Analysis of results
of researches has defined dynamics of average indices of a level
of engineering readiness on football. Questioning has shown
advantage of football before other game aspects of sports.
Keywords: methodically-organizational aspects, technical
preparedness, students, football, controls norms.

Вступ.
Цільова комплексна програма “Фізичне вихо-

вання – здоров’я нації”, затверджена указом Прези-
дента України від 1 вересня 1998 р. Одним з напрямків
здійснення цієї програми було прийняття Цільових
комплексних програм розвитку футболу на 1997-2002
та 2003-2008 рр., най масштабнішим досягненням у
реалізації яких стала активізація роботи з розвитку
дитячо-юнацького футболу в Україні.

Аналізу літературних джерел, відносно про-
блем наших досліджень показав зв’язок роботи із важ-
ливими науковими програмами [3] та практичними
завданнями [1,2,5]. Разом з тим, на сьогоднішній день,
друковані праці розглядають, як правило, питання
історії розвитку футболу, фізичну, тактичну, техніч-
ну та інші види підготовленості студентів. В теоретич-
них розробках, в основному, недостатньо вивчені
проблеми навчального процесу зі студентами. Прак-
тично відсутні використання елементів футболу на
заняттях фізичного виховання з метою підвищення
рівня фізичного розвитку студентів.

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічого університету ім. М.
Остроградського.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – розробити і науково обґрунту-

вати систему методично-організаційних заходів для
підготовки студентів політехнічних ВНЗ до виконання
контрольних нормативів з футболу.

Основними завданнями роботи є:
1.Проаналізувати рівень підготовленості з футболу
та інтересу до занять студентів 1-5 курсів.

2. Розробити систему методично-організаційних за-
ходів для підготовки студентів політехнічних ВНЗ до
виконання контрольних нормативів з футболу.

3. Експериментально перевірити запропоновану сис-
тему методично-організаційних заходів для досягнен-
ня належного рівня розвитку рухових якостей, фун-
кціональних можливостей систем організму для
успішної здачі контрольних нормативів з футболу.

Методи дослідження: 1. Аналіз науково-ме-
тодичної літератури та програмно-нормативних до-
кументів. 2. Анкетування. 3. Педагогічне спостере-
ження. 4. Педагогічний експеримент. 5. Методи
математичної статистики.

Організація досліджень. З метою визначен-
ня рівня підготовленості з футболу та інтересу до за-
нять проводили констатуючий експеримент. Дослід-
ження передбачало анкетування студентів  та
застосування прийому навчальних контрольних нор-
мативів технічної підготовленості з футболу, в яких
взяли участь студенти-юнаки 1-5 курсів машинобуд-
івних та автомобільних спеціальностей. Загальна
кількість – 250 з вибіркою з 1-го курсу 55; 2-го – 50; 3-
го – 58; 4-го – 47; 5-го – 40 студентів.

Результати дослідження.
Анкетування проводили з метою визначення

рівня популярності футболу у студентів машинобудів-
ного та автомобільного факультетів. Студентам 1-5
курсів пропонували визначити, яким спортивним іграм
з навчальної програми (волейбол, баскетбол, футбол)
вони надають перевагу. Результати анкетування пока-
зали, що найбільшу перевагу студенти надають футбо-
лу (65%), 27% опитаних надають перевагу баскетболу і
8% опитаних цікавляться волейболом (рис. 1).

З метою визначення рівня технічної підготов-
леності з футболу проводили педагогічне тестуван-
ня, що включало контрольні нормативи, запропоно-
вані у навчальній програмі.

Результати виконання контрольних нормативів
оцінювали за рівнями компетентності, що визначені
навчальною програмою. Рівень компетентності є
одним з головних критеріїв у виставленні оцінки за
виконання рухової дії.

Аналіз результатів досліджень середніх показ-
ників рівня технічної підготовленості з футболу пока-
зав, що студенти 1 курсу відповідають недостатньому
– 1-му рівню, середній (2-й) рівень мають студенти 2-
3-го курсу, достатній (3-й) рівень технічної підготовле-
ності мають студенти 4-5-го курсу, 4-го рівня компе-
тентності не мають студенти жодного курсу (рис. 2).

Результати досліджень дозволили спостеріга-
ти динаміку показників рівня технічної підготовле-
ності, які знижуються з кожним наступним роком
навчання.

Аналіз змісту пріоритетного матеріалу з розд-
ілу “Футбол” виявив, що:
· програма передбачає вивчення великої кількості
технічних дій;

· ставить високі вимоги до технічної підготовленості;
· у програмі дано одне заняття на тиждень, а вели-
кий проміжок часу між заняттями і мала тривалість
заняття ускладнює або унеможливлює формуван-
ня рухової навички.

Результати дослідження інтересу до занять
футболом та результати виконання контрольних нор-
мативів доводять необхідність упровадження додат-
кових занять для досягнення необхідного рівня техні-
чної підготовленості з футболу студентів політехнічних
ВНЗ та системи заходів для підвищення інтересу до
занять футболом.
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Рис. 1. Результати анкетування студентів 1-5 курсів.

Рис. 2 Динаміка рівнів компетентності технічної підготовленості з футболу студентів 1-5 курсів
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В результаті проведення досліджень розроб-
лено систему методико-організаційних заходів, спря-
мованих на підвищення рівня підготовленості з фут-
болу. Вона передбачає дві групи заходів:
1.Підвищення інтересу до занять футболом у сту-
дентів політехнічних ВНЗ.

2. Заходи, спрямовані на підвищення рівня технічної
підготовленості студентів з футболу.

Інтерес до занять з футболу в дослідженні є
засобом залучення студентів до систематичних і са-
мостійних занять, що в кінцевому результаті підви-
щить рівень їхньої технічної підготовленості. Форму-
вання стійкого інтересу до систематичних і
самостійних занять потребує цілеспрямованої та си-
стематичної діяльності викладача, спрямованої на
формування спеціальних знань, практичну діяльність,
що проявляється у змагальній діяльності, створення
позитивного емоційного фону через стимулювання.

Для формування спеціальних знань були роз-
роблені теми, які подавали у вигляді коротких повідом-
лень (2-4 хв.) на початку заняття або лекції, повідом-
лення, розповіді і т.д. Другий компонент у формуванні
інтересу – змагання, які організовували між група-
ми. Для формування стійкого інтересу ми викорис-
товували стимулювання, яке здійснювалося через
похвалу, добру оцінку.

Друга група заходів передбачала проведення
додаткових форм занять.

 З студентами під час експерименту проводи-
ли додаткові форми занять (години здоров’я, рухливі
ігри) до яких входили:
· зміст самостійних занять, рухливих ігор та годин
здоров’я з елементами футболу;

· вправи та ігри, спрямовані на вдосконалення техн-
ічної майстерності в умовах самостійних занять;

· теми теоретичного матеріалу відповідно до навчаль-
ної програми для студентів.

З метою перевірки ефективності розробленої
системи методично-організаційних заходів для підго-
товки до складання контрольних нормативів з футбо-
лу серед студентів 1-5 курсів був проведений педаго-
гічний експеримент.

До експерименту студенти складали контрольні
нормативи з розділу “Футбол” навчальної програми
“Основи здоров’я і фізична культура”.

 Результати досліджень виявили, що показни-
ки рівня технічної підготовленості з футболу студентів
відповідають 1-му, 2-му та 3-му рівням компетенції
(недостатній, середній та достатній) відповідно до ви-
мог навчальної програми. Порівняльний аналіз ре-
зультатів виконання контрольних нормативів до екс-
перименту та результатів проведеного раніше
констатуючого експерименту показав, що вони істот-
но не відрізняються (рис. 3).

Після закінчення педагогічного експеримен-
ту студенти повторно складали контрольні нормати-
ви. Результати дослідження показали, що застосуван-
ня розроблених методико-організаційних заходів
покращило результати технічної підготовленості з
футболу, що математично підтверджено (рис.4). Ма-
тематичний порівняльний аналіз результатів техніч-
ної підготовленості до експерименту та після експе-
рименту показав, що результати після експерименту
вірогідно покращилися t- розрахункове =2,069 (t- кри-
терій =2,009 при р>0,05). Впровадження системи роз-
роблених заходів позитивно вплинуло на рівень техн-
ічної підготовленості студентів.

Рис. 4. Результати виконання контрольних нормативів з розділу“Футбол” та їх оцінка
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Висновки.
1.Як показав аналіз наукових програм з практични-
ми завданнями, що на сьогоднішній день недостат-
ньо вивчено проблему навчального процесу зі сту-
дентами ВНЗ з футболу. Пріоритетний матеріал
навчальної програми “Основи здоров’я і фізична
культура” з розділу “Футбол” виявив, що:
· програма пропонує для вивчення велику
кількість технічних дій;

· ставить високі вимоги до технічної підготовленості;
· програма передбачає одне заняття на тиждень, а
великий проміжок часу між заняттями і мала три-
валість заняття ускладнює або унеможливлює
формування рухової навички.

2.Аналіз результатів досліджень визначив динаміку
середніх показників рівня технічної підготовленості
з футболу показав, що достатній (3-й) рівень техні-
чної підготовленості мають студенти 4-5 курсу, у
студентів 2-3 курсу – середній (2-й) рівень, а у сту-
дентів 1 курсу знижуються і відповідають найниж-
чому, недостатньому рівню компетенції – 1-му.
Анкетування показало перевагу футболу перед
іншими ігровими видами спорту.

3.Необхідність упровадження додаткових занять для
досягнення необхідного рівня технічної підготов-
леності з футболу студентів.

4.Проведення розроблених методико-організаційних
заходів значно покращило результати технічної
підготовленості з футболу. Математичний по-
рівняльний аналіз результатів технічної підготовле-
ності до експерименту та після експерименту по-
казав, що результати після експерименту вірогідно
покращився. Результати досліджень розробленої
системи методико-організаційних заходів спрямо-
вані на покращення рівня підготовленості студентів.

5. Розроблена система заходів дозволить оптимізува-
ти процес підготовки студентів політехнічних ВНЗ
до складання контрольних нормативів з футболу.

 В подальшому будуть розглянуті або розроб-
лені показники контрольних нормативів з урахуван-
ням специфіки професійної діяльності студентів.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕП-

АЭРОБИКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 15-16
ЛЕТ С ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Дорошенко В.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.
Запорожский национальный  университет

Аннотация. В рамках эксперимента проведено изучение
эффективности применения систематических занятий степ-
аэробикой в комплексной программе реабилитации юношей
и девушек 15-16 лет с признаками вегето-сосудистой дисто-
нии. Показано, что к окончанию исследования у школьников
и школьниц основной группы отмечалось достоверное по-
вышение уровня физической работоспособности и физичес-
кого состояния их организма, а также оптимизация функци-
онального состояния систем  кровообращения, внешнего
дыхания и физического здоровья. Полученные данные по-
зволили констатировать достаточно высокую эффективность
разработанной нами программы реабилитационных мероп-
риятий для школьников и школьниц старшего возраста с дан-
ной формой нозологии.
Ключевые слова: физическая работоспособность, функцио-
нальное состояние, физическое здоровье, вегето-сосудистая
дистония, юноши, девушки, старший школьный возраст, реа-
билитация, степ-аэробика.
Анотація. Дорошенко В.В., Богдановська Н.В., Маліков М.В.
Експериментальна оцінка ефективності застосування  степ-
аеробіки в комплексній програмі оптимізації фізичної пра-
цездатності та функціонального стану організму юнаків і
дівчат 15-16 років з вегето-судинної дистонією. В рамках
експерименту  проведено вивчення ефективності застосу-
вання систематичних занять степ-аеробікою у комплексній
програмі реабілітації юнаків та дівчат з ознаками вегето-
судинної дистонії. Показано, що по завершенню дослідження
у школярів та школярок загальної групи відмічалося достов-
ірне підвищення рівня фізичної працездатності та фізичного
стану їхнього організму, а також оптимізація функціональ-
ного стану систем кровообігу, зовнішнього дихання та фізич-
ного здоров’я. Отримані дані дозволили констатувати дос-
татньо високу ефективність розробленої програми
реабілітаційних заходів щодо школярів та школярок старшо-
го шкільного віку з даною формою нозології.
Ключові слова: фізична працездатність, функціональний стан,
фізичне здоров’я, вегето-судинна дистонія, дівчата, юнаки,
старший шкільної вік, реабілітація, степ-аеробіка.
Annotation. Doroshenko V.V., Bogdanovskaya N.V., Malikov
N.V. Experimental estimation of efficiency of application of
step-aerobics in the complex program of optimization physical
capacity and functional state of organism of youths and girls
15-16 years with vegetates vascular distony. Within the
framework of experiment the study of efficiency of application
of systematic employments by step-aerobics in the complex
program of rehabilitation youths and girls 15-16 years with the
signs of vegetates vascular destiny was conducted. It is shown
that ending of research at schoolboys and schoolgirls of basic
group the reliable increase of level of physical capacity and
bodily condition of their organism, and also optimization of
the functional  state of the systems of blood circulation, external
breathing and physical health was marked. Findings allowed to
establish enough high efficiency of the program of rehabilitation
measures developed by us for schoolboys and schoolgirls of
senior age with the given form of nosology.
Keywords: physical capacity, functional state, physical health,
vegetatiks vascular distony youths, girls, senior school age,
rehabilitation, step-aerobics.
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Введение.
В последние годы отмечается существенное

ухудшение состояния здоровья детей различного воз-
раста. Значительное распространение в структуре за-
болеваний развивающегося организма получили раз-
личные заболевания сердечно-сосудистой системы,
одной из первых реагирующих на комплекс неблагоп-
риятных воздействий окружающей среды [1-3, 5].

По мнению ряда специалистов, важная роль в
оптимизации состояния здоровья детей школьного
возраста с функциональными нарушениями систе-
мы кровообращения, наряду с традиционными сред-
ствами лечения и реабилитации, должна отводиться
наиболее доступным и эффективным видам физи-
ческих упражнений, к которым, возможно, можно
отнести и систематические занятий степ-аэробикой
[4, 7]. К сожалению, в литературе практически отсут-
ствуют сведения относительно эффективности ис-
пользования степ-аэробики в оптимизации функци-
онального состояния и физической
работоспособности детей различного возраста с той
или иной патологией аппарата кровообращения.

Актуальность и несомненная практическая
значимость данного вопроса послужили предпосыл-
кой для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стала оценка эффектив-

ности разработанной нами программы реабилита-
ционных мероприятий с элементами степ-аэробики
для юношей и девушек старшего школьного возрас-
та с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
организма.

Результаты исследования.
В соответствии с целью исследования нами

было проведено обследование 27 юношей и 33 де-
вушек в возрасте 15-16 лет с признаками вегето-со-
судистой дистонии. Все школьники и школьницы
были разделены на две группы: основную (14 юно-
шей и 17 девушек) и сравнительную (13 юношей и
16 девушек). Основное отличие между представи-
телями указанных групп состояло в том, что школь-
ники и школьницы основной группы, наряду с тра-
диционной для данного заболевания программой
реабилитационных мероприятий, систематически
занимались степ-аэробикой.

Для оценки эффективности предложенной
нами программы реабилитации у всех обследован-
ных в начале эксперимента, через 4 и 8 месяцев пос-
ле начала применения реабилитационных меропри-
ятий определяли: уровень физической
работоспособности с помощью функциональной
пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса работос-
пособности (ИР, абсолютные единицы, а.е.); уровень
физического состояния (УФС, а.е.) – по методике
Пироговой-Иващенко; уровень функционального
состояния систем кровообращения (УФСссс, баллы),
внешнего дыхания (УФСвд, баллы) и физического
здоровья (УФЗ, баллы) – с помощью разработанной
нами компьютерной программы «Школяр-люкс» [6].

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны с ис-
пользованием статистического пакета Microsoft Exell.

По общепризнанному мнению диагностика
физической работоспособности, функционального
состояния и физического здоровья той или иной груп-
пы обследуемых имеет важное значение для оценки
эффективности применения среди них определенной
программы коррекционных мероприятий. В связи с
этим в нашем исследовании было проведено изуче-
ние особенностей указанных параметров у предста-
вителей обеих групп на всех этапах эксперимента.

Как видно из результатов, представленных в
таблице 1, в начале исследования нам не удалось за-
регистрировать статистически значимых межгруппо-
вых различий среди юношей и девушек в возрасте
15-16 лет.

Для юношей основной и сравнительной групп
были характерны ниже среднего значения уровня
физического состояния организма (УФС), физической
работоспособности (ИР), функционального состояния
сердечно-сосудистой системы (УФСссс) и низкие –
функционального состояния системы внешнего ды-
хания (УФСвд) и уровня физического здоровья (УФЗ).

Практически аналогичные соотношения были
зарегистрированы и среди девушек обеих групп.
Среди них отмечался ниже среднего уровень физи-
ческого состояния и физической работоспособнос-
ти и низкие величины функционального состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также
уровня физического здоровья.

Представленные материалы свидетельствуют,
во-первых, о несомненной однородности исследуе-
мых групп школьников и школьниц с признаками
вегето-сосудистой дистонии и, во-вторых, о выражен-
ном негативном влиянии указанной нозологической
формы на важнейшие функциональные показатели
их организма.

Повторное обследование юношей и девушек
обеих групп, принявших участие в эксперименте,
было проведено нами через 4 месяца после начала
исследования. Для более объективной интерпрета-
ции полученных данных мы посчитали возможным
привести не абсолютные значения использованных
в работе параметров, а величины их относительного
изменения – в процентах от их значений, зарегистри-
рованных в начале исследования.

В соответствии с результатами, приведенны-
ми в таблице 2, на данном этапе эксперимента мож-
но было констатировать лишь тенденцию к более
высоким темпам позитивных изменений физической
работоспособности, физического состояния, функ-
ционального состояния кардиореспираторной сис-
темы и уровня физического здоровья у школьников
и школьниц основной группы, систематически зани-
мавшихся, помимо традиционных реабилитацион-
ных мероприятий, степ-аэробикой.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что уже че-
рез 4 месяца данных занятий у юношей основной
группы регистрировались достоверно более высо-
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Таблица 1 
Величины индекса физической работоспособности (ИР), физического состояния (УФС), функционального 
состояния систем кровообращения (УФСссс), внешнего дыхания (УФСвд) и физического здоровья (УФЗ) у 

юношей и девушек основной и сравнительной групп в начале эксперимента (М±м) 
 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная группа Основная 
группа 

УФС, а.е. 0,41±0,01 
ниже среднего 

0,40±0,02 
ниже среднего 

0,44±0,02 
ниже среднего 

0,45±0,02 
ниже среднего 

ИР, а.е. 10,86±0,35 
ниже среднего 

11,30±0,56 
ниже среднего 

11,56±0,43 
ниже среднего 

11,39±0,54 
ниже среднего 

УФСссс, баллы 48,54±2,26 
ниже среднего 

49,14±1,87 
ниже среднего 

48,00±2,34 
низкий 

44,59±1,83 
низкий 

УФСвд, баллы 29,23±2,50 
низкий 

32,50±1,35 
низкий 

29,88±2,36 
низкий 

26,47±1,17 
низкий 

УФЗ, баллы 25,68±2,84 
низкий 

25,01±2,59 
низкий 

28,93±2,91 
низкий 

29,26±1,74 
низкий 

 

Таблица 2 
Величины относительного прироста использованных в исследовании показателей  

у юношей и девушек 15-16 лет  основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента  
(в % от значений данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) 

 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 4,44±1,52 3,46±1,35 2,44±1,33 3,67±1,26 

ИР -4,67±1,22 -4,55±1,37 -3,89±1,34 -5,89±1,33 

УФСссс 2,22±1,33 5,23±1,40 5,08±1,40 6,86±1,36 

УФСвд 8,42±1,35 9,89±1,38 11,92±1,34 15,56±1,41 

УФЗ 10,89±1,33 22,13±1,36*** 15,17±1,31 16,26±1,38 

Примечание: здесь и далее * – p < 0,05; ** – p < 0,01; p < 0,001 по сравнению с группой сравнения. 

Таблица 3 
Величины изученных показателей у юношей и девушек 15-16 лет основной и сравнительной групп  

через 8 месяцев после начала эксперимента (М±м) 
 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,45±0,01 
ниже среднего 

0,46±0,01 
ниже среднего 

0,47±0,01 
ниже среднего 

0,49±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,89±0,25 
средний 

9,46±0,42 
средний 

10,51±0,35 
ниже среднего 

9,73±0,34 
средний 

УФСссс, 
баллы 

50,54±1,85 
средний 

55,21±1,81* 
средний 

51,38±2,08 
средний 

51,82±1,71 
средний 

УФСвд, баллы 34,38±2,38 
ниже среднего 

40,64±1,28** 
ниже среднего 

35,94±2,08 
ниже среднего 

36,00±1,10 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 31,81±2,51 
низкий 

38,33±2,25* 
ниже среднего 

35,32±2,43 
ниже среднего 

39,82±1,43* 
ниже среднего 
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кие, чем у их сверстников из группы сравнения, ве-
личины относительного прироста уровня физичес-
кого здоровья (соответственно 22,13±1,36% и
10,89±1,33%).

В целом изменения большинства использован-
ных в исследовании показателей к данному этапу экс-
перимента были не столь выраженными (от 2,44±1,33%
до 9,89±1,38%), за исключением динамики уровня
физического здоровья у представителей обоего пола
и обеих групп (от 10,89±1,33% до 22,13±1,36%). Нельзя
не отметить также и достаточно оптимальные значе-
ния относительного изменения уровня функциональ-
ного состояния системы внешнего дыхания у деву-
шек 15-16 лет основной и сравнительной групп
(соответственно 15,56±1,41% и 11,92±1,34%).

Как и предполагалось, наиболее существен-
ные изменения были отмечены на заключительном
этапе исследования – после 8 месяцев применения
разработанной нами программы реабилитационных
мероприятий.

Как видно из таблицы 3 к окончанию исследо-
вания у юношей основной группы наблюдалась тен-
денция к более оптимальным значениям УФС (соот-
ветственно 0,46±0,01 а.е. и 0,45±0,01 а.е.), ИР (9,46±0,42
а.е. и 9,89±0,25 а.е.) и достоверно более высокие зна-
чения уровней функционального состояния систем
кровообращения (соответственно 55,21±1,81 балла и
50,54±1,85 балла), внешнего дыхания (40,64±1,28 бал-
ла и 34,38±2,38 балла) и физического здоровья
(38,33±2,25 балла и 31,81±2,51 балла).

Нельзя не отметить тот факт, что для юношей
обеих групп были характерны позитивные измене-
ния практически всех использованных в исследова-
нии параметров. Так, к окончанию эксперимента у
них наблюдались уже средние значения физической
работоспособности и функционального состояния
сердечно-сосудистой системы организма, а у пред-
ставителей основной группы и ниже среднего вели-
чины уровня физической работоспособности.

Схожие данные были получены и при сравни-
тельном анализе абсолютных значений использован-
ных в работе показателей, отмеченных у девушек 15-
16 лет исследованных групп. Для представительниц

основной группы была характерна тенденция к бо-
лее оптимальным значениям УФС, ИР, УФСссс,
УФСвд и статистически значимо более высокие ве-
личины УФЗ (соответственно 39,82±1,43 балла и
35,32±2,43 балла). Необходимо отметить также, что у
представительниц обеих групп наблюдалась положи-
тельная динамика изученных параметров, которая
отражалась их переходом в более оптимальные, чем
в начале исследования, функциональные классы.

Еще более убедительными выглядели данные
сравнительного анализа величин относительного из-
менения показателей физической работоспособно-
сти, функционального состояния и физического здо-
ровья у школьников и школьниц 15-16 лет основной и
сравнительной групп, зарегистрированные к окон-
чанию исследования (табл. 4).

К окончанию исследования для юношей, в те-
чение 8 месяцев проходивших курс реабилитации по
разработанной нами программе, наблюдались дос-
товерно более высокие, чем в группе сравнения, зна-
чения относительного прироста УФС (соответствен-
но 14,45±1,16% и 9,24±1,59%), ИР (16,31±1,25% и
8,92±1,23%), УФСссс (12,35±1,39% и 4,12±1,29%),
УФСвд (25,05±1,38% и 17,63±1,38%) и УФЗ (соответ-
ственно 53,24±1,32 и 23,87±1,34%).

Аналогичная картина отмечалась и в отноше-
нии девушек обеих групп. Для представительниц ос-
новной группы были характерны статистически зна-
чимо более высокие темпы позитивных изменений
ИР (соответственно 14,57±1,18% и 9,08±1,29%), УФСссс
(16,23±1,37% и 7,03±1,34%), УФСвд (36,00±1,37% и
20,29±1,33%) и УФЗ (36,09±1,30% и 22,06±1,30%).

В свете представленных данных интересным
выглядел факт относительно равных величин отно-
сительного прироста практически всех изученных
показателей у юношей и девушек основной группы,
за исключением значений уровня их физического
здоровья, положительные изменения которого были
более выражены в группе юношей (соответственно
53,24±1,32% и 36,09±1,30%).

Выводы.
Таким образом, полученные в данном иссле-

довании материалы убедительно свидетельствуют о

Таблица 4 
Величины относительного прироста использованных в работе показателей у юношей и девушек  

15-16 лет основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента (М±м) 
 

Юноши Девушки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 9,24±1,59 14,45±1,16** 6,03±1,20 7,64±1,19 

ИР -8,92±1,23 -16,31±1,25*** -9,08±1,29 -14,57±1,18** 

УФСссс 4,12±1,29 12,35±1,39*** 7,03±1,34 16,23±1,37*** 

УФСвд 17,63±1,38 25,05±1,38*** 20,29±1,33 36,00±1,37*** 

УФЗ 23,87±1,34 53,24±1,32*** 22,06±1,30 36,09±1,30*** 
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том, что использование систематических занятий
степ-аэробикой в комплексной реабилитации юно-
шей и девушек старшего школьного возраста с при-
знаками вегето-сосудистой дистонии способствует
более выраженной оптимизации функционального
состояния их организма, повышению уровня физи-
ческой работоспособности и физического здоровья
в целом. Очевидно, что применение данного вида
физических упражнений существенно повышает
эффективность реабилитационных мероприятий,
проводимых среди данного контингента лиц с ука-
занной формой нозологии.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования систематических занятий степ-аэро-
бикой в комплексной реабилитации юношей и деву-
шек старшего школьного возраста с признаками ве-
гето-сосудистой дистонии.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ
НА ІГРАХ ХХІХ ОЛІМПІАДИ У ПЕКІНІ

Дрюков В.О.
Державний науково-дослідний інститут

 фізичної культури і спорту

Анотація. Проведено аналіз спортивних результатів та оцін-
ка потенційних можливостей українських спортсменів на-
передодні Ігор ХХІХ Олімпіади. Аналіз показав, що збірна
команда України може завоювати як 20-23 олімпійські наго-
роди і потрапити до 15 найсильніших країн світу, так і отри-
мати 13-15 медалей та місце у третьому десятку неофіційно-
го  командного заліку, в  залежності  від ефективності
організації, реалізації та забезпечення заключного етапу
підготовки та виступу найсильніших спортсменів країни на
Іграх ХХІХ Олімпіади.
Ключові слова: збірні команди України, спортивні результати,
чемпіонати світу, Ігри ХХІХ Олімпіади, потенційні можливості.
Аннотация.  Дрюков В.А. Перспективы сборной команды Ук-
раины на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине. Проведен анализ
спортивных результатов и оценка потенциальных возможнос-
тей украинских спортсменов накануне Игр ХХІХ Олимпиады.

Анализ показал, что сборная команда Украины может завоевать
как 20-23 олимпийских наград и попасть в 15 сильнейших стран
мира, так и получить 13-15 медалей и место в третьем десятке
неофициального командного зачета, в зависимости от эффек-
тивности организации, реализации и обеспечения заключитель-
ного этапа подготовки и выступления сильнейших спортсме-
нов страны на Играх ХХІХ Олимпиады.
Ключевые слова: сборные команды Украины, спортивные
результаты, чемпионаты мира, Игры ХХІХ Олимпиады, по-
тенциальные возможности.
Annotation. Driukov V.O. Performance forecast for Ukrainian
national team during ХХІХ Olympic Games in Beijing. The
analysis of sport results has been done as well as estimation of
its potential capabilities before ХХІХ Olympic Games has been
conducted. We have shown that national team of Ukraine is
able to win either 20-23 Olympic medals and to get in the list of
15 countries with the best results, or to get 13-15 medals and to
get the place in the third ten. The final result will depend on
effectiveness of management, implementation and overall
support of final preparatory phase and performance of the best
elite athletes of the country during ХХІХ Olympic Games.
Key words: national teams of Ukraine, sport results, World
Championships, ХХІХ Olympic Games, potential possibilities.

Вступ.
З наближенням Ігор XXІХ Олімпіади в Пекіні

все більшого значення, уваги з боку тренерів, спорт-
сменів, керівників і працівників спорту набувають
питання щодо прогнозування можливих олімпійсь-
ких досягнень національних збірних команд. Обов’яз-
ковою у визначенні перспектив виступу збірних ко-
манд на прийдешніх Олімпійських іграх являється є
оцінка потенційних спроможностей можливостей
спортсменів на підставі аналізу показаних ними ре-
зультатів на головних міжнародних змаганнях олімп-
ійського циклу.

Відомості, наведені в попередніх публікаціях
щодо підсумків чемпіонатів світу з олімпійських видів
спорту та оцінки потенційних можливостей українсь-
ких спортсменів напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади
доповнились новою інформацією про дані, які вико-
ристовувались, а в деяких випадках навіть зазнали змін
[1, 3, 5]. Тому виникла потреба в уточненні, понов-
ленні передбачень щодо перспектив виступу збірної
команди України в Пекіні.

Дослідження виконано в рамках  теми 1.3.5
«Організаційні та практичні основи науково-методич-
ного забезпечення підготовки національних збірних ко-
манд до Олімпійських ігор»  (№ державної реєстрації
0106U010995) Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – здійснити аналіз спортивних

результатів та оцінити потенційні можливості українсь-
ких спортсменів напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади.

Методи дослідження
Аналіз даних літературних джерел, інформац-

ійної мережі Інтернет, технічних протоколів чемпіо-
натів світу 2005–2008 рр. з олімпійських видів спорту
та Ігор XXVІІІ Олімпіади, педагогічні спостережен-
ня, опитування, методи математичної статистики.

Результати досліджень.
На сьогодні 204 спортсмени вибороли 187

ліцензій, які дають право на участь в Іграх ХХІХ Олі-
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мпіади. У 15 видах спорту відбір закінчено, ще у 12
видах спорту триває досі.

Бокс. Змагання на Іграх ХХІХ Олімпіади про-
водяться серед чоловіків в 11 вагових категоріях.
Відбір на участь у цих змаганнях закінчено. Збірна
команда України здобула вісім олімпійських ліцензій
у 8 вагових категоріях. Аналіз виступу українських
боксерів у 2005–2008 рр. дозволяє зробити прогноз,
що на Іграх ХХІХ Олімпіади збірна команда України
з боксу спроможна боротися за 1-2 медалі.

Боротьба вільна. Змагання на Іграх ХХІХ Ол-
імпіади проводяться серед чоловіків у 7 вагових кате-
горіях, а серед жінок у 4 вагових категоріях. На сьо-
годні 9 спортсменами завойовано 9 ліцензій, проте
відбір на Ігри ХХІХ Олімпіади у цьому виді спорту
ще триває. На попередніх чемпіонатах світу олімп-
ійського циклу 2005–2008 рр. 10 українських спорт-
сменів потрапили до шістірки най сильніших, що дає
змогу збірній команді України з вільної боротьби
позмагатись за 2-3 медалі на Іграх ХХІХ Олімпіади.

Боротьба греко-римська. Змагання на Іграх
ХХІХ Олімпіади проводяться серед чоловіків у 7 ва-
гових категоріях. Завойовано 1 ліцензію у ваговій ка-
тегорії 66 кг (А. Хвощ – 7 місце на Чемпіонаті світу
2007 р., А. Варданян – 1 місце на Чемпіонаті Європи
2008 р.). Відбір на Ігри ХХІХ Олімпіади триває. Імов-
ірно завоювання 1 олімпійської нагороди.

Важка атлетика. Починаючи з 2000 р.
олімпійські нагороди розігруються серед чоловіків у
8 вагових категоріях, серед жінок – у 7. Завойовано 9
олімпійських ліцензій у 9 вагових категоріях, відбір
закінчено. Збірна команда України з важкої атлетики
має потенційні можливості завоювати 1-2 олімпійські
нагороди.

Велосипедний спорт (маунтенбайк). Завойо-
вано 1 олімпійську ліцензію у змаганнях чоловіків,
проте втрутитися у боротьбу за нагороди на Іграх
ХХІХ Олімпіади не має потенційних можливостей.

Велосипедний спорт (трек). На Іграх ХХІХ
Олімпіади у Пекіні чоловіки будуть змагатися у 7 дис-
циплінах, жінки – у 3. Завойовано 6 ліцензій (9 спорт-
сменами), відбір закінчено. Збірна команда України
з велосипедного спорту (трек) має передумови для
завоювання 1 медалі на Іграх ХХІХ Олімпіади.

Велосипедний спорт (шосе). Розігрується чо-
тири комплекти нагород серед чоловіків та жінок.
Відбір на олімпійські змагання серед чоловіків закін-
чено. Завойовано 5 ліцензій (4 спортсмени). Оста-
точне визначення учасниць Олімпіади серед жінок
відбудеться 31 травня 2008 р. Враховуючи досягнен-
ня українських спортсменів на попередніх Олімпійсь-
ких іграх та чемпіонатах світу впродовж 2004–2008
рр. ймовірність здобуття олімпійської нагороди
збірною командою України у 2008 р. становить близь-
ко 5-10 %.

Веслування академічне. Розігрується 14 ком-
плектів медалей: серед чоловіків – 8, серед жінок – 6.
Здобуто 2 ліцензії (8 спортсменів), відбір на Ігри ХХІХ
Олімпіади триває. Імовірно завоювання 1 олімпійсь-
кої нагороди.

Веслування на байдарках і каное. На Іграх
ХХІХ Олімпіади серед чоловіків розігрується 9 комп-
лектів нагород (байдарка – 5, каное – 4), серед жінок
– 3 (байдарка). Всього – 12 дисциплін. Завойовано 2
ліцензії (3 спортсмени), відбір триває. Аналіз резуль-
татів збірної команди України з веслування на бай-
дарках і каное дає підставу припустити, що на Іграх
ХХІХ Олімпіади вона виступить в п’яти класах човнів
і має потенційні можливості завоювати олімпійську
нагороду.

Вітрильний спорт. У Пекіні змагатимуться 11
класів яхт: у чоловіків – 4, у жінок – 4, суміжні – 3.
Збірна команда України з вітрильного спорту завою-
вала 4 ліцензії (6 спортсменів), відбір у цьому виді
спорту закінчено. На Іграх ХХІХ Олімпіади збірна
команда України спроможна завоювати 1-2 медалі.

Гімнастика спортивна. Сучасна програма у
спортивній гімнастиці на Іграх ХХІХ Олімпіади пе-
редбачає розіграш 14 комплектів нагород: 8 у чоловіків
та 6 у жінок. Розіграш ліцензій закінчено. У резуль-
таті збірна команда України здобула 3 ліцензії (6 – у
жінок і 2 – у чоловіків). З урахуванням наявних досяг-
нень українська збірна зі спортивної гімнастики на
Іграх ХХІХ Олімпіади має найбільші потенційні мож-
ливості для завоювання 1-2 нагород у змаганнях з
окремих видів багатоборства.

Гімнастика художня. З 1996 р. розігрується два
комплекти нагород в особистому багатоборстві та
групових вправах. Збірна команда України виступа-
тиме на Іграх ХХIХ Олімпіади  в особистій (2  ліцензії)
і командній першості (6 спортсменок). Усього 3
ліцензії (8 спортсменок). Досягнення збірної коман-
ди України у цьому виді спорту пов’язані зі стабіль-
ними виступами Безсонової Г., яка спроможна бо-
ротися за медаль на Іграх ХХІХ Олімпіади.

Дзюдо. На Іграх ХХІХ Олімпіади розігрується
14 комплектів нагород у 7 вагових категоріях серед
чоловіків та жінок. Завойовано 9 ліцензій (9 спорт-
сменів). Відбір закінчено. Враховуючи наявні досяг-
нення збірної команди України з дзюдо, можна пе-
редбачити, що у Пекіні вона зможе боротися за 1-2
олімпійські нагороди.

Кінний спорт. Чоловіки та жінки змагаються
разом у 6 видах змагань: особиста та командна
першість у виїздці, подоланні перешкод і триборстві.
У 2008 р. Україна вперше буде брати участь у змаган-
нях з кінного спорту на Олімпійських іграх. Завойо-
вано 1 ліцензію (4 спортсмени), проте вітчизняні
спортсмени втрутитися в боротьбу за нагороди, швид-
ше за все, не зможуть.

Легка атлетика. У Пекіні спортсмени будуть
змагатися у 47 видах змагань: чоловіки – 24, жінки –
23. Система відбору на Олімпійські ігри 2008 р. ґрун-
тується на виконанні кваліфікаційних нормативів.
НОК може заявити максимум 3-х представників в
кожній дисципліні, якщо вони виконали норматив
«А», й одного, якщо він виконав норматив «В». На
сьогодні 69 українських спортсменів виконали нор-
мативи у 30 з 43 дисциплін легкої атлетики. У Пекіні
за умови реалізації наявних можливостей вони спро-
можні завоювати 1-2 медалі.
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Плавання. На Іграх ХХІХ Олімпіади спортсме-
ни будуть змагатися у 34 видах змагань, по 17 серед
чоловіків та жінок. За підсумком 2007–2008 рр.
олімпійські ліцензії мають 19 українських спорт-
сменів, відбір триває. Аналіз результатів виступу
збірної команди з плавання дає підстави зробити вис-
новок, що залежно від реалізації своїх потенційних
можливостей українські спортсмени можуть вибо-
роти 1 медаль у Пекіні.

Плавання синхронне. На Іграх ХХІХ Олімпіа-
ди жінки будуть змагатися у двох видах вправ: дуетні
і групові. Здобуто 1 ліцензію у змаганнях дуетів, про-
те одержати олімпійські нагороди українські спорт-
смени не зможуть.

Стрільба з лука. На Іграх ХХІХ Олімпіади
спортсмени будуть змагатися у чотирьох видах зма-
гань, особиста та командна першість серед чоловіків
та жінок. Здобуто 6 ліцензій (5 спортсменів), відбір
триває. Аналіз результатів виступів української
збірної команди у головних міжнародних змаганнях
2005–2008 рр. показав, що за умови повної реалізації
наявних потенційних можливостей  вона зможе бо-
ротися за 1 олімпійську нагороду в командній пер-
шості на Іграх ХХІХ Олімпіади.

Стрільба кульова. На Іграх 2008 р. змагання
відбуватимуться у 10 вправах: серед чоловіків – 6,
серед жінок – 4. За підсумками змагань 2005–2007
рр. ліцензії на участь в Олімпійських Іграх 2008 р. одер-
жали 11 українських спортсменів у 8 з 10 стрілецьких
вправ. За умови досягнення надійності, стабільності
результатів на рівні особистих рекордів українські
спортсмени у змаганнях зі стрільби кульової можуть
завоювати  1-2 олімпійські нагороди на Іграх ХХІХ
Олімпіади.

Стендова стрільба. У 2008 р. спортсмени зма-
гатимуться у 5 вправах: чоловіки – 3, жінки – 2. Пред-
ставником збірної команди України у Пекіні буде М.
Мільчев, який за сприятливих умов має потенційні
можливості потрапити у фінальну частину змагань і
поборотися за олімпійську медаль.

Стрибки у воду. Олімпійські медалі виборю-
ють у 8 видах програми, по 4 серед чоловіків та жінок.
Збірна команда України одержала 9 ліцензій (8 спорт-
сменів), проте завоювати олімпійські нагороди ук-
раїнські спортсмени не зможуть.

Стрибки на батуті. Олімпійські медалі розіг-
руватимуться в індивідуальних стрибках серед чо-
ловіків та серед жінок. Українські спортсмени (Ю.
Нікітін та О. Мовчан) вибороли 2 олімпійські ліцензії,
але швидше за все їм буде складно втрутитись у бо-
ротьбу за олімпійські нагороди.

Сучасне п’ятиборство. У програмі Ігор будуть
розігруватися 2 комплекти нагород в особистій пер-
шості серед чоловіків та жінок. Здобуто 1 ліцензію
(серед чоловіків). Остаточні ліцензії будуть розподі-
лені за підсумками Чемпіонату світу 2008 р. (27.05-
01.06, Будапешт). У складі збірної команди України з
сучасного п’ятиборства згідно з підсумками змагань
2005–2008 рр.  зможуть виступати на Іграх ХХІХ Ол-
імпіади 2-3 спортсмени, що мають потенційні мож-
ливості вибороти 1 олімпійську нагороду.

Теніс. Відбір на майбутні Олімпійські ігри
відбуватиметься за міжнародним рейтингом від 9
липня 2008 р. в одиночних та парних розрядах серед
чоловіків та жінок. Найімовірніше, що в Пекіні Украї-
на в цьому виді спорту буде брати участь тільки у
змаганнях жіночої першості без втручання в бороть-
бу за нагороди.

Триатлон. У програмі Олімпіади  розігрується
2 комплекти медалей в особистому заліку у чоловіків
та жінок. Україна має можливість представляти 3
спортсменів в цьому виді спорту на Іграх 2008 р. Ол-
імпіади,  проте без втручання в боротьбу за медалі.

Тхеквандо. У програмі Ігор 2008 р. розігруєть-
ся 8 комплектів олімпійських нагород: по 4 вагові ка-
тегорії у чоловіків та жінок. У складі збірної команди
України на Іграх ХХІХ Олімпіади візьме участь 1-2
спортсмени, без шансу завоювати олімпійську наго-
роду.

Фехтування. Всього на Іграх ХХІХ Олімпіади
розігрується 10 комплектів нагород: по 5 серед чо-
ловіків та жінок. Завойовані олімпійські ліцензії у двох
видах зброї: шабля (жінки) та шпага (чоловіки). Пе-
редбачаються завоювання ще 2-3 ліцензій в особис-
тих змаганнях із шаблі (чоловіки), шпаги (жінки) та
рапіри (чоловіки та жінки). Динаміка спортивних ре-
зультатів українських спортсменів свідчить, що збірна
команда України з фехтування може завоювати на
Іграх XXІХ Олімпіади 1 медаль в змаганнях на шаб-
лях або шпагах.

Висновки.
Збірна команда України може завоювати як

20-23 олімпійські нагороди і потрапити до 15 найсиль-
ніших країн світу, так і  отримати 13-15 медалей та
місце у третьому десятку неофіційного командного
заліку, в залежності від ефективності організації, реа-
лізації та забезпечення заключного етапу підготовки
та виступу найсильніших спортсменів країни на Іграх
ХХІХ Олімпіади.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ И ОСОБЕННОСТЕЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ АРМСПОРТСМЕНОВ

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Илюшина В.А.

Харьковская государственная академия
физической культуры

Аннотация. В данной статье проведено исследование диаг-
ностики свойств нервной системы армспортсменов по пси-
хомоторным показателям Е.П.Ильина (теппинг-тест). Учет
полученных данных позволит рационально построить тре-
нировочную программу армспортсменов в соответствии с
типом и особенностями их нервной системы. Определенные
методы саморегуляции, изложенные в статье, помогают усо-
вершенствовать тренировочный процесс армспортсменов в
подготовительный период.
Ключевые слова: армспорт, тренировочный процесс, физи-
ческие нагрузки, нервная система.
Анотація. Илюшина В.А. Визначення властивостей і особли-
востей нервової системи армспортсменів у підготовчий пе-
ріод. У даній статті проведені дослідження діагностики вла-
стивостей нервової системи  армспортсменів  за
психомоторними показниками Е.П.Іл’їна (теппінг-тест);
урахування отриманих даних дозволить раціонально побу-
дувати тренувальну програму армспортсменів згідно з ти-
пом і особливостями їх нервової системи. Методи саморе-
гуляції, що визначені у статті, допомагають удосконалити
тренувальний процес армспортсменів у підготовчий період.
Ключові слова: армспорт, тренувальний процес, фізичні на-
вантаження, нервова система.
Annotation. Ilyushina V.A. Definition of properties and features
of nervous system sportsmen in the preparatory term. In this
article is lead the diagnostics of properties of nervous system
on psychomotor parameters E.P.Iljina of the sportsman in a
armsport; the account of the received data will allow to construct
rationally the training program of the sportsman in a armsport
according to type and features of their nervous system. The
certain methods of self-control stated in this clause, help to
improve training process of the sportsman in a armsport during
the preparatory period.
Key words: armsport, process of a training, physical loadings,
nervous system.

Введение.
Проблеме свойств нервной системы спорт-

сменов посвящено много литературы, но в истории
развития армспорта в Украине разработано неболь-
шое количество методических программ трениро-
вочного процесса, без учета психологической под-
готовки армспортсменов. Это позволяет сделать
вывод о том, что недостаточно еще изучены физио-
логические и психологические особенности трени-
ровочного процесса армспортсменов.

В армспорте, как и в других видах спорта, не-
возможно рассчитывать на успех без учета психи-
ческих особенностей спортсменов. Проблема физи-
ологии движений в армспорте была изложена в
специальной литературе [1], [2], [3], [5]; проблема
развития скоростно-силовых качеств армспортсме-
нов изложена у таких авторов, как Бельский И.В. [1],
Живора П.В. [2], Петренко В.А. [5].

Как отмечает Ильин Е.П., лица с подвижнос-
тью нервных процессов, в отличие от инертных, пред-
почитают работу, сочетающую в себе высокий темп,
разнообразие рабочих действий, поэтому однообраз-
ная работа быстро вызывает у них состояние моно-

тонии. Мерлин В.С. [4] считает, что лица с сильной
нервной системой лучше выдерживают экстремаль-
ные условия.

Работа выполнялась соответственно с темой
Сводного плана НИР Украины по делам семьи, мо-
лодежи и спорта: 2.4.12.1 п «Психолого-педагогичес-
кое обоснование повышения эффективности
спортивной деятельности и восстановительных про-
цессов после физических нагрузок». Роль автора сво-
дится к исследованию свойств нервной системы ар-
мспортсменов с применением психологических
методов саморегуляции психических состояний.

Формулирование целей работы.
Цели статьи:

1. Провести теоретический анализ и обобщить дан-
ные в области психологии армспорта.

2. Совершенствование  и оптимизация тренировоч-
ного процесса армспортсменов в подготовитель-
ном периоде с учетом свойств и особенностей их
нервной системы.

Объект исследования – свойства нервной си-
стемы армспортсменов.

Предмет исследования – оптимизация трени-
ровочного процесса армспортсменов в подготови-
тельном периоде.

Методы исследования:
1. Теоретический анализ научной литературы;
2. Диагностика свойств нервной системы армспорт-
сменов по психомоторным показателям Е.П.Ильи-
на (теппинг-тест).

Результаты исследований.
Теппинг-тест полезен не только для определе-

ния свойств нервной системы армспортсменов, но и
для тренировки быстроты обеих рук, так как сорев-
нования по армспорту проходят на обеих руках.

Методика основана на определении динами-
ки максимального темпа движения рук. Сила не-
рвных процессов является показателем работоспо-
собности нервных клеток и нервной системы в
целом. Сильная нервная система выдерживает боль-
шую по величине и длительности нагрузку.

Исследуемая группа армспортсменов (22 че-
ловека возрастом от 22 до 32 лет; из них – 6 женщин)
была условно разделена (по половым, возрастным,
квалификационным параметрам) на контрольную и
экспериментальную подгруппы. В эксперименталь-
ную группу вошли: три заслуженных мастера спорта
(ЗМС),  среди которых 1 – женщина, два мастера спорта
международного класса (МСМК), 4 мастера спорта
(из них 1 – женщина), два кандидата в мастера спорта
(из них – 1 женщина). В контрольную группу вошли:
два ЗМС, три МСМК (из них 1 – женщина), МС – 4 (из
них 1 – женщина), КМС – 2 (из них – 1 женщина).

Экспериментальной группе армспортсменов
были предложены такие методы саморегуляции, как
идеомоторные акты; ауторегулирование дыхания;
релаксация; самовнушение на хорошее самочув-
ствие, настроение, положительный результат в пред-
стоящем соревновании; психомышечная трениров-
ка; ментальная тренировка с отработкой элементов
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Таблица 1.  
Экспериментальная группа армспортсменов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЗМС  М. 32 Вып. сильная 40 42 44 39 36 

2 ЗМС  М. 25 Вып. сильная 45 46 47 41 38 

3 МСМК  М. 26 Р средняя 38 36 36 35 36 
4 МСМК  М. 32 Р средняя 33 34 34 33 32 
5 МС  М. 25 Вып. сильная 36 38 41 35 33 
6 МС  М. 22 П средне- слабая 42 42 43 43 37 
7 МС  М. 22 П средне- слабая 42 42 43 43 37 
8 КМС  М. 22 Вог. средне- слабая 38 46 46 48 47 
9 ЗМС  Ж. 24 Вып. сильная 41 41 43 42 39 
10 МС  Ж. 22 Р средняя 32 29 28 33 29 
11 КМС  Ж. 22 Н слабая 38 33 33 33 33 

 
Таблица 2. 

Контрольная группа армспортсменов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ЗМС М. 22 Вып. сильная 37 40 43 35 33 
2 МСМК М. 25 Вып. сильная 45 46 47 41 38 
3 ЗМС М. 30 Вып. сильная 38 39 42 38 37 
4 МСМК М. 26 Н. слабая 36 29 29 29 29 
5 КМС М. 23 Р средняя 35 36 35 33 34 
6 МС М. 23 П средне-слабая 40 41 41 40 34 
7 МС М. 22 Вог средне-слабая 40 47 46 46 45 
8 МС М. 22 П средне-слабая 41 41 42 42 38 
9 МС Ж. 22 Н слабая 34 28 28 28 28 
10 КМС Ж. 22 Вог средне-слабая 36 41 42 42 44 
11 МСМК Ж. 28 Р средняя 41 39 39 40 41 

 

техники; психологические методы и средства восста-
новления; переключение отрицательных мыслей на
положительные мысли; отвлечение от страха на кон-
кретные силовые, технические или соревновательные
нюансы. Данные методы саморегуляции, которые
использовались в экспериментальной группе в тече-
ние двух недель в тренировочном процессе, помог-
ли армспортсменам сконцентрироваться на технике,
настрое, на самой борьбе и улучшили показатели
свойств нервной системы армспортсменов, как вид-
но из таблиц 1 и 2. Контрольная группа армспортс-
менов была протестирована в обычных условиях и в
тренировочном процессе делала обычные специаль-
ные упражнения в армспорте, без применения пси-
хологических методов, влияющих на контроль психи-
ческих состояний спортсменов.

В таблицах 1 и 2 колонки означают: 1 – № п/п, 2
–разряд армспортсмена, 3 – пол, 4 – возраст армс-
портсмена, 5 – тип нервной системы, 6 – сила не-
рвной системы, 7-11 – частота движений за 0-5 сек.,
6-10 сек. и соответственно – 11-15, 16-20 и 21-25 сек.
- Выпуклый тип (Вып.) нервной системы в экспери-
ментальной группе в теппинг-тесте показали 4
исследованных армспортсмена (из которых – 1
женщина) – 36,4 %; выпуклый тип свидетельствует

о наличии у исследованных армспортсменов силь-
ной нервной системы;

– ровный тип (Р) характеризует нервную систему
исследованных армспортсменов как нервную сис-
тему средней силы (таких оказалось большинство
– 27,2 %); данный тип показали 4 мужчины и 2 жен-
щины;

– нисходящий тип нервной системы (Н) составляет
9,1 % и был выявлен у одной армспортсменки и
свидетельствует о слабости ее нервной системы;

– промежуточный тип (П) расценивается как сред-
не-слабая нервная  система и была выявлена у двух
спортсменов; 18,2 % исследованных армспортсме-
нов данной группы показали такой результат;

– вогнутый тип (Вог.) говорит о средне–слабой не-
рвной системе и была выявлена у 9,1  % исследо-
ванных армспортсменов.

В контрольной группе выпуклый тип не-
рвной системы показали 3 армспортсмена (27,2 %);
ровный тип показали 2 армспортсмена, из которых 1
– женщина, что составляет 18,2%; нисходящий тип
показали 2 армспортсмена, из которых 1 – женщина
(18,2%);  промежуточный тип показали 3 армспор-
тсмена, из которых 1 – женщина (27,2 %); вогнутый
тип был выявлен у 1 армспортсмена (9,1%).
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Выводы.
У исследуемых женщин наблюдается преобла-

дание нервной системы средней силы, у большинства
исследуемых мужчин – преобладает сильная нервная
система. Более высокие результаты, то есть сильный
тип нервной системы показали армспортсмены из
экспериментальной группы (36,4%). Спортсменам с
неуравновешенной нервной системой необходимо
уделять внимание воспитанию ответственного отно-
шения к тренировкам, произвольно уменьшать эмо-
циональное возбуждение перед борьбой. Таким спорт-
сменам нужно использовать методы саморегуляции,
изложенные в данной статье.

Перспективы дальнейших исследований мо-
гут касаться тренировочного и соревновательного
процессов армспортсменов высокой квалификации.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ РУХОВИХ ТА
ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ХВОРИХ
НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ ПІСЛЯ

ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Клімцов Андрій

Національний університет
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Анотація. Стаття присвячена проблемі відновлення рухових
функцій дітей з церебральним паралічем після хірургічного
лікування з застосуванням засобів фізичної реабілітації. От-
римані дані підтверджують, що у процесі занять фізичними
вправами значно покращується стан рухових та побутових
функцій хворих дітей. При складанні та використанні індиві-
дуальних реабілітаційних програм особливу увагу варто ак-
центувати на послідовності дій з урахуванням принципів фізич-
ної реабілітації. Це дозволяє розробляти програми і ставити
конкретні додаткові задачі по корекції відстаючих показників.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, фізична реа-
білітація, реабілітаційна програма.
Аннотация. Климцов Андрей. Технология восстановления
двигательных и бытовых навыков у детей больных на цереб-
ральный паралич после хирургического лечения. Статья по-
священа проблеме восстановления двигательных функций
детей с церебральным параличом после хирургического ле-
чения с применением средств физической реабилитации. По-
лученные данные подтверждают, что в процессе занятий фи-
зическими упражнениями значительно улучшается состояние
двигательных и бытовых функций больных детей. При со-
ставлении и использовании индивидуальных реабилитаци-
онных программ особое внимание следует акцентировать
на последовательности действий с учетом принципов физи-
ческой реабилитации. Это позволяет разрабатывать и ста-
вить конкретные дополнительные задачи по коррекции от-
стающих показателей.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, физичес-
кая реабилитация, реабилитационная программа.
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locomotors and domestic activity of children with a cerebral
palsy after surgical treatment. This article is devoted to the
problem of physical rehabilitation of children with a cerebral
palsy after surgical treatment. The result of our work to take a
positive effect on motorial and domestic function of child with
a cerebral palsy. We proposed principles of compose and use of
physical rehabilitation individual program for with a cerebral
palsy that can be used. It has allowed to develop individual
programs and to put riders on correction of losing parameters.
Key words: cerebral palsy, physical rehabilitation, rehabilitation
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Вступ.
Незважаючи на великий прогрес теоретичної

й практичної медицини дитячий церебральний па-
раліч залишається важкою і невиліковною недугою,
стійкі і залишкові явища якого є причиною інвалід-
ності хворих дітей. На жаль і досі спостерігається тен-
денція до збільшення кількості хворих на ДЦП і зараз
за даними ВООЗ складає вже більше 17 мільйонів
чоловік. На даний час це одне з найтяжчих невролог-
ічних захворювань, багатогранність синдромів і ру-
хових порушень якого ускладнюють життя та побут
хворих. Власне кажучи, ураження саме рухової сфе-
ри є визначною причиною дискомфорту як повсяк-
денні так і в соціальній сфері. Адже, як підтверджу-
ють дані літературних джерел та власні спостереження
функціональні та структурні зміни в опорно-рухово-
му апараті з однієї сторони виступають як найбільш
нагнітаючі та негативні фактори, з іншої ж, саме вони
є найбільш сприятливими і перспективними в плані
відновного лікування та фізичної реабілітації.

Основними синдромами ДЦП є різні форми
рухових розладів (геміплегії, диплегії, параплегії), по-
рушення статики і ходи, обмеження об’єму активних
рухів, підвищення тонусу м’язів паралізованих
кінцівок, порушення м’язової рівноваги, підвищення
сухожильних і наявність патологічних рефлексів, по-
ява рефлекторних, а потім стійких контрактур [1].

Аналіз літературних джерел, присвячених ме-
тодам лікування ДЦП, показує, що у всьому світі
існує велика кількість різних підходів і способів, які
мають альтернативний і полярний характер [2,5,10];
Багато авторів вважають, що при розробці нових тех-
нологій в реабілітації ДЦП необхідно враховувати час
ураження головного мозку, вік дитини, наявність
інших симптомів [3,8].

Підкреслюється, що лікування необхідно по-
чинати як можна раніше, в період формування рухо-
вих функцій, воно повинно бути комплексним, по-
етапним [4].

Завданням хірургії дитячого церебрального
паралічу є максимально можливе покращення пато-
логічної вихідної пози і зменшення рівня спастичності
м’язів. Перше і друге можна покращити одномомен-
тно, якщо у складному комплексі патологічної біо-
механіки стояння ї ходи виділити синдром рухових
порушень, визначити провідну деформацію і зроби-
ти її об’єктом хірургічного втручання. Визначити
провідну деформацію дозволяють клінічні спостере-
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ження за особливостями стояння і ходи хворого, оц-
інка можливостей корекції пози і, нарешті, ряд діаг-
ностичних прийомів, які дозволяють з’ясувати при-
четність тих чи інших м’язів до формування
патологічної пози [2,10].

Не викликає сумнівів теза про те, що рухові
порушення є одним з найбільш важливих у присто-
суванні його до навколишнього середовища. Удоско-
налення рухів відбувається по мірі росту дитини, доз-
рівання сенсомоторних систем і ускладнення зв’язків
із зовнішнім світом [2,4].

Прогноз лікування, включаючи розвиток ру-
хових можливостей і інтелекту дитини, в багато чому
залежить від становлення ручної умілості. На протязі
перших років життя різні стадії розвитку комплексів
рухів руки в цілому, головним чином кисті, заміню-
ють одна іншу. У дитини, що страждає церебраль-
ним паралічем, не відбувається нормального по-
слідовного розвитку рухів рук. Може бути відсутня
опора на кисть, в той час як опора на передпліччя і
плече в тій чи іншій мірі розвивається. В силу пору-
шення тонічних м’язових реакцій кисть не може або
неправильно здійснює процес захвату.

На даний час існує велика кількість різних ме-
тодик лікування та відновлення здоров’я дітей, вра-
жених церебральним паралічем. В нашій роботі ми
спробуємо проаналізувати основні форми, методи
та засоби фізичної реабілітації для дітей хворих на
церебральний параліч після хірургічного лікування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Роботу планується виконати згідно зi
зведеним планом 2.2.8. НДР НУФВСУ на 2005-2009 рр.

Формування цілей роботи.
Мета дослідження – визначити пріоритетні

напрямки щодо фізичної реабілітації, представити
найбільш ефективні засоби лікувальної фізичної куль-
тури та скласти фізіологічно обґрунтовану програ-
му фізичної реабілітації дітей, хворих на церебраль-
ний параліч після хірургічного втручання

Методи та організація дослідження – аналіз
спеціальної науково-методичної літератури.

Результати та їх обговорення.
На думку багатьох спеціалістів найбільш фізіо-

логічна методика тренування рухових навиків
B.Bobath (1959, 1964, 1983). Вона основана на сучас-
них патофізіологічних концепціях рухових порушень
[4,9]. Г. Н. Шанько, (1994). С.А. Норпина з співавт.
(1994) відмічають, що навіть при ідеально розвинутій
спеціалізованій стаціонарній допомозі терапія не
може бути ефективною без продовження лікуваль-
них заходів в домашніх і амбулаторних умовах.

Значний внесок в розробку нових способів реа-
білітації та методів лікування зроблений К.О. Семено-
вою [8]. Вона розробила комплексний підхід, який пе-
редбачає одночасний вплив на різні функціональні рівні
головного мозку. Комплекс лікувальних заходів спря-
мований на одночасний вплив та тренування рухових,
психічних, мовних функцій та соціальну адаптацію.

Серед методів широко відомих у всьому світі
необхідно відмітити наступні: метод кондуктивної пе-

дагогіки, запропонований Петьо, базується на мобілі-
зації невикористаних функціональних резервів мозку.
При цьому необхідними умовами для такої мобілізації
є: проблеми, які змушують включати дитину в співро-
бітництво; розвиток самостійності у дитини.

Вацлав Войта запропонував метод рефлекс-
локомоцій для лікування дітей з церебральними па-
ралічами та інших моторних розладів. Суть методу
полягає у стимуляції спеціальних біологічно актив-
них точок. Лікування проводиться вдома, діти знахо-
дяться у своїх звичних умовах. Протягом дня батьки
проводять три сеанси тривалістю по 15-20 хв. Лікар
навчає батьків методиці та контролює правильність
та точність її виконання. Такий метод найбільш ефек-
тивний в грудному віці і його застосування триває на
протязі декількох років [11].

У процесі лікування хворих в початковій хрон-
ічно-резидуальній стадії захворювання основна ува-
га приділяється розвитку реакцій випрямлення і рівно-
ваги, забезпечуючи у цьому у цьому віці розвиток
статики і локомоцій. Важливе значення мають орто-
педичні і хірургічні заходи, фізіотерапія, лікування
положенням, направлене на корекцію вираженої сен-
сомоторної недостатності. Порушення афферентаціцї
є причиною того, що у хворих не розвивається відчут-
тя пози і схеми тіла, з’являються передумови для ви-
никнення порочних поз, контрактур і деформацій.
Застосування спеціального масажу, ЛФК, ортопедич-
ної і хірургічної корекції детально вивчались у робо-
тах українських і зарубіжних авторів [3, 7,9].

Сучасний етап розвитку медицини, зокрема
нейрохірургії, а також фізичної реабілітації характе-
ризується напрямом, який передбачає поруч із ста-
новлення соматичного здоров’я і відновлення осо-
бистого і соціального статусу хворого. Одним із
напрямків реабілітації є – соціально-психологічний
підхід до кожної хворої дитини, що передбачає яко-
мога повне збереження особистісних характеристик.
Основною задачею реабілітації є боротьба за люди-
ну, а не проти хвороби. При розробці методів віднов-
ного лікування і соціальної адаптації дітей і підлітків
необхідно враховувати процес безперервного інтен-
сивного розвитку, дозрівання психіки дитини, і його
особистість, на які впливають як біологічні (консти-
туція, тип психічної діяльності, віковий рівень зрілості
коркових процесів, резидуальна органічна патологія)
так і соціальні (виховання, навчання і мікро соціаль-
но-психологічні умови) фактори.

Важливе місце у реабілітації хворих з ДЦП зай-
має санаторно-курортне лікування. Основу лікуваль-
них заходів в комплексі санаторно-курортного ліку-
вання складає ЛФК,  масаж, грязелікування,
бальнео-аеро-геліотерапії.

Очевидно, що для початку проведення реабіл-
ітаційних процедур необхідно дотриматися такого
алгоритму дії: первинне реабілітаційне обстеження,
що проводиться для виявлення порушень рухової та
психо-соціальної сфери, а також формує уявлення
про реабілітаційний потенціал пацієнта; складання
програми фізичної реабілітації, з обов’язковим ура-
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хуванням методичних принципів її побудови: реалі-
зація програми до дії, з застосуванням загальних та
спеціальних засобів реабілітації.

Одним із варіантів реабілітаційного обстежен-
ня дитини, що страждає на церебральний параліч
може бути наступна схема [5]:
1. Поза у положенні лежачи (вимушена або вільна;
можливість збереження наданої при корекції
пози (так, ні) і тривалість у секундах або хвили-
нах; можливість самостійно змінити позу за зав-
данням (так, ні), явища, які при цьому виникають
– співдружні рухи, гіперкінези;

2.Стан тонусу м’язів при пасивних рухах (тонус
різко підвищений – пасивні рухи виконуються з
великим зусиллям; підвищення тонусу перебо-
рюється з невеликим зусиллям;пасивні рухи вда-
ються без зусилля).

3.Довільні рухи в положенні лежачи, сидячи або
стоячи ( дитина розуміє завдання, намагається,
але не може виконати рухи; хворий виконує рухи
з великим зусиллям всього тіла; рух виконується
не в повному обсязі, уповільнено; рух виконується
майже в повному обсязі.

4. Постава у положенні сидячи (з опущеними нога-
ми (сидить із підтримкою або без не; положення
голови: опущена насильно повернута, закинута;
тривалість утримання голови при спробі гово-
рити; тривалість утримання голови при рухах
рукою; положення тулуба: відхилення; мож-
ливість збереження правильної постави).

5. Стояння та хода (стоїть з підтримкою; постава
при стоянні; тривалість збереження вертикаль-
ного положення; ходить із підтримкою; наявність
або відсутність крокових рухів; характер ходи).

6. Рухи пов’язані з самообслуговуванням (захоплення
й утримання предметів; положення передпліччя –
пронація і супінація; їсть сам (так, ні), з трудом,
вільно; одягається сам: ні, з трудом, вільно).

Також для більш детального аналізу побутової
сфери можна скористатися методикою Є.Б. Сологу-
бова (2004).

Наступним надважливим етапом є складання
програми відновного лікування. На всіх етапах реабіл-
ітаційної програми передбачається звертання до осо-
бистості хворого, сполучення біологічних і психо-соц-
іальних форм лікувального відновного впливу, а також
необхідно враховувати весь комплекс морфологічних,
фізіологічних та психологічних змін організму ) і керу-
ватися правилами, які передбачають:
- партнерство лікаря, реабілітолога і пацієнта,
- визначення реабілітаційного потенціалу хворого,
особливо його рухових можливостей,

- різнобічність впливів, тобто врахування усіх сторін
реабілітації для кожного хворого,

- комплексність лікувально-відновних заходів,
- ступінчастість (перехідність) проведених впливів

(поетапне призначення відновних заходів з ураху-
ванням динаміки функціонального стану хворого).

Перед початком складання програми варто вста-
новити ступінь фізичної підготовленості хворого на

підставі анамнезу, обстежень і оцінки фізичного стану,
сформувати задачі фізичної реабілітації, обґрунтувати
вибір засобів і форм занять. Вміти пояснити їх вплив на
організм і скласти комплекс лікувальної гімнастики.

Також необхідно визначити більш вигідне вих-
ідне положення для виконання фізичних вправ,
кількість процедур, дозування й інтенсивність занять.

Фізичні вправи, що мають бути використані,
повинні бути спрямованими на відновлення пору-
шених функцій, зменшення м’язової спастичності,
покращення координації рухів. Особливістю кожної
методики є послідовна зміна станів розслаблення,
напруження та розтягування, акцент уваги на мож-
ливих помилках, розширення діапазону складності.

На будь-якому етапі реабілітації, враховуючи
стан хворого, особливості захворювання, індивіду-
альні реакції на фізичне навантаження, варто визна-
чати дозу спеціальних вправ. Загальна інтенсивність
фізичного тренування залежить від індивідуальної
толерантності хворого до фізичного навантаження.

Дослідження в цій області ряду спеціалістів
показують, що заняття спеціальними фізичними впра-
вами і корригуючою гімнастикою забезпечують фун-
кціональну реадаптацію організму дітей.

Підбір вправ, їх дозування треба здійснювати з
урахуванням стану хворого, характеристики та обся-
гу рухових порушень, стадії та ступеня важкості зах-
ворювання.

Різні види фізичних вправ у лікувальній гімнас-
тиці підбираються таким чином, щоб вони надали за-
гальноукріплюючий і спеціальний лікувальний вплив.

Висновки.
Отже отримані дані свідчать:

- реабілітація дітей хворих на церебральний параліч
складний і довготривалий процес, який передбачає
не тільки відновлення повноцінної динаміки рухів,
але й значне покращення повсякденного життя та
створення комфортних умов для безболісного
інтегрування до життя суспільства.

- застосування засобів фізичної реабілітації дозволяє
покращити рухові функції хворих дітей, адаптувати
їх до наявних порушень, максимально зберегти
соціальну та побутову активність.

 Напрям подальших досліджень. Ми й надалі
продовжимо вивчення, аналіз і систематизацію нау-
ково-методичних джерел літератури в області фізич-
ної реабілітації дітей з церебральним паралічем, а
також зробимо об’єктивне, інструментальне підтвер-
дження ефективності програми занять фізичними
вправами.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО
МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ГРИ
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Козацька Т.Ю.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Анотація. В даній статті розглядається сутність та значення
екологічного виховання підлітків засобами рольових ігор у
навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчаль-
ного закладу. А також, наведений приклад орієнтовного уро-
ку, на якому здійснюється формування екологічного мислен-
ня особистості.
Формування екологічного мислення підлітків буде ефектив-
нішим за умови доцільного застосування сучасних ігрових
методик та технологій у процесі екологічного виховання.
Ключові слова: екологічне виховання, рольова гра, підліток,
особистість.
Аннотация. Казацкая Т.Ю. Формирование экологического
мышления подростков средствами игры в учебно-воспита-
тельном процессе общеобразовательного учебного заведе-
ния. В данной статье рассматривается сущность и значи-
мость экологического воспитания подростков средствами
ролевых игр в учебно-воспитательном процессе общеобра-
зовательного учебного заведения. А также, приведенный
пример ориентировочного урока, на котором осуществля-
ется формирование экологического мышления личности.
Формирование экологического мышления подростков будет
эффективнее при условии целесообразного применения со-
временных игровых методик и технологий в процессе эко-
логического воспитания.

Ключевые слова: экологическое воспитание, ролевая игра,
подросток, личность.
Annotation. Kazatskaya T.Yu. Forming ecological intellection
of teenagers by agents of a play in teaching and educational
process of general educational institution. In the given paper
the nature and the significance of ecological education of
teenagers by agents of role plays in teaching and educational
process of general educational institution is considered. And
also, instanced an approximate lesson on which forming
ecological intellection of the person is carried out. Forming of
ecological intellection of teenagers will be more effective under
condition of expedient application of the modern game
procedures and technologies during ecological education.
Keywords: ecological education, role play, teenager, person.

Вступ.
Серед проблем політичного, економічного,

соціального характеру, якими характеризується роз-
виток людства на початку третього тисячоліття, особ-
ливо гострою є екологічна. Стихійна діяльність люди-
ни як основна природоперетворююча сила призвела
до глобальної екологічної кризи.

Технократична парадигма мислення, що була
характерною для ХХ століття, вбачала вихід з цієї ситу-
ації у контролі за промисловими технологіями, прий-
нятті природоохоронних законів, створенні екологіч-
но чистих підприємств та інших корективах технічного
прогресу. З цих позицій виховання бережливого став-
лення до природи у кожного громадянина України,
освоєння підростаючим поколінням екологічної куль-
тури, гармонії співжиття людини з живою природою
стали одним з пріоритетних напрямів виховання, що
відображено в Державній національній програмі “Ос-
віта”, прийнятих Верховною радою Законах України,
що передбачають розвиток середньої та вищої освіти.

Актуальність проблеми зумовлена в першу
чергу тим, що Україна є державою вирішення науко-
вих і практичних екологічних проблем якої вплива-
ють наслідки Чорнобильської катастрофи, не конку-
рентноздатні та екологічно небезпечні промислові
комплекси.

Поняття «екологічне виховання» є біомодуль-
ним, тому необхідно зупинитись на кожній з двох скла-
дових частин, які передбачають, по-перше сукупність
функцій, які пов’язані зі становленням і розвитком
особистості; по-друге, стосується практичного вклю-
чення особистості в діяльність певного характеру і
визначає спрямованість цієї діяльності [6].

Головне завдання екологічного виховання –
сформувати суспільство з новими категоріями мис-
лення, поведінки, взаємовідносин між націями і при-
родою, відповідальності за всіх, у тому числі – май-
бутніх поколінь, усвідомлення універсальності тісних
взаємозв’язків і взаємозалежності всього живого й
неживого на планеті Земля.

Основною метою екологічного виховання за
допомогою рольових ігор є формування нового спо-
собу мислення і поведінки підлітків.

Незважаючи на популярність екологічних знань,
беззаперечним залишається той факт, що населення,
в основній своїй масі, залишається екологічно нео-
свіченим, тому в наш час екологічне виховання по-
винно охопити все населення, людей усіх вікових груп.
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У педагогіці обґрунтовані та розвинуті поло-
ження про значення спілкування Людини з Природою
для її освіти та виховання, зміст наукових знань, про
природу та засоби їх розкриття, формування світосп-
рийняття в процесі пізнання природи. Педагогічну
цінність природи у процесі освіти та виховання
підкреслювали великі педагоги Ж.-Ж. Руссо, Г. Песта-
лоцці, Ф.А. Дістервег, Я.А. Коменський, В.О. Сухо-
млинський, акцентували увагу на вихованні у дітей
«почуття природи» як відчуття її облагороджуючого
впливу на людину [2;4]. Зокрема, Я.А. Коменський
один з перших обґрунтував принцип «природовідпо-
відності», побудував процес навчання на тому поло-
женні, що людина є часткою природи і повністю підко-
ряється її законам [4]. А. Дістервег розширив цей
принцип, пропонуючи враховувати у процесі вихо-
вання вікові та індивідуальні особливості особистості.

Важливе значення для нашого дослідження
мають думки В.О. Сухомлинського про використан-
ня природи для розумового та естетичного вихован-
ня, що є серйозним внеском у теорію і практику ви-
ховання у підлітків відповідального ставлення до
природи [7]. Багато сучасних педагогів розробляють
цю проблему, спираючись на його праці. Наприк-
лад, О.П. Сидельковський, К.К. Андрєєва дають роз-
горнуту картину формування позитивного ставлен-
ня в учнів різних вікових періодів до природного
середовища в певних умовах виховного впливу.

Зазначимо, що важливим етапом у безперер-
вному ланцюгу екологічного виховання є шкільний
етап, який припадає на період становлення особис-
тості, коли формується уява про взаємозв’язок при-
родних явищ, розвивається екологічне мислення. У
сучасній школі природоохоронні знання повинні
впроваджуватись до курсів природознавчих дис-
циплін: біології, географії, фізики, хімії.

Робота виконана за планом НДР державного
вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельниць-
кого державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в теоретичному

обґрунтуванні та впровадження в навчально-вихов-
ний процес ЗНЗ рольових ігор для формування еко-
логічного мислення підлітків.

Поставлена мета передбачає виконання таких
завдань:
1. Розкрити сутність та значення використання роль-
ових ігор у навчально-виховному процесі.

2.Навести приклад орієнтовного уроку, на якому
здійснюється формування екологічного мислення
підлітків засобами гри.

Результати дослідження.
Згідно з концепцією загальної середньої осві-

ти повинен здійснюватися кардинальний перехід від
традиційного інформаційно-пояснювального підхо-
ду, орієнтованого на подачу готових знань, до діяльн-
існого підходу, спрямованого не лише на засвоєння
знань, а й на самостійні спроби мислення і діяльності,
на розвиток пізнавальних здібностей і творчого по-

тенціалу дітей. Ось тому у підлітковому віці важливо
застосовувати нетрадиційні форми у формуванні
екологічної культури особистості.

Особливе педагогічне значення мають колек-
тивні (групові) ігри, в яких приймають участь групи,
класи. Оскільки всім колективним іграм притаманний
змагальний елемент, а також взаємодопомога, взає-
мовиручка в інтересах досягнення поставленої мети,
то характерним для них є постійна зміна ситуації, що
потребує від гравців швидкої реакції, орієнтування і
емоційного піднесення. Тому, в процесі гри весь час
змінюються і взаємовідносини: кожний намагається
створити для себе чи свого колективу найбільш вигід-
не в порівнянні з «суперником» положення .

Розробляючи психологічні основи ігрової
діяльності підлітків, провідні фахівці-психологи [1,5,8]
визначили сутність її розгорнутої форми:
1.Центральним і характерним для ігрової діяльності є
створення уявної ситуації, яка полягає в прийнятті
підлітком на себе ролі дорослого і реалізації її в ігро-
вих ситуаціях.

2.Кожна гра з уявною ситуацією є разом з тим гра з
правилами, і кожна гра з правилами є гра з уявною
ситуацією.

3. Гру слід розглядати як безперервне створення та-
ких ситуацій, що потребують від підлітка дій на опо-
середкований імпульс, шляхом подолання найбіль-
шого опору, оскільки специфічне задоволення гри
пов’язане з переборенням безпосередніх спону-
кань і з підкоренням правилам.

У зв’язку з цим ми пропонуємо використову-
вати у процесі формування екологічного мислення
підлітків нетрадиційні уроки з різних природничих
дисциплін. Наприклад, урок з географії у 7-му класі
може бути проведений у формі рольової гри «Бере-
жи свою планету». Мета цього уроку – у процесі гри
продовжити формування у підлітків бережливого
ставлення до природи, виховання нового екологічно-
го мислення й екологічно свідомої особистості.

Матеріальне забезпечення: таблички з напи-
сами «Не можна», «Можна», «Потрібно», «Смітник»,
«Пункт прийому вторинної сировини», «Нужденним
людям», «Тваринам»; хустинки або шарфики двох
кольорів гравцю кожної команди; чисті аркуші й руч-
ки, а також картки із завданнями для третього туру і
пакети зі сміттям.

Методичні рекомендації: для гри набираються
дві команди по п’ять-шість дітей. Перша команда –
жовті, як Сонце, джерело енергії на Землі; друга ко-
манда – зелені, колір життя на нашій планеті. Кожно-
му гравцеві пов’язуються хустинки або шарфики
відповідного кольору.

Суддівство доручається ведучому вчителю.
Після кожного туру оголошується рахунок.

Для розв’язання задачі в 7 турі командам вида-
ються чисті аркуші й ручки.

Кульок зі сміттям (8 тур) для кожної команди
готується заздалегідь і містить наступні предмети:
кілька пустих пластикових пляшок, старі книжки, жур-
нали, списані зошити, картон, поламані дитячі іграш-
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ки, старе взуття й одяг, скляні пляшка й банка, метале-
ва бляшанка, пакети з-під соку, сухарі, лушпиння кар-
топлі тощо. Усі предмети й пакети мають бути чисти-
ми, а харчові відходи – лежати в маленькому кульку.

Щоб залучити до активної участі вболіваль-
ників, їх поділяють на дві команди й у випадку відсут-
ності відповіді в команди, слово надається саме їм. За
правильну відповідь уболівальника команді зарахо-
вується бал, а вболівальник, зокрема, заохочується
призом. Якщо і вболівальники не дали правильної
відповіді, право переходить до команди суперників
та їх уболівальників. Ведучий дає відповідь тоді, коли
учні її не знаходять.

Ведучий. Усі ви знаєте, що екологічна обста-
новка на нашій планеті критична, і не слід очікувати,
що хтось її виправить. Лише тоді, коли кожен земля-
нин мислитиме екологічно, буде не споживацькі, а
розумно ставитися до довкілля та його багатств, мож-
ливо, ми зуміємо зупинити незворотні процеси, що
ведуть до загибелі всього живого на Землі.

Ця екологічна гра допоможе вам усвідомити
вашу роль у збереженні чистоти навколишнього сере-
довища і дбайливому ставленні до багатств природи.

I тур. Розминка.
Командам по черзі ставляться запитання. У

випадку відсутності відповіді у команди, відповіда-
ють уболівальники чи супротивники. За кожну пра-
вильну відповідь команді присуджується 1 бал.

Запитання:
1. Листя жовте над містом кружляє, з тихим шелес-
том під ноги нам лягає. Що треба зробити з опалим
листям? (Залишити на ґрунті, зібрати в компос-
тну яму, вивезти з міста, але в жодному разі не
спалити).

2. Чому в місті не слід розводити багаття? (Забруд-
нюється повітря).

3. Чим небезпечно для людини і довкілля спалювання
пластику? (Виділяються дуже отруйні гази – ди-
оксини).

4. Яку шкоду люди завдають природі, коли палять суху
траву, очерет? (Забруднюється повітря, згоряють
бруньки, корінці, грибниця, гинуть комахи, клад-
ки їхніх яєць, личинки, лялечки, гнізда птахів, і в
остаточному підсумку порушується екологічна
рівновага у природі).

5. Чому в лісі, на лузі варто ходити стежками? (Щоб
не ущільнювався ґрунт).

6. До яких наслідків призводить сильний шум, гучна
музика на лузі, у лісі? (Птахи залишають гнізда;
тікають дорослі звірі, покинувши свою малечу;
не можуть через потужні звукові хвилі піднятись
і злетіти комахи, унаслідок чого рослини зали-
шаються не запиленими).

II тур. Від чого вода стає брудною.
Ведучий. Вода – велика чарівниця. Заповнює

всі клітинки живих організмів. Вона біжить, лежить,
літає. Буває туманом, росою. Без неї не можливе
життя на планеті.

Для пиття, прання й інших потреб нам необхі-
дна вода чиста, але, на жаль, у річках, озерах вода

найчастіше дуже забруднена. Назвіть чинники заб-
руднення води у природі. Перемагає та команда, яка
останньою назве чинник. Уболівальники можуть до-
помогти. За перемогу команда отримує 1 бал.

III тур. Водоохоронна смуга.
(Ведучий по черзі ставить запитання командам)
Запитання:

1. Яка смуга називається водоохоронною? (Смуга,
що тягнеться уздовж берега кожної водойми).

2. Якої ширини має бути водоохоронна смуга? (Від
20 до 100 метрів).

(За правильну відповідь на запитання командам
присуджується по 1 балу).

Ведучий. Зараз команди вирішуватимуть, що
можна і потрібно робити на водоохоронній смузі, а
що – не можна.
(Командам роздаються картки, на яких написані
варіанти дій. Час на розрахунки 1 хвилина).

Картки першій команді:
• рубати дерева і чагарники, що ростуть на березі (не
можна, розмиється берег);

• звалювати сміття (не можна, змиється у водойму і
забруднить її);

• розводити багаття (можна, але не під деревом);
• засмагати (можна, це не зашкодить водоймі);
• саджати дерева і чагарники (потрібно, вони зміцню-
ють грунт, який не розмиється).
Картки другій команді:
• саджати овочі на водоохоронній смузі (не можна,
розмиватиметься берег);

• звалювати добрива й отруйні хімічні речовини (не
можна, дощем змиються у водойму й отруять її);

• відпочивати (можна, якщо ваші дії не завдадуть
шкоди природі);

• ставити намет (можна, але не рубати для кілочків
дерева й чагарники);

• збирати сміття (потрібно, дуже правильне рішення).
(За сигналом ведучого піднімається табличка «Не
можна», команди по черзі дають відповіді й об-
ґрунтовують їх. Потім відповідають, що роби-
ти можна і потрібно. За кожну правильну
відповідь присуджується по 2 бали).

IV тур. Бережи воду.
Ведучий. Вода, що надходить до нас водопро-

водом, – безцінний дарунок цивілізації. Вона пройш-
ла величезний шлях, піддавалася очищенню, і ми по-
винні берегти її. Запитання командам (відповідають
по черзі, за правильну відповідь – по 2 бали): Що слід
робити кожному, не докладаючи особливих зусиль,
щоб берегти водопровідну воду? (Закривати кран,
коли вода не потрібна). Обом командам надається
можливість продемонструвати своє вміння дбайливо
витрачати воду. Одна команда покаже, як потрібно
правильно, з погляду економії води, чистити зуби, а
друга – митися під душем. Для цього від кожної ко-
манди запрошуються по два артисти: один зображу-
ватиме водопровідний кран, а другий – людину.
(Артисти по черзі виконують завдання. Оцінюєть-
ся безпомилкова демонстрація, за помилки бали
мінусуються. Найвища кількість балів – 5)
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V тур. Як уберегти чистим повітря?
Ведучий. Повітря в наших містах не завжди

прозоре і чисте, найчастіше воно затягнуте смогом і
має неприємний запах. Зараз уболівальники назива-
тимуть по черзі причини забруднення повітря, а ко-
манди-супротивниці мають відповісти, як можна
уникнути такого забруднення повітря.

(За кожну правильну відповідь – по 2 бали.
За правильно названу причину – 1 бал)

VI тур. Заощаджуй електроенергію!
Ведучий. Багато кіптяви надходить у повітря

від котельних і теплових електростанцій. А атомні елек-
тростанції дають величезну кількість небезпечних
радіоактивних відходів.

Я називатиму вчинки людини, а ви маєте їх
оцінити. Відповідають також і вболівальники.
• людина катається в ліфті;
• освітлює робоче місце люстрою;
• обігрівається електрокаміном, коли можна тепліше
вдягтися;

• ідучи кудись, вимикає світло;
• миється під душем;
• надовго залишає дверцята холодильника відчиненими;
• на зиму заклеює рами;
• миється, наливаючи воду у ванну;
• піднімається ліфтом на другий поверх;
• узимку вхідні двері залишає відчиненими;
• освітлює тільки робоче місце.

(За правильну відповідь команді дається 1 бал,
якщо хтось у команді помиляється, члени команди
мають йому пояснити помилку, у протилежному
випадку – бал знімається.)

VII тур. Людина – виробник сміття.
Ведучий. На нашій планеті багато родючого

ґрунту, але смітники завалюють його. Розв’яжіть задачі.
1. Щотижня кожна родина викидає не менше двох
цебер сміття. Скільки сміття назбирає родина за рік,
якщо в році 52 тижня? (104 цебра),

2. Скільки сміття назбирають жителі міста з мільйон-
ним населенням, якщо у ньому близько 300 000
родин, за тиждень? (600 000 цебер), за місяць (4
тижня)? (2 400 000 цебер), за рік (52 тижня)? (31
200 000 цебер).

(Оцінюється правильність розв’язання задачі і
швидкість. За кожну правильну відповідь присуд-
жується по 1 балу і додається 1 бал тій команді,
яка розв’язала швидше і безпомилково,

Поки команди розв’язують задачі, уболівальники
відповідають на запитання.)

Запитання до вболівальників:
- Як довго зберігається сміття?
(Папір – до 2-х років, консервні бляшанки – до 100
років, обпалені бляшанки – до 2-х років, скло –
понад 1 000 років, пластик – понад 1 000 років.)

(За кожну правильну відповідь командам присуд-
жується по 1 балу, а вболівальнику, що відповів
на запитання, вручається невеликий приз.)

VIII тур. Зменш кількість сміття.
Ведучий.  Як зменшити таку величезну

кількість сміття? Зараз у вас з’явиться можливість
вирішити це.

(Командам видається по мішечку зі сміттям і про-
понується чотири варіанти для його розподілу.
Перед командами виставляються таблички з на-
звами пунктів призначення  для  сміття:
«Смітник», «Пункт прийому вторинної сирови-
ни», «Нужденним людям», «Тваринам».

Поки команди працюють, гра з уболівальниками.)
Запитання до вболівальників:

- Що необхідно спорудити у містах-виробниках вели-
кої кількості сміття, щоб сміттєзвалищ на планеті
стало менше? (Сміттєпереробні заводи.)

- Як бур’яни з городу чи дачі перетворити зі сміття у
щось корисне? (Скласти їх у компостну яму, і вони
перетворяться у чудове добриво – компост.)

(За відповіді присуджуються командам уболіваль-
ників до 2 балів).

Потім команди демонструють те, як вони вчи-
нили зі сміттям. Команди розподіляють сміття за чо-
тирма запропонованими пунктами. Тетрапаки і пла-
стикові пляшки вони стискають. У підсумку все сміття,
що залишилося, яке призначене на смітник, помісти-
лося в маленький кульок. (Акцентувати на цьому
увагу всіх дітей.) Підбиття підсумків гри. Оцінювання
роботи кожної команди.)

Ведучий. Гра показала нам, наскільки важли-
во правильно поводитися в побуті, на природі. Умін-
ня оцінювати свою поведінку з екологічно правиль-
ного погляду стане у пригоді вам упродовж усього
життя. Ви маєте ділитися своїми знаннями з батька-
ми, друзями, щоб кількість захисників природи
збільшувалась, і тоді довкілля буде чистішим і здоро-
вішим його життя [3].

Висновки:
1.Формування екологічного мислення підлітків буде
ефективнішим за умови доцільного застосування
сучасних ігрових методик та технологій у процесі
екологічного виховання.

2.Проведене дослідження виявило, що екологічне
виховання у процесі гри, спрямоване на форму-
вання у підлітків психологічних і ментальних уста-
новок дбайливого відношення до природи і розум-
ного використання її ресурсів без заподіяння їй
незворотних зруйнувань, сприяє ефективному ус-
відомленню кожним індивідом необхідності охоро-
ни природи, гуманного ставлення до неї, форму-
вання переконання у першочерговості вирішення
екологічних питань.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем вихован-
ня та розвитку особистості в навчально-виховному
процесі ЗНЗ.
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ДИНАМИКА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПРЫГУНОВ ТРОЙНЫМ В ГОДИЧНОМ

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ
Колот А.В.

Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье представлены данные об изменении уров-
ня скоростно-силовой подготовленности высококвалифици-
рованных прыгунов тройным в течение годичного трениро-
вочного цикла. Описаны биомеханические характеристики,
характеризующие скоростно-силовую подготовленность
спортсменов. Изложена технология оценки и контроля за из-
менениями, происходящими в скоростно-силовой подготов-
ленности спортсменов на протяжении годичного трениро-
вочного цикла.
Ключевые слова: высококвалифицированные прыгуны трой-
ным, биомеханические характеристики, скоростно-силовая
подготовленность, годичный тренировочный цикл.
Анотація. Колот А.В. Динаміка швидкісно-силової підготов-
леності висококваліфікованих стрибунів потрійним у річно-
му тренувальному циклі. Наведено дані про зміну рівня швид-
кісно-силової підготовленості висококваліфікованих
стрибунів потрійним протягом річного тренувального цик-
лу. Описано біомеханічні характеристики, що характеризу-
ють швидкісно-силову підготовленість спортсменів. Викла-
дено технологію оцінки і контролю за змінами, що
відбуваються у швидкісно-силовій підготовленості спорт-
сменів протягом річного тренувального циклу.
Ключові слова: висококваліфіковані стрибуни потрійним,
біомеханічні характеристики, швидкісно-силова підготов-
леність, річний тренувальний цикл.
Annotation. Kolot A.V. Dynamics of speed and strength
preparation of high qualification triple jumpers in an annual
training cycle. Presented data about fluctuations of speed and
strength preparation level of high qualification triple jumpers
during an annual tra ining cycle. Described biomechanical
characteristics of speed and strength preparation of athletes.
Explained the technology for control and assessment of the
fluctuations of speed and strength preparation levels of athletes
in annual training cycle.
Keywords: high qualification tr iple jumpers, biomechanical
characteristics, speed and strength preparation, annual training
cycle.

Введение.
Тройной прыжок является сложно-координа-

ционным скоростно-силовым видом легкой атлети-
ки и отличается преодолением больших динамичес-
ких нагрузок.  Высокий уровень спортивных
достижений в мире в этом виде ставит перед отече-
ственными специалистами сложную проблему, свя-
занную с совершенствованием скоростно-силовых
качеств высококвалифицированных прыгунов. Каж-
дый новый шаг в совершенствовании техники трой-

ного прыжка находится в прямой зависимости от
уровня скоростно-силовой подготовленности, кото-
рый обеспечивается применением специальных
групп упражнений [7, 9, 11].

Подготовка прыгунов высокой квалификации
– сложный, многофакторный процесс. Одной из важ-
нейших его составляющих является решение вопро-
сов управления и контроля в спортивной тренировке.

Эффективность процесса подготовки спорт-
сменов в современной спортивной тренировке во
многом определяется особенностями использования
средств и методов педагогического контроля как сво-
еобразного инструмента управления, позволяюще-
го осуществлять обратную связь между системой
тренер-спортсмен и на этой основе повышать уро-
вень управленческих решений при подготовке атле-
тов к крупнейшим соревнованиям [10].

По данным Платонова В.Н. [14], Петровского
В.В. [13], Запорожанова В.А. [6] и других авторов,
повышение эффективности управления тренировоч-
ным процессом высококвалифицированных спорт-
сменов во многом зависит от количественной оцен-
ки изменений в функциональном состоянии их
организма, развивающемся в результате относительно
длительного периода их тренировки (этапное состо-
яние), под влиянием нагрузок отдельных тренировоч-
ных занятий и микроциклов (текущее состояние), а
также нагрузок отдельных упражнений при выпол-
нении программ тренировочных занятий (оператив-
ное состояние).

Постоянно изменяющиеся возможности
спортсменов, колебания их состояний под влиянием
разнообразных тренировочных факторов являются
основой для управления процессом спортивной тре-
нировки за счет использования обратных связей, по
которым поступают: 1) сведения, идущие от спорт-
сменов к тренеру; 2) сведения о поведении спорт-
сменов; 3) данные о срочном тренировочном эф-
фекте; 4) сведения о кумулятивном тренировочном
эффекте [5, 6, 13].

Теория и практика подготовки прыгунов трой-
ным прыжком свидетельствует о том, что эффектив-
ная организация тренировочного процесса возмож-
на  только при условии объективной оценки
состояния скоростно-силовой подготовленности
спортсменов при строгом учете и регламентации
тренировочных нагрузок. Высокие результаты мо-
гут быть достигнуты при этом лишь при эффектив-
ном управлении тренировочным процессом. Впол-
не очевидно, что проблема высокого качества
управления в спорте может быть успешно решена с
помощью надежного объективного аппарата педа-
гогического контроля [6, 13]. В процессе спортивной
тренировки ее успех зависит от объективности и точ-
ности той информации, которой располагает тренер
о спортсмене. В этой связи, разработка методов и
средств педагогического контроля, внедрение их в
широкую практику подготовки высококвалифициро-
ванных прыгунов тройным прыжком является наи-
более существенной мерой повышения эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса [5, 14].
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В последнее время отмечается низкий уровень
спортивных результатов в легкоатлетических прыж-
ках на Украине. Спортивные достижения прыгунов
Украины, специализирующихся в тройном прыжке,
на протяжении уже ряда лет значительно отстают от
результатов зарубежных спортсменов.

Результаты выступлений, показанные на Иг-
рах XXVII Олимпиады в Сиднее (2000 г.) и XXVIII
Олимпиады в Афинах (2004 г.), чемпионатах мира
2003, 2005 и 2007 гг. и чемпионатах Европы 2002 и
2006 гг. вскрыли основные недостатки в подготовке
украинских прыгунов тройным. Они подтвердили
мнение многих специалистов о том, что существую-
щая система применения средств и методов совер-
шенствования скоростно-силовых качеств не соответ-
ствует современным задачам  подготовки
высококвалифицированных прыгунов тройным и не
позволяет достигать высоких уровней скоростно-си-
ловой подготовленности [1, 4].

Тренеры и ученые оказались перед необходи-
мостью поиска новых путей повышения эффектив-
ности совершенствования скоростно-силовых ка-
честв [15, 16].

Скоростно-силовая подготовка, в ходе которой
совершенствуются специальные физические каче-
ства прыгунов тройным, требует выполнения боль-
шого объема упражнений в различных зонах интен-
сивности.  Тренировочные средства  должны
способствовать не только совершенствованию необ-
ходимых физических качеств, но и умению исполь-
зовать их в двигательной структуре соревнователь-
ного упражнения [9, 12].

Исследования проводились по теме 1.4.7. «Со-
вершенствование технического мастерства легкоат-
летов-прыгунов в процессе многолетней подготов-
ки» (номер государственной регистрации
0101U006316) в соответствии со «Сводным планом
НИР в сфере физической культуры и спорта на 2001
– 2005 гг.» Государственного комитета молодежной
политики, спорта и туризма Украины.

Формулирование целей работы.
Цель работы: определение уровня развития ско-

ростно-силовых качеств высококвалифицированных
прыгунов тройным, членов национальной сборной
команды Украины в годичном тренировочном цикле.

Задачи исследования:
1. Выявить наиболее информативные показатели, оп-
ределяющие скоростно-силовую подготовленность
высококвалифицированных прыгунов тройным.

2. Исследовать динамику состояния скоростно-силовой
подготовленности высококвалифицированных пры-
гунов тройным в годичном тренировочном цикле.

Методы и организация исследований.
Для решения поставленных задач нами были

использованы следующие методы исследования:
– анализ и обобщение специальной научно-методи-
ческой литературы и документальных источников;

– электротензодинамография;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики.

Исследования проводились в три этапа на про-
тяжении 2000 – 2002 гг. На первом этапе (январь 2000 –
сентябрь 2000) сделан аналитический обзор научно-
методической литературы по вопросам исследования.

На втором этапе (октябрь 2000 – январь 2001) в
ходе поискового эксперимента проводилось обследо-
вание членов сборной команды Украины по тройному
прыжку с использованием метода электротензодина-
мографии, в результате которого нами были получены
данные, характеризующие динамику основных пока-
зателей специальной подготовленности прыгунов трой-
ным. В ходе поискового эксперимента было обследо-
вано 32 квалифицированных прыгуна тройным.

Электротензодинамографические исследова-
ния проводились для изучения количественных кри-
териев биодинамики взаимодействия спортсмена с
опорой при отталкивании [2, 3, 8]. Для решения по-
ставленной задачи специалистами легкой атлетики и
теории и методики физического воспитания, инже-
нерами были разработаны специальные компьютер-
ные программы, которые дали возможность обра-
ботать результаты поискового эксперимента.

При проведении этих исследований использо-
вался автоматизированный измерительно-вычисли-
тельный комплекс кафедры кинезиологии, блок-схе-
ма которого представлена на рис. 1. Данный комплекс
включал: электротензодинамографическую платфор-
му ПД-ЗА; усилитель электрических сигналов БВП-
2; универсальную плату преобразования электричес-
ких сигналов СЕТУ-10; принтер; операционную
систему MS-DOS версии старше 3.10; специальное
программное обеспечение.

С помощью данного комплекса в реальном
масштабе времени измерялись биомеханические
характеристики опорных реакций при выполнении
прыжка вверх с места, что дало возможность на ос-
нове этих характеристик изучить динамическую
структуру двигательных действий и эффективность
движений в целом (табл. 1).

В результате электротензодинамографических
измерений было получено 14 количественных пока-
зателей, из которых с помощью корреляционного
анализа были выбраны наиболее информативные.
Это такие показатели как: максимальная сила оттал-
кивания ( HF ,max ); градиент силы ( 1, −⋅cHG ); им-
пульс силы ( cHI ⋅, ); время достижения максималь-
ной силы ( ct ,max ); высота  подъема  ОЦМТ
спортсмена ( ìH ,max ).

На третьем этапе с сентября 2001 по август
2002 проводился педагогический эксперимент на базе
сборной команды Украины по тройному прыжку.
Его результаты позволили проследить динамику ско-
ростно-силовой подготовленности высококвалифи-
цированных прыгунов тройным в годичном трени-
ровочном цикле.

Результаты исследований и их обсуждение.
На рис. 2. приведена динамика спортивных

результатов высококвалифицированных прыгунов
тройным контрольной и экспериментальной групп в
годичном тренировочном цикле.
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Рис. 1. Блок-схема автоматизированного электротензодинамографического комплекса.
Примечания: ПД-3А – динамографическая платформа;
                         БВП-2 – блок вторичных преобразований;
                         СЕТУ-10 – универсальный программируемый контроллер.
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Таблица 1 
Биомеханические характеристики тестового физического упражнения –  

выпрыгивание вверх с места на электротензодинамографической платформе 
 

№ 
п/п 

Биомеханическая 
характеристика Обозначение Единица 

измерения 

1 Максимальная сила по оси Z Fzmax Н 
2 Максимальная сила по оси X Fхmax Н 
3 Максимальная сила по оси Y Fymax Н 
4 Результирующая сила Fmax Н 
5 Относительная сила Fmax· P–1 отн. ед. 
6 Градиент силы G Н·с–1 

7 Импульс силы I Н·с 
8 Вес P Н 
9 Время подседа tps с 

10 Время достижения Fz max t max с 
11 Время отрыва t с 
12 Время активного отталкивания th с 
13 Высота подъема ОЦМТ спортсмена Hmax м 
14 Время выполнения упражнения t sum с 

 

В начале педагогического эксперимента не
было обнаружено статистически достоверных раз-
личий в тройном прыжке с разбега. Спортсмены кон-
трольной и экспериментальной групп имели пример-
но равные результаты X  = 15,03, S = 0,61 и X = 15,05,
S = 0,92 м соответственно (р>0,05).

Анализ динамики спортивных результатов в
течение года указывает на то, что у спортсменов обе-
их групп после первого подготовительного периода
произошло незначительное увеличение результата.
У спортсменов экспериментальной группы в пер-
вом соревновательном периоде средний результат
равнялся X = 15,26, S = 0,76 м, а у спортсменов конт-
рольной группы – X =15,07, S = 0,75 м. Прирост ре-
зультата в экспериментальной группе составил 1,4%,
а у спортсменов контрольной группы – всего 0,3%.
Статистически достоверных различий в результатах
экспериментальной и контрольной групп не наблю-

далось (р>0,05). Незначительный прирост результа-
тов объясняется тем, что первый подготовительный
период годичного цикла рассматривался в качестве
функциональной базы для второго. В первом макро-
цикле были сконцентрированы объемные нагрузки,
содержащие преимущественно средства общей и
специальной физической подготовки.

Во втором соревновательном периоде прыгу-
ны экспериментальной группы добились большого
прогресса в спортивных достижениях. Результат в трой-
ном прыжке у них в среднем составил X = 15,94, S =
0,64 м, в контрольной группе – X = 15,28, S = 0,76 м.

Таким образом, в экспериментальной группе
спортивные результаты возросли на 0,89 м, то есть на
5,9%, а в контрольной – на 0,25м (1,7%). Разница в при-
росте спортивных результатов контрольной и экспери-
ментальной групп статистически достоверна (р<0,05).
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Необходимо отметить, что улучшение резуль-
татов в тройном прыжке сопровождалось прирос-
том показателей скоростно-силовой подготовленно-
сти прыгунов тройным на протяжении годичного
тренировочного цикла (табл. 2).

Анализируя биомеханические показатели ре-
зультатов исследования, полученные с помощью
метода электротензодинамографии, контрольной и
экспериментальной групп, видим, что исходные ве-
личины показателей результирующей силы (Fmax)
составили X = 2101,78, S = 189,16 и X = 2080,69, S =

166,45 Н, градиента силы (G) – X = 4239,47, S = 339,16
и  X = 4251,98, S = 340,16 Н⋅с-1, импульса силы (I) – X  =
278,42, S = 25,06 и X = 283,1, S = 22,65 Н⋅с-1, времени
достижения максимальной силы (tmax) – X = 0,47, S =
0,04 и X = 0,48, S = 0,04 с, высоты подъема ОЦМТ
спортсмена (hmax) – X  = 0,47, S = 0,04 и X = 0,46,
S = 0,03 м и статистически достоверных различий не
имели (р>0,05).

В середине эксперимента (конец первого под-
готовительного и первый соревновательный пери-
од) динамика показателей скоростно-силовой подго-

Рис. 2. Динамика спортивных результатов высококвалифицированных прыгунов
тройным контрольной и экспериментальной групп на протяжении годичного цикла:

  – экспериментальная группа;   – контрольная группа

 Спортивный 
результат, м 

Начало  
эксперимента 

Середина 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

15,05 15,03

15,26

15,07

15,94

15,28

14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

1 2 3

Таблица 2 
Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности высококвалифицированных 

 прыгунов тройным контрольной и экспериментальной групп 
 

Контрольная группа Экспериментальная группа Биомеханичес
кий 

показатель 
начало 

эксперимент
а 

середина 
эксперимент

а 

конец 
эксперимент

а 

начало 
эксперимент

а 

середина 
эксперимент

а 

конец 
эксперимента 

х  2101,78** 2176,14** 2234,56* 2080,69 2154,28 2568,5 Fmax, Н 
S 189,16 174,09 173,11 166,45 129,26 192,04 

х  4239,47** 5998,83** 6044,71* 4251,98 6027,88 6828,43 G, Н·с-1 
S 339,16 419,92 483,58 340,16 542,51 409,71 

х  278,42** 291,48** 288,32* 283,1 295,99 331,37 I, Н·с 
S 25,06 26,23 25,95 22,65 28,60 24,91 

х  0,47** 0,40** 0,42* 0,48 0,39 0,27 tmax, с 
S 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 

х  0,47** 0,47** 0,48* 0,46 0,48 0,57 Hmax, м 
S 0,04 0,04 0,04 0,03 0,015 0,07 

Примечания: F  – результирующая сила, Н; G – градиент, Н·с-1; I – импульс, Н·с; t  – время достижения Примечания: Fmax – результирующая сила, Н; G – градиент, Н·с-1; I – импульс, Н·с; tmax – время достижения Fzmax, с; 
Hmax – высота подъема ОЦМТ спортсмена, м; * – статистически достоверные изменения (р<0,05) между контрольной 
и экспериментальной группами; ** – статистически недостоверные изменения (р>0,05) между контрольной и 
экспериментальной группами; х  – среднее арифметическое, S – среднее квадратическое отклонение. 
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товленности высококвалифицированных прыгунов
тройным контрольной и экспериментальной групп
носила восходящий характер, но увеличение резуль-
татов было незначительным: результирующая сила в
контрольной и экспериментальной группах состави-
ла X = 2176,14, S = 174,09 и X = 2154,28, S = 129,26 Н;
градиент силы – X = 5998,83, S = 419,92 и X = 6027,88,
S = 542,51 Н·с-1; импульс силы – X = 291,48, S = 26,23 и
X = 295,99, S = 28,6 Н·с; время достижения макси-
мальной силы – X = 0,40, S = 0,03 и X = 0,39, S = 0,03 с;
высота подъема ОЦМТ спортсмена – X = 0,47, S =
0,04 и X = 0,48, S = 0,015 м при статистически недо-
стоверном различии между группами (р>0,05).

В конце эксперимента динамика показателей
скоростно-силовой подготовленности высококвали-
фицированных прыгунов тройным эксперименталь-
ной группы имеет ярко выраженный восходящий
характер, в то время как у спортсменов контрольной
группы произошло незначительное увеличение по-
казателей, а величина импульса силы и время дости-
жения максимальной силы даже ухудшились. Пока-
затели результирующей силы в экспериментальной
группе ( X = 2568,5, S = 192,04 Н) значительно превос-
ходят величины данного показателя контрольной
группы ( X = 2234,56, S = 173,11 Н); градиента силы –
X = 6828,43, S = 409,71 и X = 6044,71, S = 483,58 Н·с-1
соответственно при р<0,05. Рассмотрение величин
характеристик импульса силы прыгунов тройным
контрольной и экспериментальной групп позволяет
установить, что наибольшие величины этого показа-
теля отмечаются у спортсменов экспериментальной
группы ( X = 331,37, S = 24,91 Н·с) по сравнению со
спортсменами контрольной группы ( X = 288,32, S =
25,95 Н·с) при статистически достоверных различиях
(р<0,05). При исследовании времени достижения мак-
симальной силы и высоты подъема ОЦМТ также
прослеживается четкая тенденция превышения ве-
личины этих показателей у прыгунов тройным экс-
периментальной группы. Время достижения макси-
мальной силы и высота  подъема  ОЦМТ  у
спортсменов экспериментальной группы составили
X = 0,27, S = 0,02 с и X = 0,57, S = 0,07 м, в то время как
у спортсменов контрольной группы – X = 0,42, S =
0,03 с и X = 0,48, S = 0,04 м соответственно при стати-
стически достоверных различиях (р<0,05).

В экспериментальной группе по отношению
к контрольной к концу эксперимента показатели мак-
симальной силы возросли на 17,1 %, градиента силы
– на 18 %, импульса силы – на 13,5 %, времени дости-
жения максимальной силы – на 65,9 %, высоты
подъема ОЦМТ спортсмена – на 21,8 %.

Выводы.
1. Высококвалифицированные прыгуны тройным,
принимавшие участие в эксперименте, показали
следующие спортивные результаты в основных
соревнованиях сезона в экспериментальной груп-
пе в среднем 15,94 м, в контрольной группе – 15,28
м. У спортсменов экспериментальной группы
спортивные результаты возросли на 5,9 %, а у спорт-
сменов контрольной группы – на 1,7 % по отноше-
нию к исходным данным.

2. При использовании метода электротензодинамог-
рафии установлено, что повышение спортивных
результатов спортсменов сопровождалось приро-
стом показателей скоростно-силовой подготовлен-
ности высококвалифицированных прыгунов трой-
ным. В экспериментальной группе по отношению
к контрольной к концу эксперимента показатели
максимальной силы возросли на 17,1 %, градиента
силы – на 18 %, импульса силы – на 13,5 %, высоты
подъема ОЦМТ – на 21,8 %, время достижения
максимальной силы улучшилось на 65,9 %.

3. Результаты тестирования уровня развития скорос-
тно-силовых качеств высококвалифицированных
прыгунов тройным говорят о том, что подготов-
ленность спортсменов в соревновательном пери-
оде находится на более высоком уровне, чем в под-
готовительном.

В дальнейшем предполагается проводить ис-
следования по изучению индивидуальных особенно-
стей проявления скоростно-силовых качеств высоко-
квалифицированных прыгунов тройным во время
соревновательной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НА ДИНАМИКУ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТИ
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ ИРАНА, МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СКОЛИОЗОМ
Корд Махназ

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. Исследование посвящено актуальной проблеме
коррекции сколиотической деформации и нарушения осанки
во фронтальной плоскости у младших школьников, с приме-
нением упражнений на восстановление вестибулярной фун-
кции в условиях общеобразовательного учреждения. Разра-
ботанная нами программа оказала позитивное воздействие
на состояние дыхательной системы  у  детей младшего школь-
ного возраста. Это может быть связано с  общим улучшени-
ем состояния осанки детей, коррекцией сколиотических де-
формаций,  с применением достаточного количества
дыхательных (статических, динамических) упражнений.
Ключевые слова: физическая реабилитация, сколиоз, школьник.
Анотація. Корд Махназ Вплив програми фізичної реабілі-
тації на динаміку показників життєвої ємності легень у дітей
Ірану, молодшого шкільного віку зі сколіозом. Дослідження
присвячено актуальній проблемі корегування сколіотичної
деформації та порушення постави у фронтальній площині, у
молодших школярів, з використанням вправ на відновлення
вестибулярної функції в умовах загальноосвітньої устано-
ви. Розроблена нами програма зробила позитивний вплив на
стан дихальної системи  в  дітей молодшого шкільного віку.
Це може бути пов’язане із  загальним поліпшенням стану
постави дітей, корекцією сколіотичних деформацій, із засто-
суванням достатньої кількості дихальних (статичних, дина-
мічних) вправ.
Ключеві слова: фізична реабілітація, сколіоз, школяр.
Annotation. Kord Mahnaz. Influence of physical aftertreatment
on dynamics of parameters vital capacity of lungs of the trunk at
children of Iran, younger school age with the scoliosis. Research
is devoted to actual problem of correction scoliosis to deformation
and infringements of a bearing in a frontal plane, of the elementary
school age children, with application of exercises on restoration
of vestibular function in conditions of general educational
establishment in conditions. Designed us the program rendered
positive effect on a state of respiratory system at children of low
school age. It can be connected to common enriching state bearing
of children, correction scoliosis strains, with application of enough
respiratory (static, dynamic) exercises.
Key words: physical rehabilitation, a scoliosis, the schoolboy.

Введение.
По данным органов здравоохранения Украи-

ны 90% детей и подростков имеют различные откло-
нения в состоянии здоровья. Подобная тенденция
отмечается во многих странах мира. Это объясняет
огромное научное, прикладное и государственное
значение решения этой проблемы [2,4,14].

По данным О.И. Уздиновой [13] увеличивает-
ся частота встречаемости отклонений в состоянии
опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки,
сколиоз, плоскостопие). Этого же мнения придержи-
ваются Лахиджи Фариборз [5].

Сколиоз является одним из самых распрост-
раненных ортопедических заболеваний, частота ко-
торого по данным разных авторов колеблется в зна-
чительных приделах – от 0,5 до 30%  [6,8,10].

Рост числа детей со сколиозом в последние
годы диктует настоятельную необходимость разра-

ботки реабилитационных программ по коррекции и
профилактике данной патологии в условиях обще-
образовательного учреждения. Важность внедрения
таких мероприятий обусловлена ухудшением физи-
ческих показателей подрастающего поколения на
фоне повышающихся требований к физическим и
психическим нормам ребенка, как в системе обра-
зования, так и в системе здравоохранения [9].

Образовательные учреждения являются един-
ственной системой общественного воспитания, охва-
тывающей в течение продолжительного периода всю
детско-подростковое население страны. Время обу-
чения в образовательном учреждении совпадает с
периодом роста и развития ребенка, когда организм
наиболее чувствителен к воздействию благоприятных
и неблагоприятных условий окружающей среды [1,2].

Уроки физической культуры лишь частично
пополняют недостаток движений – около 40% суточ-
ной потребности или 11% недельной. И если школь-
ник дополнительно не будет заниматься физически-
ми упражнениями и спортом, это может повлечь за
собой задержку в развитии моторики, приведет к
нарушению осанки [13].Эти факторы крайне небла-
гоприятно сказываются на состоянии детей с уже
имеющимися деформациями.

Современные концепции рассматривают ско-
лиотическую болезнь как заболевание, в основе ко-
торого имеются нарушения обмена в системе со-
единительной ткани,  при которых в
опорно-двигательном аппарате возникает сколити-
ческая деформация позвоночника, ведущая к дефор-
мациям таза, конечностей, грудной клетки, головы.
Страдает не только формообразование костных
структур, их взаимоположение, нарушаются морфо-
логия и функциональное состояние других систем, в
частности нервной системы, органов грудной клет-
ки, живота [14].

Общепризнанным является первичность нали-
чия аномалий развития позвоночника, дисплазии
подвздошной кости, истинного укорочения ноги,
морфологических изменений в нервной системе и
вторичность нарушений мышечно-связочного и дис-
функций суставного аппарата [14].

Под сколиозом понимают боковое искривле-
ние позвоночника с ротацией позвонков. Но при ука-
занных заболеваниях ведущее место занимает не ско-
лиоз, а поражение других органов, и сколиоз не
является главенствующим в клинике болезни, а вы-
является в качестве симптома [3,10,12].

С современных позиций главенствующую
роль в консервативном лечении придают ликвида-
ции нарушений мышечно-связочного аппарата, счи-
тая, что его укрепление автоматически приводит к
устранению деформаций, вызванных смещением ко-
стных элементов позвоночного столба, тазового коль-
ца [14]. Применение физических упражнений в соот-
ветствующей дозировке оказывает
общестимулирующее действие на организм больно-
го ребенка, улучшает обменные процессы и трофи-
ку мышц спины и позвоночника. Тем самым созда-



72

ются физиологические условия для стабилизации и
коррекции патологического процесса [6].

В то же время И. Д. Ловейко [6] считает, что толь-
ко при систематическом и рациональном применении
основных средств кинезотерапии у больных удается
устранить неблагоприятные последствия деформаций
и улучшить многообразные функции опорно-двигатель-
ного аппарата. Эти занятия должны проводиться систе-
матически, не реже 3-х раз в неделю и обязательно под-
крепляться выполнением корригирующего комплекса
упражнений в домашних условиях [3].

Таким образом, под влиянием регулярных и
дозированных физических упражнений мышцы ук-
репляются, сохраняется эластичность и подвижность
связочно-сумочного аппарата, что в свою очередь
способствует профилактике тугоподвижности сус-
тавов, мышечной атрофии и костно-фиброзному
анкилозу [6].

Коррекция сколиотической деформации долж-
на быть тесно  связана с  профилактикой нарушений
осанки и ликвидацией порочных условных рефлексов,
возникающих при нарушениях ОДА, что требует осо-
бенно строгого подхода к организации и проведению
процедур по лечебной гимнастике и внесению кор-
ректив  в урок по физическому воспитанию.

Настоящая диссертационная работа выполне-
на согласно плана научно-исследовательской рабо-
ты кафедры физической реабилитации НУФВСУ и
сводного плана НИР в сфере физической культуры и
спорта на 2006-2010 гг. по теме: 4.1.5. “Современные
принципы профилактики и реабилитации заболева-
ний костно-мышечной системы” № госрегистрации:
0106U010793  и по теме: 4.3.1. “Усовершенствование
оздоровительно-реабилитационных программ про-
филактики и коррекции дисфункций, обусловленных
нарушениями в разных системах организма” № гос-
регистрации: 0106U010794. Автором выполнялся раз-
дел посвященный физической реабилитации школь-
ников 6-8 лет с нарушениями осанки и сколиозом.

Формулирование целей работы.
Цель работы – изучить влияние  программы

физической реабилитации, для детей младшего школь-
ного возраста, имеющих нарушения осанки во фрон-
тальной плоскости и сколиоз І и ІІ степени, в услови-
ях общеобразовательного учреждения Ирана, на
жизненную емкость легких.

Задачи работы:
1. Разработать и обосновать программу физической
реабилитации в условиях общеобразовательного уч-
реждения, для детей младшего школьного возраста,
со сколиозом, проживающих на территории Ирана.

2.Выявить эффективность влияния предложенных
средств и методов физической реабилитации на
жизненную емкость легких у младших школьников
проживающих на территории Ирана.

Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач были использованы такие методы ис-
следования: анализ специальной научно-методичес-
кой литературы, функциональные методы, методы
математической статистики;

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ литературных источников и результа-

ты собственных констатирующих исследований с
применением метода фотометрии позволили разра-
ботать авторскую программу физической реабили-
тации, реализуемую в условиях общеобразователь-
ных школах Ирана, направленную на индивидуальную
коррекцию деформаций позвоночника.

В авторской коррекционной программе  при-
менялись:
· Теоретическая подготовка. Разъяснение сути па-
тологии в доступной для дошкольников форме и
краткое объяснение целей, задач и мероприятий
проводимых реабилитологом.

· Оздоровительные занятия корригирующей гимна-
стикой по методике И.Д. Ловейко и М.И. Фонарева
(1988) [3], направленные на профилактику наруше-
ний осанки. Содержание занятий в основных груп-
пах составляли упражнения корригирующей гим-
настики симметричного характера, дыхательные
упражнения (ДУ) и подвижные игры.

· Программно-методический комплекс Н.А. Пота-
повой, Л.М. Кротовой, Р.Р. Гатиатулина (2006) [5],
направленный на коррекцию сколиотической де-
формации и гармоничное развитие ребенка.

· Упражнения на балансировочных платформах, по-
душках и дорожках для проприорецепции в И.П. стоя
и сидя для формирования, как собственно мышеч-
ного корсета, так и доминанты оптимального двига-
тельного стереотипа (включались в середине основ-
ной части занятия ЛГ, в течение 5-10 мин).

· Сеансы аутомиорелаксации в заключительной час-
ти каждого занятия по физкультуре и ЛГ – как сред-
ства предупреждения перенапряжения мышц и вос-
становления их функций. Использование таких
упражнений рекомендовались также для выполне-
ния по выходным дням под присмотром родителей.

Упражнения на балансировочных платформах
в основных группах использовались регулярно в про-
цессе курса, преимущественно для тренировки мы-
шечного корсета на пораженной стороне. В конт-
рольной группе использовались ортопедические
мячи для укрепления и расслабления мышц.

Всего обследовано 165 детей младшего школь-
ного возраста, имеющих нарушения осанки во фрон-
тальной плоскости и сколиоз І и ІІ степени, прожива-
ющих на территории Ирана от 6 до 8 лет, которые
были разделены на следующие группы:
1 основная группа – дети 6 лет; 1 контрольная группа

– дети 6 лет;
2 основная группа – дети 7 лет; 2 контрольная группа

– дети 7 лет;
3 основная группа – дети 8 лет; 3 контрольная группа

– дети 8 лет
Распределение детей на основную и конт-

рольную группы осуществлялось методом случай-
ной выборки.

Во всех исследованиях, выполненных в этом
направлении, отмечается снижение показателей
внешнего дыхания (снижение жизненной емкости
легких на 8-15%, уменьшение экскурсии грудной клет-
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ки, учащение дыхания) как за счет снижения функ-
циональной способности мышц, участвующих в ды-
хании, так и за счет деформации грудной клетки

Уменьшение колебания внутригрудного дав-
ления неблагоприятно отражается на деятельности
сердечно-сосудистой системы. У детей с нарушени-
ями осанки снижены физиологические резервы ды-
хания и кровообращения, соответственно наруше-
ны и адаптивные реакции, что делает детей с
аномалиями осанки предрасположенными к забо-
леваниям легких и сердца.

Для определения влияния программы физи-
ческой реабилитации на состояние дыхательной сис-
темы нами исследовалась жизненная емкость легких
детей (табл.1.). Измерение проводилась три раза в ут-
реннее время, затем выводился средний показатель.

В начале педагогического эксперимента зна-
чения ЖЕЛ в контрольной и экспериментальной
группах достоверно не отличались друг от друга, од-
нако по отношению к должной величине, были сни-
жены, что свидетельствовало об отсутствии досто-
верных различий между группами испытуемых.
Влияние деформаций позвоночника на  показатели
ЖЕЛ описано многими авторами при различных
патологиях – сколиозе включительно[8,9,11].

При анализе данных жизненной ёмкости лёг-
ких (ЖЕЛ) в основной и контрольной группе как у
детей 6 лет, так и младших школьников 7 и 8 ми  лет
была отмечена положительная динамика  (р > 0.05).

У младших школьников 6 лет в основной груп-
пе № 1 показатели ЖЕЛ составили 1588,89 мл до на-
чала педагогического эксперимента и 1729,29 мл пос-
ле окончания курса реабилитации, в  контрольной
группе № 1 эти показатели составили 1581,94 и 1629,58
– соответственно. Показатели ЖЕЛ детей основной
группы № 1 отличались от показателей контрольной
группы с достоверностью (р<0, 05).

По окончании курса физической реабилита-
ции у детей 7 лет основной группы № 2 показатели
ЖЕЛ находились на уровне 1807,58, контрольной –
1694,93. У детей основной группы № 3 показатели
ЖЕЛ в начале педагогического эксперимента соста-
вили 1664,94, в контрольной группе № 3 1637,68. В
конце курса реабилитации у детей основной группы
№ 3 были получены данные 1859,77 мл, в контрольной
группе – 1758,04 (р<0, 05) .

Выводы:
· разработанная нами программа оказала позитив-
ное воздействие на состояние дыхательной систе-
мы  у  детей младшего школьного возраста, что
может быть связано с  общим улучшением состо-
яния осанки детей, коррекцией сколиотических де-
формаций, а также с применением достаточного
количества дыхательных (статических, динамичес-
ких) упражнений в подготовительной, основной и
заключительной частях занятия в основной и конт-
рольной группах;

· Нами отмечена значительная динамика жизненной
ёмкости лёгких на режимах реабилитации в основ-
ной и контрольной группе.

· У мальчиков  6 лет основной группы фактический
прирост жизненной ёмкости лёгких составил 140,4
мл (8,8%), контрольной – 47,6 мл (3%). В основной
группе у детей 7 лет показатели составили 193,4мл
(11,9%), 8 лет – 194,8 (11,7%). У младших школьни-
ков 7 лет в контрольной группе показатели соста-
вили 91,3 (5,6%). Фактический прирост жизненной
ёмкости лёгких у детей контрольной группы № 3
группы составил 120,4 мл (7,3%).

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем влия-
ния программы физической реабилитации на дина-
мику показателей жизненной емкости легких у детей
Ирана, младшего школьного возраста со сколиозом.

Таблица 1. 
Динамика показателей жизненной ёмкости лёгких у школьников 6-8 лет, имеющих нарушения осанки во 
фронтальной плоскости и сколиоз І и ІІ степени и проживающих на территории Ирана (n=165) 

 
  Жизненная емкость легких, мл 

группы  до после до после до после 

 6 лет (n=33) 7 лет (n=33) 8 лет (n=29) 

X  1588,89 1729,29 1614,14 1807,58 1664,94 1859,77 

S 45,49 80,50 55,81 125,02 140,21 107,25 
основные 
группы 

m 4,57 8,09 5,61 12,57 15,03 11,50 

 6 лет (n=24) 7 лет (n=23) 8 лет (n=23) 

X  1581,94 1629,58 1603,62 1694,93 1637,68 1758,04 

S 50,56 46,73 19,78 47,85 70,92 108,98 
контрольные 
группы 

m 5,08 4,70 2,38 5,76 9,16 14,07 

Крит.Ст.  t 1,02 10,66 1,73 8,15 1,55 5,60 
*Результаты достоверны при  t > 2,00 (р<0, 05). 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ

СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ
Корінчак Л.М.

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

Анотація. Стаття присвячена рішенню проблеми раціональ-
ного використання фізичних вправ в учбово-трудовій діяль-
ності студентів. Експериментально доведено, що оптимальні
за інтенсивністю фізичні навантаження позитивно вплива-
ють на рівень фізичної й розумової працездатності, попе-
реджають перевтому, поліпшують самопочуття.
Ключові слова: студент, навантаження, фізичний, серцево-
судинна, здоров’я.
Аннотация. Коринчак Л.М. Влияние физической нагрузки на
показатели сердечно-сосудистой системы студентов. Статья
посвящена решению проблемы рационального использова-

ния физических упражнений в учебно-трудовой деятельнос-
ти студентов. Экспериментально доказано, что оптимальные
по интенсивности физические нагрузки положительно влия-
ют на уровень физической и умственной работоспособнос-
ти, предупреждают переутомление, улучшают самочувствие.
Ключевые слова: студент, нагрузка, физический, сердечно-
сосудистая, здоровье.
Annotation. Kor іnchak L.M. Effect of an exercise stress on
parameters of cardiovascular system of students. The article
deals with the problem of rational use of physical exercises in
educational and labour activity of students. The results of the
experiment have proved that intensively normal physical load
has positive influence on the level of mental activity, averts
overtiredness and improves students’ general state.
Keywords: student, load, physical, cardiovascular, health.

Вступ.
Здоров’я людини-найвища особиста і суспіль-

на цінність. Бурхливий науково-технічний прогрес,
поява нових складних видів трудової діяльності зміню-
ють звичайний ритм і характер життя. Зменшується
фізичне навантаження і збільшується нервово-емоц-
ійне напруження. Здоров’я та фізична підготовленість
студентської молоді є важливим чинником фізичного
потенціалу української нації. Але дослідження останніх
років доводять, що зі вступом у вищі навчальні закла-
ди для молоді характерним стає недостатній рівень
рухової активності, що веде до низького функціональ-
ного стану та зниження фізичної підготовленості[4,6].

Інтенсифікація процесу навчання в закладах
освіти, зростання кількості інформації, фізична та
емоційна насиченість занять, підвищення вимог до
якості засвоєння навчального матеріалу роблять про-
блему підвищення фізичної та розумової працездат-
ності і серцевої діяльності студентської молоді однією
з найактуальніших у фізіології.

Фізична і розумова працездатність мають
спільну фізіологічну основу систем забезпечення і
механізмів, пов’язаних між собою. Проблема діагно-
стики, корекції та управління працездатністю все
більше привертає увагу вчених (Н.А. Агаджанян,
М.М. Амосов та ін.)[1,2,3]. Поряд з цим питання ефек-
тивності управління фізичною і розумовою працез-
датністю за допомогою конкретних форм та видів
фізичних вправ, обсягу та інтенсивності тижневих
навантажень почали вивчатися лише в останні деся-
тиліття (М.Я. Віленський, А.В. Магльований, В.І.
Філімонов). Але особливості корекції та оптимізації
показників працездатності під впливом фізичних на-
вантажень на серцеву та розумову діяльність зали-
шаються  вивченими мало. Не встановлено також
динаміки їх вияву протягом тривалого часу в залеж-
ності від рівня фізичної підготовленості і розвитку
окремих фізичних якостей у тих чи інших груп учні-
вської та студентської молоді.

Робота виконана за планом НДР Уманського
державного педагогічного університету імені Павла
Тичини.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження полягає у встанов-

ленні особливостей впливу фізичних навантажень на
серцеву діяльність студентів та обґрунтуванні методи-
ки їх комплексної діагностики і корегуючої технології.
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Результати досліджень.
Працездатність людини визначається кількома

групами факторів, зокрема, фізіологічними: станом
здоров’я, тобто нормальним функціонуванням ос-
новних систем організму, харчуванням, сном, інтен-
сивністю та раціональною організацією праці; та пси-
хічними: самопочуттям, настроєм, мотивацією.
Висока працездатність можлива лише в тому випад-
ку, коли життєвий ритм правильно поєднується з інди-
відуальними біологічними ритмами людини, в тому
числі з так званими добовими ритмами, оскільки дуже
важливим є збіг початку розумової діяльності з підне-
сенням життєво важливих функцій організму, що
впливає на загальну продуктивність праці.

Погіршення режиму рухової активності – один
з важливих факторів виникнення межових та патоло-
гічних станів у молоді в ході навчального процесу.
Одним із найбільш патогенних факторів навчального
процесу є емоційний стрес у поєднанні з довготри-
валою гіподинамією. Такий стан, характерний для
студентів та учнів упродовж навчального року, за
рядом джерел [2; 3], призводить до порушень вегета-
тивної регуляції серцево-судинної системи та гострих
серцевих патологій.

З метою подальшої розробки цього питання
нами вивчався вплив різних за змістом та інтенсивн-
істю фізичних навантажень на стан фізичної працез-
датності студентів. Основними методами експери-
ментального дослідження були спостереження,
анкетування, хронометраж, контрольні дослідження.

У дослідженні брали участь студенти-футбол-
істи фізкультурного факультету І і ІІІ курсу Умансь-
кого державного педагогічного факультету. У ході
порівняльного аналізу показників серцево-судинної
системи футболістів контрольної й експерименталь-
ної груп у спокої до бігу на підставі t- критерію Стью-
дента не було виявлено достовірних розходжень між
показниками студентів обох груп. Початкові показ-
ники серцево-судинної системи знаходилися в межах
фізіологічної норми. Якщо розглядати динаміку змін
фізіологічних показників, то слід зазначити, що в екс-
периментальній групі, відбулися позитивні зміни у
показника артеріального тиску(табл.1). Індивідуальні
значення систолічного AT після навантаження варі-
ювалися в межах 130-180 мм рт ст. (середнє значення
– 152,5+ 4,1 мм рт ст., приріст – 18%) і варіацією по-
казників 9%, діастолічного АТ-у межах 60-90 мм рт.ст
(середнє значення – 75,0 + 2,9 мм рт.ст, зниження на
2%) і варіацією показників 13%. При цьому значення
пульсового тиску (артеріальна різниця) в експеримен-
тальній групі зросли на 48% і знаходились в діапазоні
50-115 мм рт.ст із середнім значенням 77,5 + 4,6 мм
рт.ст і варіацією показників 20%. Показники конт-
рольної групи характеризують великий ступінь сто-
млення серцево-судинної системи скорочень і менш
значне зростання пульсового тиску: ЧСС після наван-
таження-у межах 144-204 уд/хв (середнє значення –
163,7 + 3,5 уд/хв, приріст – 131%) і варіацією показ-
ників 8%, пульсовий тиск – у межах 50-90 мм рт.ст
(середнє значення – 67,3 + 2,9 мм рт.ст, приріст -13%)

і варіацією показників 17%. Менш сприятливі зміни
відбулися в спортсменів контрольної групи й у ди-
наміці показників артеріального тиску. Значення си-
столічного AT після навантаження знаходилися в ме-
жах 120-160 мм рт.ст (середнє значення – 142,6 + 2,4
мм рт.ст, приріст-6%) і варіацією показників 7%, діас-
толічного AT – у межах 60-90 мм рт.ст (середнє зна-
чення – 75.4 + 2,9 мм рт.ст, приріст – 1%) і варіацією
показників 15%.

Показники систолічного і діастолічного тиску
в обох групах після навантаження змінилися несуттє-
во. В експериментальній групі значення СДТ – у ме-
жах 103-143 мм рт. ст. (середнє значення – 125,8 + 3,4
мм рт.ст, приріст – 5%) і варіацією показників 12%, у
контрольної – у межах 100-149 мм.рт.ст. (середнє зна-
чення – 123,7 + 3,6 мм рт. ст., приріст – 4%) і варіацією
показників також 12%

Звертають на себе увагу показники хвилинно-
го обсягу крові. Збільшення цього показника при
роботі – один з найбільш надійних механізмів термі-
нової адаптації до динамічного навантаження. Але
реалізується він по-різному: або за рахунок збільшен-
ня ЧСС, або за рахунок збільшення і ЧСС, і ударного
обсягу крові. Чим вища кваліфікація спортсменів, тим
може бути вищим ЧСС, при якому ударний обсяг
крові продовжує зростати Після навантаження зафі-
ксоване майже триразове достовірне збільшення по-
казників хвилинного об’єму крові в обох групах. При
цьому показники ХО крові в експериментальній групі
знаходилися в студентів у межах 13,2-24,9 мл (середнє
значення – 18,6 + 0,8 мл, приріст – 138%) і варіацією
показників 16%, у контрольної – у межах 17,3-22,2 мл
(середнє значення – 19,3 + 0,4 мл, приріст -135%) і
варіацією показників 7%.

 Більш позитивні зміни спостерігалися у сту-
дентів експериментальної групи й у динаміці показ-
ників ударного об’єму крові.

 Після навантаження приріст цього показника
в експериментальній групі склав 11%. Показники УО
крові після бігу знаходилися в межах 110-145 мол (се-
реднє значення – 124,7 + 2,7 мл, варіація показників –
7%). У контрольній групі дані були наступними: інди-
відуальні значення в межах 108-132 мл (середнє зна-
чення – 118,4 + 1,6 мл, варіація показників -5%). При
цьому приріст у контрольній групі склав усього 3%.
Це свідчить про те, що у футболістів експеримен-
тальної групи рівень тренованості більш високий,
завдяки чому розширюється діапазон ЧСС, в межах
якого ударний об’єму крові продовжує збільшувати-
ся. У футболістів контрольної групи ріст цього по-
казника відбувався в основному за рахунок росту ЧСС
склав 11%.

Показники УО крові після бігу знаходилися в
межах 110-145 мол (середнє значення – 124,7 + 2,7 мл,
варіація показників – 7%). У контрольній групі дані
були наступними: індивідуальні значення в межах 108-
132 мл (середнє значення – 118,4 + 1,6 мл, варіація
показників -5%). При цьому приріст у контрольній
групі склав усього 3%. Це свідчить про те, що у фут-
болістів експериментальної групи рівень тренова-
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Таблиця1 
Показники серцево-судинної системи футболістів контрольної групи (п=15) до і після бігу 

 
Показники Міn Мах Х серед Δ Х S v,% 
1 2 3 4 5 6 7 
ЧСС,уд/хв        
до навантаж. 60 86 69,0 2,1 7,3 11 
 після 120 172 148,7 4,6 15,9 11 
AT, мм.рт.ст. до навантаження 120/60 140/90 129,2/76,6 1,5/2,2 5,1/7,8 4/10 

після 130/60 180/90 152,5/75 4,1/2,9 14,2/10 9/13 
ПТ, мм.рт.ст.. до навантаження 30 70 52,5 3,0 10,6 20 

- після 50 115 77,5 4,6 16,0 20 
СДТ, мм.рт.ст.  до навантаж. 103 130 119,5 2,2 7,5 6 

- після 103 143 125,8 3,4 11,7 9 
УО, мл до навантаж. 100 122 112,2 1,8 6.2 6 

- після 110 145 124,7 2,7 9,3 7 
ХО, мл до навантаження 6,2 10,5 7,8 0,3 1,2 15 
- після 13,2 24,9 18.6 0,8 2,9 16 

 
Таблиця 2 

Показники серцево-судинної системи футболістів контрольної групи (п=15) до і після бігу 
 

Показники Міn Мах Х серед Δ Х S V.% 
1 2 3 4 5 6 7 

ЧСС уд/хв       
 до навантаж. 60 86 70,8 2,2 8,7 12 
після  144 204 163,7 3,5 13,7 8 
AT, мм рт.ст       
 до навантаж. 110/60 160/95 133,9/74,5 3,6/3,1 14/11,9 10/16 
після  120/60 160/90 142,6/75,4 2,4/2,9 9,4/11,2 7/15 
ПТ, мм рт.ст.        
до навантаж. 35 80 59,3 3,8 14,5 24 
- після 50 90 67,3 2,9 11,3 17 
СДТ, ммрт.ст.     до 
навантаж. 

97 138 119,1 3,7 14,2 12 

- після  100 149 123.7 3,6 14,1 11 
УО, мл. до 
навантаження 

103 127 115,2 1,8 7,1 6 

після  108 132 118,4 1,6 6,4 5 
ХО, мл. до 
навантаження 

6,6 10,2 8.2 0,3 1,2 14 

- після 17,3 22,2 19,3 0,4 104 7 
 
ності більш високий, завдяки чому розширюється
діапазон ЧСС, в межах якого ударний об’єму крові
продовжує збільшуватися. У футболістів контрольної
групи ріст цього показника відбувався в основному
за рахунок росту ЧСС.

Висновки.
1.В результаті проведених експериментальних дослі-
джень було виявлено, що різне за інтенсивністю
фізичне навантаження по-різному впливає на по-
казники серцево-судинної системи.

2.Серцево-судинна система студентів експеримен-
тальної групи реагувала одночасним збільшенням

ЧСС, підвищенням максимального артеріального і
пульсового тиску, що свідчить про те, що рівень
підготовленості студентів відповідає виконаному
навантаженню. Різке збільшення пульсу, незначне
підвищення максимального АТ пульсового тиску
після навантаження характеризують реакцію сер-
цево-судинної системи студентів контрольної гру-
пи  а, отже і гіршу їх адаптацію до навантаження

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
фізичного навантаження на показники серцево-су-
динної системи студентів.
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ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

СЕРЕД СТУДЕНТІВ НФАУ
Королінська С.В., Сіренко П.О.
Національний фармацевтичний

університет, м.Харків
Футбольний клуб «Металіст», м.Харків

Анотація. У статті розглядаються й узагальнюються отри-
манні данні опитування студентів НФаУ щодо визначення
ролі та значення фізичної культури у формуванні здорового
способу життя. Проведені соціологічного дослідження доз-
волили виявити ряд соціально-психологічних факторів, що
визначають ефективність процесу фізичного виховання.
Ключові слова: студенти, здоровий спосіб життя, потреби,
мотиви, рухова активність.
Аннотация. Королинская С.В., Сиренко П.А. Изучение мо-
тивационно-ценностного отношения к физической культу-
ре студентов НфаУ. В статье рассматриваются и обобщают-
ся полученные данные опроса студентов НфаУ относительно
определения роли и значения физической культуры в фор-
мировании здорового образа жизни. Проведенное социоло-
гическое исследование позволило выявить ряд социально-
психологических факторов , которые определяют
эффективность процесса физического воспитания.
Ключевые слова: студенты, здоровый способ жизни, потреб-
ности, мотивы, двигательная активность.
Annotation. Korol іns’ka S.V., Sirenko P.A. The study of
motivational valuable attitude to physical training of students.
In the article is considered and generalized results of  interrogation
of the students NFaU concerning definition of a role and meaning
of physical culture in formation of a healthy image of life.
Carried out of sociological research have allowed to reveal a
line of the social –  psychological factors, which determine
efficiency of process of physical education.
Key words: high school students, healthy image of life,
necessities, reasons, morbidity activity.

Вступ.
Якісна професійна підготовка студентів у вузі

відбувається при значній нервово-емоційній перенап-
рузі, що жадає від них мобілізації волі, психофізичних,
духовних і фізичних сил. Обмежити емоційні пережи-
вання студентів нереально, отже, необхідно вдоскона-
лювати навчальний процес, підвищити стійкість адап-
таційних механізмів організму до емоційних стресів,
навчити студентів здоровому способу життя.

У сучасній педагогічній теорії й практиці про-
блема формування здорового способу життя займає

одне із пріоритетних місць. Однак дотепер не розкри-
та змістовна сторона поняття «здоровий спосіб жит-
тя», незважаючи на його широке використання. Не-
обхідною й головною передумовою збереження
здоров’я є здоровий спосіб життя як якась еталонна
модель, система загальних умов, заходів, тощо. Його
реалізація на рівні окремої людини здійснюється у
формі здорового стилю життя – моделі більше варіа-
тивної, особово співвіднесеної.

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Національного фармацевтичного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті було вивчення мотиваційно-

ціннісного ставлення до фізичної культури серед сту-
дентів формування установки на здоровий спосіб
життя й фізичне самовдосконалення, потреби в регу-
лярних заняттях фізичними вправами та спортом.

Методи й організація досліджень. Аналіз
науково-методичної літератури, вивчення й узагаль-
нення досвіду фізкультурної практики, педагогічні
спостереження, анкетування, методи математичної
статистики. Для дослідження нами була підібрана
група студентів І та ІІ курсів Національного фарма-
цевтичного університету в кількості 187 осіб, 146
жінок та 41 чоловік.

Результати дослідження.
Рівень фізичного виховання у вищій школі не

сприяє ефективному зменшенню дефіциту рухової
активності студентів, що є однією із причин різного
роду відхилень у їхньому здоров’ї. Установлено, що
впродовж терміну навчання у вищих навчальних зак-
ладах чисельність підготовчої і спеціальної медичних
груп зростає від 5,36 % на першому курсі і до 14,46 %
на четвертому курсі [3].

Незважаючи на те, що в сучасних умовах дер-
жавним пріоритетом фізичного виховання молоді є
зміцнення здоров’я, стан здоров’я студентської мо-
лоді країни невпинно погіршується. Поряд із по-
гіршенням умов існування (харчування, навколишнє
середовище, медичне лікування тощо) такий стан
поглиблює низька особиста фізична культура пере-
важної більшості студентів. На стан здоров’я молоді
украй негативно впливає низка чинників: нераціо-
нальне харчування, тютюнопаління, вживання алко-
голю, наркотиків і токсичних речовин, дефіцит рухо-
вої активності, часті й надмірні психоемоційні стреси,
зокрема, екзамена-ційний стрес [1,2].

Існує велика кількість засобів профілактики та
послаблення негативного впливу  цих чинників на
організм людини. Чільне місце серед них посідають
заняття фізичними вправами. Відомо, що від раціо--
нальної рухової активності значною мірою залежать
гармонійний фізичний розвиток, психоемоційний
стан, рівень соматичного здоров’я та імунобіологічні
властивості організму [6,8].

Головною ж передумовою залучення молоді
до занять фізичними вправами є випереджальне фор-
мування серед студентів мотиваційно-ціннісного став-
лення до фізичної культури, установки на здоровий
спосіб життя й фізичне самовдосконалення, потреби
в регулярних заняттях фізичними вправами та спортом.
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Круцевич Т.Ю., Цьось А.В., Шиян Б.М. та інші
вчені вважають цю проблему однією з головних про-
блем фізичного виховання. Це зумовлено ще й тим,
що існує значний дефіцит теоретичних розробок і
практичних рекомендації щодо формування моти-
вації, яка спонукає студентів до систематичного
фізичного вдосконалення [1,6,8] . Розглянуто ієрар-
хію мотивів, визначено місце мотиву діяльності в
житті людини. Рубенштейн С.Л., Ільїн Е.П., А. Мас-
лоу, та інші вчені зазначають, що мотивація діяльності
посідає одне з провідних місць у щоденному житті
людини [5]. Визначено, що мотивація не є вродже-
ною функцією, а формується в процесі впливу
зовнішніх та внутрішніх чинників, будується у про-
цесі життя за ланцюгом “мотив – потреба – мета”.

Для розуміння причин,  що спонукають
діяльність конкретної людини в сфері фізичного ви-
ховання доцільно звернутися до аналізу стимулів,
нахилів, установок, які можуть знайти задоволення в
руховій активності. Інтереси, потреби, мотиви слу-
жать основою будь-якої активності людини, обумов-
люють її спрямованість, зміст та засоби, що викорис-
товуються для досягнення поставлених цілей.
Формування мотивів та потреб знаходиться під впли-
вом як зовнішніх так і внутрішніх факторів. В якості
перших виступають умови (ситуація), у якій перебу-
ває людина. В якості других, виступають бажання,
потяг, інтереси, переконання особистості.

Вивчення цінностних орієнтацій студентів на
здоровий спосіб життя показує наступне. На пряме
запитання: «Чи займаєшся ти фізичною культурою?»
впевнено відповіли 95% респондентів, що збігається
з кількістю, віднесеною до основної і підготовчої ме-
дичних груп.  На питання: «Чи займаєшся ти
спортом?» впевнено відповіли 39% респондентів. На
момент проведення анкетування 10% студентів (7%

жінок і 14% чоловіків) відповіли впевнено на питання
про свої заняття фізичною культурою та спортом.
Більшість же студентів – 85% (86% жінок і 82% чо-
ловіків) декларативно відзначили про нерегулярні за-
няття. Незначна кількість студентів відповіла, що
зовсім не займаються фізичною культурою.

Студенти реально оцінюють достатність часу,
що приділяється заняттям фізичною культурою (рис.
1). Встановлено, що більшість студентів – 42% (41%
жінок і 47% чоловіків) приділяють недостатньо часу
заняттям фізичною культурою. 29% вважають, що
затрачають достатню кількість часу на заняття. Якщо
врахувати, що 5% студентів оцінюють своє відношен-
ня до витрачаємого на заняття фізичною культурою
часу як більш ніж  достатнє,  то в сумі ми одержимо
34% (29% + 5%). Даний показник не сходиться з отри-
маними   раніше відомостями про те, що тільки 10%
молоді регулярно займаються фізичною культурою.
Причина  цього  криється, швидше за  все,   у  недо-
оцінці належного обсягу рухової активності, що ста-
новить 12-14 годин занять на тиждень [4]. У свідо-
мості студентів обсяг рухової активності необхідний
для раціонального функціонування організму, знач-
но нижче встановлених норм. У зв’язку із цим,
більшість студентів – 53% відповіли, що відчувають
необхідність займатися фізичною культурою. У той
же час 18% студентів такої необхідності не відчува-
ють. Звертає на себе увагу той факт, що 29% сту-
дентів важко відповісти на це питання, що демонст-
рує тим самим низьку поінформованість молоді про
норми рухової активності.

Велике значення має той факт, що в середньо-
му 38% студентів (48% жінок та 29% чоловіків) не були
залучені до регулярних занять тим або іншим видом
рухової активності до вступу в інститут. Серед при-
чин, що перешкоджають регулярним заняттям з фізич-

 

5%

29%

42%

24%

2

3

4
1

Рис. 1. Ставлення до часу, що приділяється студентами на заняття фізичним вихованням:
1- більш ніж достатньо; 2 – приділяю достатньо; 3 – недостатньо; 4 – важко відповісти.
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ного виховання, студенти в абсолютній більшості (52%,
з них 44% жінок і 59% чоловіків) називають дефіцит
вільного часу. Це підтверджує той факт, що рухова
активність студентів не ввійшла до режиму основної
діяльності та відіграє роль додаткового компоненту
їхньої життєдіяльності  стосовно навчання, побуту,
розваг. Серед інших, менш значимих причин, що пе-
решкоджають заняттям з фізичного виховання студен-
ти відзначають внутрішню неорганізованість (11% – у
середньому, 17% – жінки), відсутність сили волі (8%),
низький рівень  здоров’я  (9%),  недостатня  кількість
спортивних споруд  для занять (7%). Слід зазначити
широкий спектр причин, що перешкоджає заняттям з
фізичним вихованням, який повинен знайти своє відоб-
раження в індивідуальної роботі з кожним студентом,
спрямованої на залучення його до регулярних занять
фізичною культурою.

Виявлено значні резерви для змістовного на-
повнення дозвілля студентів засобами рухової актив-
ності. Так, отримано дані, що свідчать, що у вільний
час студенти хоч і залучені до широкого кола різно-
манітних занять,  але  в  кількісному  відношенні,
ступінь  захоплення  незначна. Студенти у вільний
час зайняти пасивними видами рекреації – прослу-
ховуванням музики – 38%, читанням художньої літе-
ратури – 15% (23% – жінок та 8% чоловіків). Третє
місце в структурі вільного часу студентів займають
зустрічі із друзями (представниками протилежної
статі) – 15% (6% – жінок, 23% – чоловіків). Інші занят-
тя, зазначені в анкеті як передбачувані відповіді, у
кількісному відношенні не набирають навіть 5% кож-
не. Це стосується таких занять, активних у руховому
відношенні , як заняття спортом (4%), праця на при-
садибній ділянці (3%) та ін.

На жаль, можливості фізичної культури як за-
собу підтримки працездатності ще не одержали на-
лежної оцінки в студентів (менш чверті відповідей).
Серед причин неуважності до підтримки свого фізич-
ного стану відзначається недостача часу (52%) і
відсутність необхідної завзятості, волі, наполегливості
(19%) Турбота про свій фізичний стан у жінок спря-
мована на підтримку «зовнішніх» форм стану (про-
порції статури, співвідношення росту й ваги тіла, особ-
ливості фігури), у чоловіків відзначена турбота про
розвиток мускулатури, фізичні якості й рухові здат-
ності, статура, вольові якості, всебічний розвиток.

Висновки.
1. Проведені соціологічні дослідження дозволили ви-
явити ряд соціально-психологічних факторів, що
визначають ефективність процесу фізичного вихо-
вання. Виявлено недостатній рівень «фізкультур-
ної освіченості» студентів, що проявляється в не-
чітких уявленнях про сутність здоров’я та здорового
способу життя, про роль рухової активності у фор-
муванні здорового способу життя. Встановлено цілі,
які ставлять студенти перед заняттями з фізичного
виховання, а також їхня неповна реалізація на за-
няттях, що є резервом для подальшого вдоскона-
лювання організації та змісту фізичного виховання
студентів вищого навчального закладу.

2. Слід зазначити широкий спектр причин, що перешкод-
жає заняттям з фізичного виховання, який повинен
знайти своє відображення в індивідуальної роботі з
кожним студентом, спрямованої на залучення його
до регулярних занять фізичною культурою.

3. Виявлені фізкультурно-спортивні пріоритети сту-
дентів повинні враховуватися при розробці змісту
процесу фізичного виховання у вищому навчаль-
ному закладі.

4. Отримані дані свідчать про те, що шляхом раціо-
нального вибору засобів фізичного виховання, що
враховують фізкультурно-спортивні інтереси сту-
дентів, можливо побудова ефективно діючої систе-
ми фізичного виховання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення проблем організації са-
мостійних занять студентів.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
У ШКОЛЬНИКОВ 7-14 ЛЕТ
ИЗ 30-КМ ЗОНЫ АЭС

Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С.
Запорожский национальный университет

Аннотация. В статье представлены результаты эксперимен-
тальных исследований, целью которых была оценка степени
развития двигательных качеств у школьников 7-14 лет про-
живающих в 30-км зоне АЭС. Произведен сравнительный
анализ с нормативными показателями, определены пути кор-
рекции, направленные на нормализацию показателей разви-
тия двигательных качеств, обеспечивающих безопасный уро-
вень физического здоровья.
Ключевые слова: школьник, коррекция, нормативы, здоровье.
Анотація. Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С. Розвиток
рухових якостей у школярів 7-14 років з 30-км зони АЕС. В
статті представлені результати експериментальних дослід-
жень, метою яких була оцінка ступеня розвитку рухових
якостей у школярів 7-14 років, які проживають у 30-км зоні
АЕС. Проведений порівняльний аналіз з нормативними по-
казниками, визначені шляхи корекції які направлені на нор-
малізацію показників розвитку рухових якостей, що забезпе-
чують безпечний рівень фізичного здоров’я.
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Ключові слова: школяр, корекція, нормативи, здоров’я.
Annotation. Lihoded Ya.V., Klopov R.V., Lihoded V.S.
Development of motorial qualities at schoolboys of 7-14 years
from 30-km of zone of a tomic power station.  The article
presents the results of the experiment, aimed at evaluating the
motion activities indices with schoolchildren, aged 7-14 years,
residing in the 30-km zone satellite to nuclear power plant. It
displays the comparative analysis of due and factual figures.
The author outlines the ways of correcting and  normalizing the
motion activities indices and providing the secure physical
wellness index.
Keywords: schoolboy, correction, specifications, health.

Введение.
Проблема влияния радиации на организм че-

ловека приобрела в настоящее время чрезвычайную
актуальность в связи с широким использованием
источников ионизирующего излучения в различных
сферах деятельности.

В этих условиях особую значимость приобре-
тают исследования, направленные на изучение влия-
ния АЭС, функционирующих в штатном режиме, на
здоровье персонала АЭС и населения ее 30-км зоны.
Эта проблема имеет целый ряд аспектов: от приклад-
ных (минимализация потерь здоровья у работников
АЭС и населения 30-км зоны) до глобальных (модель
эксперимента по изучению действия малых доз ра-
диации на организм человека), а ее решение сопря-
жено с большими трудностями методического и ма-
териального характера.

В то же время в городе-спутнике наблюдается
более высокая заболеваемость населения, в том чис-
ле детского, что обусловливает необходимость изу-
чения ее причин и реализации эффективных профи-
лактических мероприятий.

В настоящее время особую значимость приоб-
ретают вопросы организации оптимального физичес-
кого воспитания детей и подростков на основе разра-
ботки научно обоснованных норм и требований к
физической подготовленности учащихся, а также её
коррекции с помощью двигательной активности. Пос-
ледняя зависит от уровня функциональных возмож-
ностей организма, определяющих состояние сомати-
ческого здоровья детей и подростков. Так, по данным
многих авторов, имеется четкая зависимость между
привычной двигательной активностью и частотой за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, зрительного анализатора, органов
дыхания, нарушениями обмена веществ [1, 2].

Снижение привычной двигательной активно-
сти в детском возрасте негативно влияет на работос-
пособность человека впоследствии. Исследование

физической подготовленности и адаптивных возмож-
ностей детского организма к мышечной деятельнос-
ти является одной из центральных проблем медици-
ны и педагогики.  Без  знания критериев ,
характеризующих здоровье, нельзя оценить проис-
ходящие в организме изменения под влиянием при-
вычной двигательной активности,  прогнозировать
его  возможные  нарушения  в онтогенезе [3, 4, 5].

Работа выполнена по плану НИР Запорожс-
кого национального университета.

Формулирование целей работы.
Цель работы: определить направления опти-

мизации двигательного режима школьников 7-14 лет
проживающих в 30-км зоне АЭС с целью коррекции
показателей степени развития двигательных качеств
до уровня нормативных величин, обеспечивающих
минимизацию факторов техногенного воздействия
и безопасный уровень физического здоровья.

Результаты исследований.
Оценка физической подготовленности детей

и подростков осуществляется как с целью определе-
ния степени развития у них отдельных двигательных
качеств, так и уровня физического здоровья.

Предполагается, что при классификации физи-
ческой подготовленности по 5 уровням, минимальный
уровень здоровья обеспечивается средней физической
подготовленностью, а идеальный – высокой. Соответ-
ственно стабильный уровень здоровья предполагает
физическую подготовленность выше средней [6].

Хорошая физическая подготовленность явля-
ется основой высокой работоспособности во всех
видах учебной деятельности.

Представленные в табл. 1 данные свидетель-
ствуют о том, что только у 9,34% обследованных де-
тей физическая подготовленность соответствует сред-
нему и более высоким уровням здоровья, в том числе
у 1 ребенка – высокому.

Соответственно, состояние 90,66% школьников
из 30-км зоны АЭС характеризуется низким развити-
ем физических качеств, что является следствием фун-
кциональных нарушений отдельных органов и систем.

Уровень общей физической подготовленнос-
ти школьников определяется тем, в какой мере у них
развиты основные двигательные качества – сила,
быстрота, выносливость, ловкость и гибкость.

Известно, что прирост силовых показателей в
школьном возрасте главным образом обусловлен
абсолютным и относительным увеличением мышеч-
ной массы [4]. Соответственно за время пребывания
в школе сила основных мышечных групп у мальчи-
ков возрастает в 2,6-3,2 раза.

Таблица 1 
Распределение школьников 7-14 лет по уровням физической подготовленности (УФП) 

 

УФП 
n  

низкий ниже среднего Средний выше среднего Высокий 

364 256 / 70,33 74 / 20,33 27 / 7,42 6 / 1,65 1 / 0,27 

Примечание. Абсолютные значения / % 
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Как свидетельствуют данные, представленные
на рис. 1, относительные показатели силы у энерго-
дарских мальчиков постепенно увеличиваются, дос-
тигая максимума к 14-летнему возрасту – в это время
количество подтягиваний на перекладине в среднем
5,2±1,1. Всего же за 8 лет обучения в школе по данно-
му тесту увеличение силы составляет 2,9 раза. Коли-
чество подтягиваний у энергодарских девочек макси-
мально в 10-летнем возрасте (1,7 ± 0,4 раза), в остальных
случаях большинство из них не может подтянуться на
перекладине более одного раза. По силовым качествам
достоверные отличия от нормы у энергодарских
школьников наблюдаются только у мальчиков в 13 лет
и у девочек в 11 лет, причем в обоих случаях их резуль-
таты превышают средневозрастные.

Известно, что прогресс скоростно-силовых ка-
честв носит дискретный характер. Так, по результатам
бега на 30 м со старта и прыжков в длину с места,
«взрывная» сила ног у мальчиков начинает заметно
прогрессировать к 13 годам. У девочек в этом возрас-
те отмечается один из  наибольших пиков прироста
силы ног. К 14 годам темпы прироста «взрывной» силы
мышц ног и туловища замедляются, а к 15 годам вновь
нарастают как у девочек, так и у мальчиков [4].

У энергодарских мальчиков результаты теста
«прыжок в длину с места» за 8 лет обучения в школе
увеличиваются на 56,3%, а у девочек на 34,2%, что
согласуется с данными В.А. Шаповаловой об увели-
чении на 48,4% и 31,2% соответственно. При этом раз-
личия между скоростно-силовыми характеристиками
школьников разного возраста из 30-км зоны АЭС и
показателями нормы в большинстве случаев недосто-
верны. Уровень результатов челночного бега 3x10 м
позволяет комплексно судить о качестве быстроты,
ловкости, координации (рис. 2). Детям 7-8 лет обоего
пола для выполнения этого теста потребовалось око-
ло 9-10 с и с 7 до 14 лет достоверные возрастные отли-
чия по возрасту практически отсутствовали.

Показатели энергодарских школьников досто-
верно снижены по сравнению с нормой в 8 лет, по-
вышены – в 12-13 лет (у девочек – в 11 лет). Суще-
ственные региональные отличия установлены с
помощью теста «поднимание туловища из положе-
ния лежа» (рис. 2) – достоверно сниженные показа-
тели у энергодарских мальчиков и девочек определя-
ются в 9-12 лет, причем, особенно значимы они в 12
лет (в 1,55 раза у мальчиков, в 1,79 раза – у девочек).

Этот факт имеет особое значение, поскольку
результаты теста «поднимание туловища из положения
лежа» включаются одновременно  в блоки оценки фи-
зического здоровья и физической подготовленности
программы «Школяр». Соответственно, они способ-
ны в значительной мере определить конечные резуль-
таты обследования детей и подростков, а посредством
их целенаправленного повышения можно относитель-
но легко и быстро достигать мнимого благоприятного
эффекта оздоровительной работы с детьми.

В свою очередь, результаты теста «поднима-
ние туловища» определяют и величину индекса мощ-
ности, который кроме них учитывает рост и вес об-
следуемых [7].

Индекс мощности на протяжении 8 лет обуче-
ния в школе увеличивается у мальчиков в 2,34 раза, у
девочек – в 2,21 раза (рис. 3), не достигая при этом
уровня нормы.

У большинства (67,25%) энергодарских школь-
ников 7-14 лет индекс мощности оценивается как сред-
ний, а у 18,75% и 90% – как низкий и ниже-средний
соответственно.

Количество детей со средним уровнем с 30,3%
в первом классе увеличивается до 83,4% в восьмом,
тогда как количество детей с уровнями индекса «низ-
кий» и «ниже среднего» уменьшается с 63,9% до 8,6%,
что свидетельствует о благоприятной динамике из-
менений росто-весовых показателей и скоростно-
силовой выносливости.

Однако при этом только для 5% школьников
характерен индекс мощности «высокий» и «выше
среднего», что свидетельствует о значительных фун-
кциональных резервах организма, не реализуемых в
процессе жизнедеятельности.

Поскольку индекс мощности, интегрируя па-
раметры физического здоровья и физической подго-
товленности, характеризуется тесной корреляцией (r
= 0,72–0,79) с МПК и острой заболеваемостью, вновь
можно сделать вывод о том, что  у большинства об-
следованных школьников физическое здоровье нахо-
дится на неудовлетворительном уровне.

О физическом состоянии человека в наиболь-
шей мере можно судить по степени его выносливости.

Общая выносливость в школьном возрасте раз-
вивается сравнительно легко и быстро. В результате
интенсивной тренировки первоклассники могут повы-
сить аэробную выносливость вдвое, причем без суще-
ственных морфологических изменений, в основном за
счет синхронизации систем энергообеспечения [8].

По мере роста организма повышается и уро-
вень его аэробных возможностей, приближаясь в
подростковом возрасте к показателям взрослых. При
этом половые различия определяются уже с 9 лет, а к
14 годам результаты бега на 1500 м у девочек на 25-
30% хуже, чем у мальчиков (рис. 4).

В целом за 8 лет обучения в школе прирост
выносливости у энергодарских мальчиков составля-
ет 30,2%, а у девочек – 6,7%. Аналогичное увеличе-
ние выносливости у девочек (8,6%) установлено и
В.А. Шаповаловой, тогда как у мальчиков оно было
несколько выше энергодарских показателей (45,8%).

Наибольший годовой прирост выносливости
у энергодарских школьников отмечается в 10-11 лет,
что соответствует данным других авторов. [7, 9]

Известно, что к этому периоду аэробные воз-
можности детей достигают своего максимума, а в пе-
ресчете на единицу массы тела для детей характерны
очень высокие показатели МПК [9]. Объясняется это
тем, что у детей этого возраста мышцы состоят из од-
ного типа волокон, приближающихся по своим свой-
ствам к аэробным. Ни в более раннем, ни в более по-
зднем возрасте митохондрии скелетных мышц не
бывают так многочисленны и так велики по своим раз-
мерам. Дети 10-11 лет способны выполнять значитель-
ный объем работы умеренной и большой мощности.
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Рис. 1 – Тестирование силовых (I) и скоростно – силовых
(II) качеств у школьников из 30-км зоны АЭС (-), — норма

Рис. 2 – Оценка координационных способностей
(I) и скоростно-силовой выносливости (II) у школьников  из 30 – км  зоны АЭС (ѕ),  — норма
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В целом можно заключить, что уровень об-
щей выносливости у энергодарских школьников в
основном соответствует возрастной норме. Досто-
верное ее превышение отмечается у мальчиков 7 лет
и у девочек 7 – 9 и 11 лет, что свидетельствует о доста-
точно высоких аэробных возможностях организма
детей и подростков из 30-км зоны АЭС.

На основании результатов бега на 1500 м нами
рассчитано МПК по способу Masicotte D.[10], которое
у энергодарских мальчиков и девочек за 8 лет обучения
в школе возрастает с 1234 мл/мин. до 2993 мл/мин. и с
1170 мл/мин. до 2435 мл/мин соответственно (рис. 5).

При этом относительное МПК у энергодарс-
ких мальчиков достоверно повышается за период 7-14
лет с 51,2±1 мл/мин./кг до 57,9±мл/мин./кг, а у девочек
снижается с 50,0±0,8 мл/мин./кг до 47,1±1,4 мл/мин./
кг. Наиболее высокие показатели у девочек отмечены
в 11-летнем возрасте (56,1±1,2 мл/мин./кг). В целом
полученные значения МПК у школьников из 30-км
зоны АЭС следует расценивать как благоприятные,
поскольку они соответствуют данным других авторов.

Так автором программы «Школяр» В.А. Шапо-
валовой с помощью способа  Masicottе D. показано,
что относительное МПК у 14-летних мальчиков состав-
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Рис. 3 – Возрастная динамика индекса мощности
у школьников из 30-км зоны АЭС (ѕ)   —— норма

Рис. 4 – Оценка общей выносливости
(бег на 1500 м) у школьников из 30-км зоны АЭС

(ѕ)     —— норма

Рис. 5 – Возрастная динамика МПК у мальчиков  (-) и девочек (—) из 30 км зоны АЭС.

ляет 55,9 мл/мин./кг, у девочек – 44,4 мл/мин./кг [7], тог-
да как сам Masicottе D. путем прямого определения
установил у мальчиков и девочек 14 лет величину МПК,
равную 56,4 и 46,8 мл/мин./кг соответственно [10], что
полностью согласуется с нашими результатами.

С физиологической точки зрения МПК интег-
рально выражает состояние дыхательной, сердечно-
сосудистой и метаболической функций, с биологи-
ческой – степень жизнеспособности организма. МПК
характеризует высший ступень для данного организ-
ма уровень окислительных процессов, предельно
усиленных мышечной работой.

Величина МПК обусловлена целым рядом фак-
торов: эффективностью аппарата внешнего дыхания,

морфофункциональным состоянием миокарда,
объемной скоростью кровотока, кислородной емкос-
тью крови, активностью митохондриального комплек-
са, количеством дыхательных субстратов и т.д. МПК –
интегральный показатель степени совершенства веге-
тативных систем жизнеобеспечения. В последнее вре-
мя МПК становится одним из ведущих параметров в
оценке здоровья у разных групп населения [1, 11].

В частности, МПК у детей достоверно корре-
лирует с показателями их физического развития, ос-
трой заболеваемостью и пропусками занятий в свя-
зи с болезнью [7].

В целом же МПК у энергодарских школьников
7 и 14 лет соответствует среднему уровню, тогда как
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Рис. 8 – Распределение школьников из 30-км зоны АЭС по уровням физической подготовленности (%)

   Мальчики      Девочки 
 

 
Рис. 6 – Уровневая структура физической подготовленности
у школьников 7 (  ) и 14 ( ) лет из 30 – км зоны АЭСЭС

Рис. 7 – Возрастная динамика уровня физической  подготовленности у мальчиков (-)   и  девочек (—)



85

уровень их общей выносливости на протяжении 7 лет
обучения в школе снижается до такового: у мальчиков
– с вышесреднего, у девочек – с высокого (рис. 6).

Только скоростно-силовые качества, оценива-
емые посредством прыжка в длину, у мальчиков и
девочек 7 – 14 лет сохраняются на изначальном сред-
нем уровне, как и собственно силовые показатели
(подтягивание) у мальчиков. Остальные двигательные
качества (скоростно-силовая выносливость, ловкость,
быстрота) с возрастом снижают свой уровень, в час-
тности, показатели скоростно-силовой выносливос-
ти (поднимание туловища) у девочек переходят из
диапазона «выше среднего» в «низкий». В целом
можно сделать вывод о том, что у детей и подростков
из 30-км зоны АЭС физическая подготовленность с
возрастом ухудшается, причем за счет снижения
уровня большинства физических качеств.

За время обучения в 1-8 классах физическая
подготовленность мальчиков снижается с 48,1 до 40,0
баллов, девочек – с 42,3 до 20,5 баллов (рис. 7).

Закономерно, что количество школьников с
низким уровнем физической подготовленности воз-
растает с 55,2% среди первоклассников до 72,4-81,2%
среди учащихся 7-8 классов (рис. 8).

Следовательно, только около 10% энергодарс-
ких мальчиков и девочек 7-14 лет характеризуются
развитием физических качеств, достаточным для
обеспечения безопасного уровня здоровья, который
в последствии определяется менее чем у 30,3% ра-
ботников АЭС [12, 13].

Выводы.
На основании результатов проведенных иссле-

дований выявлено, что у 90,66% школьников 7-14 лет
уровень физической подготовленности ниже норма-
тивных величин, обеспечивающих безопасный уро-
вень физического здоровья. Прослежена динамика
изменения показателей степени развития двигатель-
ных качеств у школьников 7-14 лет в возрастном ас-
пекте. По нашему мнению, в основе процесса фор-
мирования здоровья у детского населения 30-км зоны
АЭС должна быть превентивная коррекция на ста-
дии начальных отклонений от соответствующей воз-
растной нормы. Именно своевременная превентив-
но-коррекционная работа с детьми дошкольного и
школьного возраста способна не только остановить
процесс деструкции, реализующийся в соответствии
с принципом континуума, но и обеспечить опти-
мальные условия формирования высокого уровня
индивидуального здоровья.

Соответственно, оптимизация двигательного
режима школьников, использование средств и мето-
дов физической культуры для целенаправленной кор-
рекции их здоровья представляется важнейшей зада-
чей превентивной физической реабилитации детей и
подростков в современных социально-экологических
условиях.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития двигательных качеств у школьников 7-14 лет
из 30-км зоны АЭС.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛЬНОГО РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ

ІНІЦІАТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ

ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Манько В.А.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди

Анотація. У статті представлено результати експерименталь-
ного дослідження щодо визначення сформованості пізнаваль-
ної ініціативності старшокласників у процесі навчання пред-
метів  гуманітарного циклу,  а  саме англійської мови,
зарубіжної літератури та всесвітньої історії, а також охарак-
теризовано рівні сформованості означеної якості. На сучас-
ному етапі пізнавальна ініціативність старшокласників зна-
ходиться на низькому рівні. Це зумовлено використанням
викладачами неоптимальних педагогічних умов, що не є
спрямованими на розвиток цієї риси.
Ключові слова: рівні сформованості пізнавальної ініціатив-
ності, показники пізнавальної ініціативності.
Аннотация. Манько В.А. Характеристика реального уровня
сформированности познавательной инициативности старшек-
лассников в процессе обучения предметам гуманитарного
цикла. В статье представлены результаты экспериментально-
го исследования по определению сформированности позна-
вательной инициативности старшеклассников в процессе обу-
чения предметам гуманитарного цикла (английский язык,
зарубежная литература, всемирная история), а также охарак-
теризовано уровни сформированности этого качества. На
современном этапе познавательная инициативность старшек-
лассников находится на низком уровне. Это обусловлено ис-
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пользованием преподавателями неоптимальных педагогичес-
ких условий, которые не направлены на развитие этой черты.
Ключевые слова: уровни сформированности познавательной
инициативности, показатели познавательной инициативности.
Annotation. Man’ko V.A. Performance of real level generated
cognitive initiative of senior pupils during learning subjects of
humanitarian cycle. The research results about the formation
of senior pupils cognitive initia tive during the studying
humanitarian subjects  (English, Foreign Literature, World
History) and characteristics of its levels are represented in the
article. At the present stage cognitive initiative of senior pupils
is on a low level. It is stipulated by use by teachers of not
optimum pedagogical conditions which are not directed on
development of this feature.
Key words: levels of cognitive initiative formation, insicators
of cognitive initiative.

Вступ
Інтеграція  України в європейське і світове

освітнє співтовариство висуває певні потреби до фор-
мування особистості старшокласника – завтрашньо-
го студента, здібного до постійного саморозвитку та
самовдосконалення, спроможного до швидкого онов-
лення знань, розширення арсеналу вмінь, навичок,
усвоєння нових форм діяльності.  Особливу роль при
цьому відводиться формуванню таких рис як са-
мостійність, активність та ініціативність у навчанні.

Актуальність цієї проблеми пояснюється потре-
бою у вирішенні суперечностей, які виникли між су-
часними вимогами до старшокласників як ініціатив-
них в пізнавальному плані учнів, та реальним рівнем
сформованості цієї якості у учнів старших класів.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – висвітлити рівень сформованості

пізнавальної ініціативності старшокласників у про-
цесі навчання предметів гуманітарного циклу.

Організація і методи дослідження.
У проведенні дослідження взяли участь 125 стар-

шокласників: 80 учнів (експериментальна група), 25
учнів (контрольна група). Експеримент проходив з
учнями  9-х та 10-х класів Будянського технологічного
ліцею Харківського району Харківської області і був
розповсюджений на предмети гуманітарного циклу
(зарубіжна література, історія та англійська мова).

В педагогічній літературі  з причини складності
визначення пізнавальної ініціативності ми не знайшли
загальноприйнятої думки стосовно рівнів її форму-
вання, критеріях оцінки та  їх показниках. Оскільки
пізнавальна ініціативність розглядається нами як інтег-
ративна якість особистості, до структури якої входять
мотиваційний, когнітивний та емоційно – вольовий
компоненти, доречним є виділити критерії для кожно-
го структурного компоненту. Аналіз та узагальнення
результатів теоретичних та емпіричних досліджень з
питання дозволили нам виділити критерії, які стали
основою для розробки діагностичних методик вияв-
лення рівнів сформованості пізнавальної ініціативності
у процесі навчання предметів гуманітарного циклу, а
саме англійської мови, зарубіжної літератури та історії.
Серед таких критеріїв ми виділили наступні:

1. для мотиваційного компоненту – характер моти-
вації учня, рівень сформованості пізнавального
інтересу, здібність до цілепокладання;

2. для когнітивного компоненту – рівень володіння
знаннями, вміннями, навичками;

3. для емоційно – вольового компоненту – емоційне
відношення до діяльності, вольові риси.

Спираючись на особливості розвитку загаль-
них сфер особистості старшокласника, для визначен-
ня моніторингу сформованості пізнавальної ініціа-
тивності старшокласників нами були використані
наступні діагностичні методики:
1. по мотиваційному компоненту  – „Мотивація усп-
іху та мотивація боязні невдач” (опитувач МУН
А.А.Реана), „Оцінка рівня сформованості навчаль-
но – пізнавального інтересу” (по Г.Б.Ксензовій);

2. по когнітивному компоненту – „Визначення рівня
навчаємості старших підлітків” (по П.І.Третьякову);

3. по емоційно – вольовому компоненту – „Діагнос-
тика емоційного відношення до навчання у стар-
шому шкільному віці” (модифікований тест
Ч.Д.Спілберга).

У нашому дослідженні при виділенні рівней
пізнавальної ініціативності старшокласників ми спи-
ралися на такі положення:
1. ініціативність виявляється як складне та багатокомпо-
нентне поняття, тому не існує загальноприйнятих
рівней її сформованості та точних критеріїв її оцінки;

2. ініціативність, виступаючи як риса особистості, по-
винна розглядатися та вимірюватися з урахуванням
ступеня сформованості всіх її компонентів. Тільки у
цьому випадку ми можемо отримати найбільш
цілісну та об’єктивну картину її сформованості.

Крім того, ми враховували загальні вимоги до
виділення рівней: рівні повинні виступати як чітко
помітні індикатори розвитку об’єкту; перехід від од-
ного рівня до іншого повинен відбивати ступінь роз-
витку об’єкта, при цьому кожен рівень повинен взає-
модіяти як з  попереднім , так і з наступним,
виявляючись при цьому або умовою або результа-
том розвитку об’єкта

Меті нашого дослідження відповідає 4 – рівне-
ва шкала сформованості пізнававльної ініціативності.
Ми розрізняємо такі рівні: безініціативність, ситуа-
тивна ініціативність, виконавча ініціативність та твор-
ча ініціативність.

Результати дослідження
Отримані нами дані констатуючого експери-

менту про кількість учнів кожного рівня сформова-
ності по шести критеріям ініціативності в експери-
ментальних та контрольній групах представлені нами
в таблицях.

Перша група старшокласників – рівень без-
ініціативності –  об’єднана байдужим відношенням
до навчання і часто мотив навчання таких учнів зво-
диться лише до отримання атестату. Саму необхідність
вчитися учні пояснюють вимогами дорослих ( вчи-
телів або батьків). Часто пізнавальний інтерес та мета
навчання, яку старшокласники іноді не приймають,
відсутні. Юнакі та дівчата цього рівня виявляють до-
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Таблиця 2 
Сформованість пізнавальної ініціативності старшокласників в контрольній групі 

 
 рівні сформованості 

пізнавальної 
ініціативності 

 
 
критерії 

1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень 

Характер мотивації 
учнів, % 

10 44 36 10 

Рівень 
сформованості 
пізнавального 
інтересу, % 

11 52 30 7 

Здібність до 
цілепокладання, % 

8 40 43 9 

Знання, вміння, 
навички, % 

8 42 37 13 

Емоційне 
позитивне 
відношення до 
діяльності, % 

9 45 40 6 

Вольові риси, % 7 48 39 6 
 

Таблиця 3 
Співвідношення кількості учнів різних рівней сформованості в експериментальних та контрольній групах 

 
Рівні сформованості пізнавальної 

ініціативності 
Експериментальні групи Контрольна група 

Безініціативність, % 14 15 
Ситуативна ініціативність, % 41 36 
Виконавча ініціативність, % 27 33 
Творча ініціативність, % 18  16 

 

Таблиця 1 
Сформованість пізнавальної ініціативності старшокласників в експериментальних групах (Е 1, Е 2, Е 3) 

 
1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень рівні сформованості 

пізнавальної 
ініціативності 

 
 
критерії 

Е 1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 

Характер мотивації 
учнів, % 

36 33 37 37 40 35 20 21 18 7 6 10 

Рівень сформованості 
пізнавального 
інтересу, % 

13 10 12 52 55 48 26 30 32 9 5 8 

Здібність до 
цілепокладання, % 

15 13 16 40 38 44 32 35 30 13 14 10 

Знання, вміння, 
навички, % 

5 6 8 39 38 40 30 32 35 26 24 17 

Емоційне позитивне 
відношення до 
діяльності, % 

7 6 9 36 38 41 34 36 31 23 20 19 

Вольові риси, % 7 6 7 40 41 42 24 26 29 29 27 22 
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сить неширокий кругозір. Наявні знання мають по-
верховий характер на рівні уявлень, вони мало пов’я-
зані з життєвим досвідом.  Здебільшого учні є пасив-
ними та аморфними в навчанні.  Навчальні вміння та
навички здійснюються тільки під керівництвом та тис-
ком з боку вчителів. Взагалі можна сказати, що стар-
шокласники, яких віднесено до цієї групи, спроможні
діяти тільки за зразком. Для них характерне відсутнє
намагання до виявлення та розкриття своїх можливо-
стей та потенцій. У разі виникнення ускладнень та
помилок йде руйнування діяльності, що дозволяє го-
ворити про відсутність вольових рис.  Емоційних
відношень до навчання не виявляють.  Учні цієї гру-
пи взагалі безвідповідально відносяться до навчання.
У школярів, яких віднесено до рівня безініціативності,
відсутнє бажання вступати у спілкування з оточую-
чими і вести діалог, тому й комунікативні навички
розвинуті слабо.

Для другої групи учнів – рівень ситуативної
пізнавальної ініціативності – характерною є нестійка
мотивація, орієнтована тільки на успішне досягнен-
ня результату. Пізнавальний інтерес виявляється
тільки під впливом зовнішніх стимуляторів та базуєть-
ся на задоволенні особистісної допитливості в емоц-
ійно – приваблюючих ситуаціях.  Постановка найб-
лижчих цілей старшокласниками відбувається з
урахуванням своїх можливостей. При цьому стар-
шокласники цього рівня сформованості пізнаваль-
ної ініціативності обмежуються лише стереотипни-
ми діями, що не потребують затрат значних зусиль.
Учні цієї групи усвідомлено приймають цілі ззовні та
дотримуються їх на рівні знань та розумінь, тобто
спроможні трансформувати вивчений матеріал з
однієї форми вираження в іншу, при цьому поясню-
ють його, роблять припущення стосовно подальшо-
го перебігу подій. Проявляють навчальні вміння, дію-
чи не за прикладом, а за алгоритмом. Що стосується
виконання додаткових завдань, то учні цього рівня
виконують лише ті завдання, що виконуються усіма
учнями. Взагалі, можна сказати, що учні пристосо-
вуються до потреб середовища. Навчання визиває
нестійкі позитивні емоції в деяких навчальних ситуа-
ціях. Учні цієї групи є здібними до реалізації своїх
особистісних якостей, які є яскраво вираженими, але
вольові якості прицьому виявляються досить рідко та
імпульсивно, що робить учня неспроможними діяти
у ситуаціях, що потребують неординарного підходу
або нових прийомів. Відповідальність переживаєть-
ся, але не завжди виявляється.

Третя група учнів старших класів характери-
зується розвинутими навчально – пізнавальними мо-
тивами, що базуються на розумінні та усвідомленості
необхідності та важливості знань, прагненням досягти
високих результатів в межах вимог, що висуває вчи-
тель, прагненням зайняти певну позицію у відносинах
з однолітками, заслужити авторитет. Пізнавальний інте-
рес у учнів цієї групи відносно стійкий. Разом із вчите-
лем, а також самостійно, ставлять цілі навчання та бе-
руть участь у пошуках раціональних шляхів їх
досягнення. Провідні знання знаходяться на рівні ро-

зуміння та використання в нових навчальних ситуаці-
ях. Виявляють вміння оперувати законами та теоріями
в конкретних практичних ситуаціях, частково володі-
ють прийомами активізації мислительної діяльності:
аналізом, синтезом, узагальненням та систематиза-
цією. Вміння отримують характер звичного, усвідом-
леного, мимовільного. Дії більш емпульсивні, інтуі-
тивні, відносно більше мають відтворюючий характер,
ніж творчій. Виявляють стійке позитивне відношення
до навчальної діяльності репродуктивного характеру,
але емоційна реакція більш спрямована на результат,
ніж на сам процес пізнання. В вольовій сфері перева-
жають відповідальність, цілеспрямованість, ста-
ранність та виконливість.

Четверта група учнів – рівень творчої пізна-
вальної ініціативності – демонструє стійкі творчі про-
явлення пізнавальної ініціативності. Для старшоклас-
ників цієї групи звичним є стійкий пізнавальний
інтерес, який виявляється у намаганні пізнати складні
теоретичні питання окремих наук, дійти до сутності
явищ.  Закономірність стає для них не кінцевим пун-
ктом процесу, а проблемою, самостійною метою
дослідження. У старшокласників розвинуто самоціле-
покладання та вміння вибору шляху його досягнен-
ня. Учні є гарно проінформованими. Вони спро-
можні приймати рішення, виявляючи при цьому
автономність, та несуть певну відповідальність відпо-
відальність за його виконання. Знання знаходяться на
більш високому інтелектуальному рівні, вони міцні
та усвідомлені. Учні взмозі самостійно їх використо-
вувати.  Навчальні вміння виявляються у здібності
обирати з відомих їм засобів рішення найбільш раці-
ональні та дієві у даній ситуації, продумувати наслідки
застосування відібраних засобів. Старшокласники цієї
групи усвідомлено володіють вмінням саморегуляції,
самоорганізації та навичками самоконтролю. При
вирішенні завдань виявляють нестандартність рішень,
ерудованість, часто беруть на себе роль лідера. Для
учнів є характерною розвинута навчальна інтуїція.
Емоційна сфера навчання стійко позитивна, навіть при
зіткненні з ускладненнями.  Для юнаків та дівчат цього
рівня сформованості ініціативності характерною є яс-
краво виражена емоційна реакція на сам процес
пізнання. Найбільш виражені вольові риси учнів, у
яких сформована творча пізнавальна ініціативність, –
енергійність, критичність, рішучість та креативність.

Результати таблиці свідчать, що на початок фор-
муючого експерименту ми маємо майже однакові ре-
зультати для експериментальних та контрольної групи.

Висновки
Проведена дослідна робота засвідчила, що на

сучасному етапі пізнавальна ініціативність старшок-
ласників знаходиться на низькому рівні, що зумовле-
но використанням викладачами неоптимальних пе-
дагогічних умов, що не є спрямованими на розвиток
цієї риси.

Таким чином, навчальний процес старшоклас-
ників потребує організації та активного застосуван-
ня  певних педагогічних умов, які сприяють форму-
ванню пізнавальної ініціативності.
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Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем сформо-
ваності пізнавальної ініціативності старшокласників
у процесі навчання предметів гуманітарного циклу.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ФУТБОЛИСТОВ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЦП В НЕДЕЛЬНОМ
ЦИКЛЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Овчаренко С.В.
Днепропетровский государственный институт

физической культуры и спорта

Аннотация. В данной работе исследовалась эффективность
построения микроциклов учебно-тренировочного процес-
са в подготовительном периоде, направленного на развитие
скоростно-силовых качеств футболистов с детским цереб-
ральным параличом. Выявлен достоверный прирост у спорт-
сменов экспериментальной группы всех показателей уровня
физической подготовленности. У спортсменов контрольной
группы повышение скоростно-силовых качеств и специаль-
ной выносливости было недостоверным.  Более высокий
прирост в показателях подготовленности спортсменов  экс-
периментальной группы свидетельствует об эффективности
разработанных экспериментальных комплексов.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, тестирова-
ние, модель.
Анотація. Овчаренко С.В. Особливості розвитку  швидкісно-
силових якостей  футболістів з наслідками ДЦП у тижневому
циклі підготовчого періоду. У даній роботі досліджувалася ефек-
тивність побудови мікроциклів навчально-тренувального про-
цесу в підготовчому періоді, направленого на розвиток швид-
кісно-силових якостей футболістів з дитячим церебральним
паралічем. Виявлено достовірний приріст у спортсменів екс-
периментальної групи всіх показників рівня фізичної підготов-
леності. У спортсменів контрольної групи підвищення швидкі-
сно-силових якостей і спеціальної витривалості було
недостовірним.  Більш високий приріст у показниках підготов-
леності спортсменів експериментальної групи свідчить про
ефективність розроблених експериментальних комплексів.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, тестування,
модель.
Annotation. Ovcharenko S.V. Habits of development of high-
speed power qualities of football players with aftereffects a
children’s cerebral paralysis in a week cycle of the preparatory
term. The work investigates the effectives of micro cycles
forming of study and train process during the preliminary period
directing the development of speed strength abilit ies for CP
footballers. The reliable accretion at sportsmen of experimental
bunch of all parameters of a level of physical readiness is

detected. At sportsmen of control bunch increase of high-speed
power{force} qualities and special persistence was uncertain.
The higher accretion in parameters of readiness of sportsmen
of experimental bunch testifies to efficacy of designed
experimental complexes.
Key words: cerebral palsy (CP), testing, model.

Введение.
Характерной особенностью детского цереб-

рального паралича (ДЦП) является нарушение мо-
торного развития человека, обусловленное, прежде
всего аномальным распределением мышечного то-
нуса и нарушения координации движений. Детский
церебральный паралич – заболевание, вызывающее
нарушение двигательной активности и неестествен-
ное положение тела. Особенностью двигательных
нарушений при ДЦП является то, что они существу-
ют с рождения, тесно связаны с сенсорными рас-
стройствами, особенно с недостаточностью соб-
ственных дви-жений [1]. Больные с церебральным
параличом могут развивать мышечную силу посред-
ством выполнения упражнений с постепенно увели-
чивающейся интенсивностью. Если не проводить та-
ких тренировок, то потенциальные двигательные
возможности останутся нереализованными [2].

Наиболее отстающим звеном в структуре фи-
зической подготовленности у большинства спортсме-
нов с последствиями ДЦП, занимающихся футболом,
является скоростно-силовая подготовленность, что
связано с особенностями заболевания. При спасти-
ческих формах ДЦП чрезмерная тоническая актив-
ность одних мышц рефлекторно приводит к торможе-
нию мышц – антагонистов. В результате этого тонус в
мышцах – антагонистах снижен, и пораженная нога
часто отстает в развитии. Поэтому при гемипарезе
(проявление ДЦП) невозможно симметрично выпол-
нять движения при выполнении прыжков и любые
отталкивания требуют компенсаторных движений здо-
ровой половины тела.

В связи с этим развитие прыгучести у футбо-
листов, имеющих поражения одной или обеих ног –
это длительный и непрерывный процесс. Как только
уровень двигательной активности снижается, а это
происходит, как правило, в переходном периоде, на-
ступает атрофия мышц, что существенным образом
негативно влияет на скоростно-силовые возможнос-
ти спортсменов.

Поэтому решение проблемы скоростно-сило-
вой подготовки данной категории спортсменов в на-
чале подготовительного периода имеет большое зна-
чение для повышения их профессионального
мастерства.

Проблема детского церебрального паралича
в последние годы приобретает особую актуальность
в связи с наметившейся тенденцией к росту этого
заболевания, приводящего к инвалидности. При этом
отмечается, что одной из лучших форм реабилита-
ции людей с ограниченными физическими возмож-
ностями служат занятия спортом [3]. Между тем, от-
носительно методики тренировки в спорте инвалидов,
анализ научно-методической литературы обнаружил
фрагментарный, частичный характер ее освещения.
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Определены особенности моторики инвалидов с
ДЦП [4,5], частично рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся реабилитации инвалидов разных нозологичес-
ких групп, включая и с последствиями ДЦП, посред-
ством занятий физической культурой и спортом [6,7].

По данным научно-методической литературы
специфика двигательных патологий спортсменов с
последствиями ДЦП требует адекватной коррекции
тренировочного процесса, в частности учета осо-
бенностей системы подготовки в спорте высших до-
стижений. Однако анализ литературных источников
свидетельствует об отсутствии научных разработок,
касающихся методики повышения двигательных воз-
можностей спортсменов-инвалидов с последствия-
ми ДЦП, что не может способствовать достижению
высоких спортивных результатов.

Работа выполняется в соответствии с планом
НИР Министерства Украины по делам семьи, моло-
дежи и спорта на 2006 – 2010рр. по теме 2.1.8 (номер
государственной регистрации 0106U011727).

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось совершенствование

методики скоростно-силовой подготовки футболис-
тов с последствиями ДЦП, способствующей их фи-
зической реабилитации.

В работе были использованы следующие ме-
тоды исследований: методы анализа литературных
источников, педагогический эксперимент, педагоги-
ческое тестирование, методы математико-статисти-
ческой обработки результатов.

Для диагностики уровня специальной физи-
ческой подготовленности игроков с последствиями
ДЦП был применен комплекс педагогических тестов,
используемых при тестировании здоровых футболи-

стов. Информативность и надежность этих тестов
доказана ранее проведенными исследованиями [8].

Результаты исследований.
Тренировочные микроциклы на этапах подго-

товки футболистов с последствиями ДЦП состоят, как
правило, из шести дней практических занятий и одно-
го дня отдыха. Планирование нагрузки именно в се-
мидневных микроциклах имеет существенное пре-
имущество, обусловленное тем, что цикл такой
продолжительности совпадает с календарной неделей
и согласуется с общим режимом жизни спортсменов.

Особенностью планирования учебно-трени-
ровочного процесса на первом этапе подготовитель-
ного периода явилось введение в тренировочный
процесс индивидуальных дополнительных занятий,
включающих в себя выполнение футболистами-ин-
валидами экспериментальной группы недельных
комплексов неспецифических упражнений со стро-
го дозированной, преимущественно скоростно-си-
ловой, нагрузкой (табл.1-2).

В отличие от командных занятий, тренировоч-
ная работа в индивидуальных неспецифических за-
нятиях поддается строгому дозированию и может
применяться для избирательного воздействия на от-
дельные качества.

Интенсивность тренировочного воздействия при
выполнении данных комплексов регулировалась путем
увеличения или уменьшения пауз отдыха между уп-
ражнениями, количеством повторений, серий и т.д.

Поочередное применение таких комплексов в
течение первых 4 недель подготовительного периода
подготовки позволяет повысить двигательные воз-
можности и показатели скоростно-силовых качеств
тех игроков, чьи результаты тестирования не соот-

Таблица 1 
Распределение индивидуальной дополнительной нагрузки в недельном микроцикле (комплекс №1) 

 
Заня
тие 

Направленно
сть 

Характеристика упражнений 

1  Скоростно-
силовая 
 

1. Рывки 10-15 м (6-8 раз) 
2. Прыжки через барьеры 8-10 барьеров (6-8 раз) или прыжки на месте с высоким 
подниманием бедра  (20-25 с) 
3. Прыжки из низкого седа с продвижением вперед (6-8 раз) 
4. Челночный бег 6х10 м. 
1-4 – выполнить 3-и серии, отдых между сериями 10-12 мин. 

2  Скоростно-
силовая 
 

1. Ускорения 50-60 м (5-6 раз) 
2. Бег на месте с высоким подниманием бедра  (25-30 с) 
3. Прыжки, подтягивая колени к груди с продвижением вперед (6-8 раз) 
4. Челночный бег 6х30 м 
1-4 – выполнить 3-и серии, отдых между сериями 10-12 мин. 

3   Аэробно-
анаэробная 

Переменный бег – 3 серии: 
           1-ая серия                                         2-ая серия 
200м – мах; 200м – медленно      300 м – мах; 300 м – медленно 
100м – мах; 100м – медленно     100 м – мах; 100 м – медленно 
300м – мах; 300м – медленно     400 м – мах; 400 м – медленно 
200м – мах; 200м – медленно     200 м – мах; 200 м – медленно 
100м – мах; 100м – медленно 
                                                  3-я серия 
 100 м – мах; 100 м – медленно; 100 м – мах; 100 м – медленно 
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Таблица 3 
Прирост показателей уровня физической подготовленности  

спортсменов-инвалидов с последствиями ДЦП  
 

Контрольные 
упражнения (тесты) 

контрольная группа 
(n=15), % 

достоверность 
различий 

экспериментальная 
группа (n=12), % 

достоверность 
различий 

Бег 10 м, с 2 4,2 5 7,2 
Бег 50 м, с 4 12,3 9 23,7 
Прыжок вверх с 
места, см 

10 0,6 25 2,3 

Бег 7х50 м, с 3 0,1 14 4,5 
Бег 20 мин, км 5 5,8 14 13,2 

Примечание. При tтабл = 2,2, р=0,05, выделены значения расчетного t-критерия  Стьюдента, который 
больше табличного  

 

Таблица 2 
Распределение индивидуальной дополнительной нагрузки в недельном микроцикле (комплекс №2) 

 
Заня
тие 

Направленно
сть 

Характеристика упражнений 

1  Скоростно-
силовая 
 

1. Ускорения 50-60 м (5-6 раз). 
2. Бег на месте с высоким подниманием бедра  (25-30 с). 
3. Прыжки, подтягивая колени к груди с продвижением вперед (6-8 раз). 
4. Челночный бег 6х30 м. 
1-4 – выполнить 3-и серии, отдых между сериями 10-12 мин. 

2  Развитие 
силы 
 

Работа с отягощениями на тренажерах: 
Вес – 70% и более от массы тела. 
Количество повторений – 5-6 раз. 
Количество подходов за занятие – 6-8 раз. 

3   Аэробно-
анаэробная 

Переменный бег – 3 серии: 
           1-ая серия                                         2-ая серия 
200м – мах; 200м – медленно      300 м – мах; 300 м – медленно 
100м – мах; 100м – медленно     100 м – мах; 100 м – медленно 
300м – мах; 300м – медленно     400 м – мах; 400 м – медленно 
200м – мах; 200м – медленно     200 м – мах; 200 м – медленно 
100м – мах; 100м – медленно 
                                                  3-я серия 
 100 м – мах; 100 м – медленно; 100 м – мах; 100 м – медленно 

 

ветствуют их индивидуальным модельным показате-
лям для данного периода подготовки.

Анализ результатов повторного тестирования
уровня физической подготовленности позволил ус-
тановить, что у футболистов с последствиями детс-
кого церебрального паралича экспериментальной
группы по сравнению с предыдущим тестировани-
ем произошло более значительное достоверное по-
вышение обозначенных выше способностей (табл.3).

Более значимый, чем в контрольной группе,
был зафиксирован прирост показателей у футболис-
тов экспериментальной группы по результатам вы-
полнения следующих тестов: «бег 10 м», «бег 50 м» и
«бег 20 мин».

Так прирост показателей стартовой скорости
в экспериментальной группе составил 5% (р<0,05), а
у спортсменов контрольной группы – 2% (р<0,05).

Результаты, показанные спортсменами экспе-
риментальной группы в тесте «бег 50 м», выросли на
9% (р<0,05), контрольной группы – на 4% (р<0,05).

Прирост показателя общей выносливости у
футболистов экспериментальной группы составил
14% (р<0,05), а у спортсменов контрольной группы
почти в три раза меньше – 5% (р<0,05).

Применение в тренировочном процессе на-
грузок анаэробной направленности способствовали
достоверному приросту у футболистов эксперимен-
тальной группы уровня прыгучести и показателя
специальной выносливости.

Так средние показатели скоростно-силовых
качеств при выполнении теста «прыжок вверх с мес-
та» у футболистов экспериментальной группы со-
ставили 25% (р<0,05) прироста, а в тесте «бег 7x50 м»
средние результаты экспериментальной группы вы-
росли на 14% (р<0,05).

Необходимо отметить, что такой прирост уров-
ня развития скоростно-силовых качеств и специаль-
ной выносливости является очень высоким, т. к. до-
биться ощутимого прироста этих качеств даже у
высококвалифицированных спортсменов при тради-
ционных методах подготовки очень тяжело.
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При этом в контрольной группе прирост ре-
зультатов в тесте «прыжок вверх с места» составил
10% и в тесте «бег 7x50 м» – 3%, однако изменения
этих показателей в данных тестах были недостоверны
(р>0,05).

Выводы.
Анализ результатов тестирования уровня фи-

зической подготовленности выявил достоверный
прирост у спортсменов экспериментальной группы
всех показателей уровня физической подготовленно-
сти. У спортсменов контрольной группы повыше-
ние скоростно-силовых качеств и специальной вы-
носливости было недостоверным.  Более высокий
прирост в показателях подготовленности спортсме-
нов экспериментальной группы свидетельствует о
эффективности разработанных экспериментальных
комплексов.

Последующие исследования предусматрива-
ется направить на изучение проблем тренировочной
и соревновательной деятельности футболистов с по-
следствиями ДЦП.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА

МІОФАСЦІАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ
Осіпов В.М.

Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розглядається проведене соціологічне досл-
ідження 180 пацієнтів, які скаржилися на міофасціальний боль-
овий синдром в різних ділянках тіла, за допомогою спеціально-
го опитувальника САН, який припускав самооцінку пацієнтом
своєї психологічної сфери: самопочуття, активності та настрою,
які необхідно враховувати при розробці лікувально-реабіліта-
ційних заходів для пацієнтів даної категорії.
Ключові слова: пацієнт, міофасціальний больовий синдром,
реабілітація, опитувальник, дослідження, самопочуття, ак-
тивність, настрій.

Аннотация. Осипов В.Н. Особенности психологического со-
стояния пациентов, страдающих на миофасциальный болевой
синдром. В статье рассматривается проведенное социологи-
ческое исследование 180 пациентов, которые жаловались на
миофасциальный болевой синдром в разных участках тела, с
помощью специального опросника САН, который допускал
самооценку пациентом своей психологической сферы: само-
чувствие, активность и настроение, которые необходимо учи-
тывать при разработке лечебно-реабилитационных меропри-
ятий для пациентов данной категории.
Ключевые слова: пациент, миофасциальный болевой синд-
ром, реабилитация, опросник, исследование, самочувствие,
активность, настроение.
Annotation. Osypov Vita ly. Features of psychological sta te
patients suffering on the myofastsyal pain syndrome. In the
article the conducted sociological research is examined 180
patients which grumbled about a myofastsyal pain syndrome in
different areas of body, by the special questionnaire FAM which
assumed a self appraisal by the patient of the psychological
sphere: feel, activity and mood, which it is necessary to take
into account at development of medically-rehabilitation measures
for the patients of this category.
Key words: patient, myofastsyal pain syndrome, rehabilitation,
questionnaire, research, feel, activity, mood.

Вступ.
Теорія психогенного виникнення та розвитку

больового синдрому, а також той факт, що лише у
частини людей емоційний стрес реалізується у боль-
ову реакцію, визначили науковий інтерес до вивчен-
ня психологічних особливостей пацієнтів, які страж-
дають на больові синдроми в різних ділянках тіла.
Результати таких досліджень знайшли своє відобра-
ження як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі [2,
4, 7 та ін.].

У даний час велике значення в розвитку болю
надають міофасціальному больовому синдрому.
Міофасціальні больові синдроми виявляються не
тільки спазмом м’язів, але і наявністю в напружених
м’язах болючих ущільнень (гіпертонусів) та тригер-
них пунктів. Міофасціальні больові синдроми часто
не пов’язані із захворюванням хребта і зустрічаються
незалежно від нього [3, 6, 7].

Пацієнти з міофасціальним больовим синдро-
мом характеризуються високим рівнем невротизації
та поєднанням психастенічних і демонстративних рис
у структурі особистості, що стає причиною депресії
і соціальної залежності. При цьому психологічні фак-
тори на початковому етапі розвитку больового синд-
рому відіграють значно більшу роль, ніж на пізніх
стадіях захворювання: якщо спочатку спостерігають-
ся підвищення невротизації та тривоги, то при стаб-
ільному больовому синдромі збільшується психоло-
гічна ригідність і гетероагресія [2, 3, 4, 5].

В деяких випадках роль психологічних факторів
у патогенезі міофасціального больового синдрому
недооцінюється, а психологічні особливості хворих
на початкових стадіях пов’язуються не лише із захво-
рюванням, а й обізнаністю хворого пацієнта про свій
діагноз, психологічною реакцією на клінічні прояви
захворювання, наявністю чи характером отримано-
го лікування.

В даний час ця проблема також є дуже акту-
альною у зв’язку зі значною поширеністю міофасці-
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ального больового синдрому в світі. За даними екс-
пертів ВООЗ, в розвинутих країнах больові синдроми
в різних ділянках тіла досягають розмірів пандемії і
являються серйозною  медичною та соціально-еко-
номічною проблемою.

Дослідження виконано згідно за планом нау-
ково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і
спорту Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова.

Формулювання цілей статті.
Метою нашої роботи було визначення особ-

ливостей психологічного стану пацієнтів, які страж-
дають на міофасціальний больовий синдром.

Методика дослідження. З метою оператив-
ної оцінки психологічного стану пацієнтів з міофасц-
іальним больовим синдромом ми використали опи-
тувальник САН (самопочуття, активність, настрій) [1].
Дана методика призначена для оцінки свого функці-
онального стану самим пацієнтом. Функціональний
стан складається із трьох основних станів психіки: са-
мопочуття, активність, настрій. Ці три категорії ха-
рактеризуються полярними оцінками «погано-доб-
ре», а між ними знаходяться характеристики, які
найточніше характеризують стан хворого.

До категорії “самопочуття” відносяться харак-
теристики: сили, здоров’я, втоми. Характеристика
рухів, рухомості, швидкості і типу протікання функцій
віднесені до категорії “активність”. Характеристики
емоційного стану віднесені до категорії “настрій”. В
бланках відповідей позитивні і негативні характерис-
тики розміщені як з правої, так і з лівої сторони, що
дозволяє зменшити можливість навмисного спотво-
рення результатів.

Пацієнт співвідносить свій стан в даний момент
з ознаками, які зазначені в тестових бланках. Ступінь
вираженості кожної ознаки визначається відповідни-
ми цифрами, розміщеними між парами слів.

Обробка даних дослідження проводилася за
допомогою спеціальних ключів. При цьому підрахо-
вувався середній бал за кожною категорією. Дана ме-
тодика об’єктивно відображає динамічні, інтегральні
характеристики психічного стану хворих пацієнтів,
визначаємих соматичним станом, результатами реаб-
ілітації, особливостями процесів саморегуляції. Вико-
ристані показники рівнів стану дозволяють легко і оп-

тимально оцінювати ступінь, глибину змін стану пси-
хічних функцій та їх динаміку. Середніми показника-
ми характерними для нормального, оптимального
функціонального стану є: самопочуття  51-56; ак-
тивність 47-52; настрій 51-56 балів.

Організація дослідження. Дослідження було
проведене на базі Куйбишевської центральної рай-
онної лікарні і охоплювало 180 пацієнтів з міофасці-
альним больовим синдромом. Обстежених хворих
було розділено на 2-ві групи: одна контрольна, а інша
експериментальна для порівняння ефективності ліку-
вально-реабілітаційних заходів.

Результати дослідження.
Крім багаточисленних клінічних і функціональ-

них проявів у пацієнтів з гострим та хронічним бо-
лем в різних частинах тіла, визначне місце займають
розлади емоційно-афективної сфери, інтегративною
оцінкою якої є самопочуття, настрій і психічний то-
нус. Вказані психічні прояви можна розглядати у виз-
начній мірі, як базисні форми психічних реакцій лю-
дини.  Така інтегративна  оцінка показників
самопочуття, активності і настрою відображає
найбільш значні сторони психічної діяльності, які
відрізняються достатньою стійкістю, разом з тим яв-
ляються достовірним критерієм оцінки психічного
стану в момент дослідження.

В процесі нормальної життєдіяльності люди-
ни існує визначне взаємовідношення між цими по-
казниками. Оптимальний стан настрою сприяє дос-
татній активності, кожний із цих показників впливає
на формування самопочуття. Разом з тим стан само-
почуття впливає на рівень активності і настрою. Між
показниками самопочуття, активності і настрою існує
внутрішній глибокий і стійкий зв’язок. Тому при
змінах одного з них виникає зміна  інших показників
психоемоційного стану.

За аналізом результатів тестування у обстеже-
них хворих з міофасціальним больовим синдромом
значно був виражений дисоціативний процес серед
досліджуємих показників і знижений їх рівень. При
цьому значно піддався змінам показник активності.
У пацієнтів досліджуємих груп цей показник досяг
«низького» рівня. Така ж  спрямованість змін вихід-
них показників відмічалась і у відношенні величин
«самопочуття» і «настрою», при цьому  їх вихідний

Таблиця 1 
 Основні психологічні показники САН у пацієнтів  

з міофасціальним больовим синдромом на початку реабілітаційних заходів 
 

Контрольна  Експериментальна  Показники рівнів Показники підрівнів С А Н С А Н 
І       Низький ІІ  40   40  
І 45  46 47  46 Нижче середнього ІІ       
І       Середній ІІ       
І       Вище середнього ІІ       
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рівень був декілька вищим і знаходився в межах «ниж-
че середнього» (табл.1). Відмічена різногласність ве-
личин показників САН свідчить про нестійкість пси-
хоемоційного стану і значну підверженість дії різних
патологічних факторів.

Як свідчать результати досліджень, вихідних да-
них показників психологічного стану пацієнтів з міо-
фасціальним больовим синдромом контрольної і екс-
периментальної груп особливих розбіжностей між
ними не виявлено, цей факт підтверджує їх однорідність.
У пацієнтів як контрольної так і експериментальної
групи було відмічено низький рівень показника ак-
тивності, який складав за методикою САН 40 балів і
декілька вищі показники самопочуття і настрою, які
досягли рівня нижче середнього. У контрольній групі
показник самопочуття складав 45 балів, а в експери-
ментальній – 47 балів, а показник настрою як у конт-
рольній так і в експериментальній групі відповідав 46
балам. Тому оцінка психологічного стану пацієнтів з
міофасціальним болем дозволяє з’ясувати, яким чи-
ном захворювання впливає на їх психічний, фізичний
та соціальний статус, що дозволить визначитися з ліку-
вально-реабілітаційними заходами з урахуванням цих
індивідуальних особливостей хворих.

Висновки.
Таким чином за отриманими показниками

психологічного стану пацієнти з міофасціальним бо-
льовим синдромом контрольної та експерименталь-
ної груп були однорідними, що дає змогу в основ-
ному експерименті зробити об’єктивні висновки за
отриманими результатами реабілітації. Важливими
моментами у програмі реабілітації пацієнтів з міо-
фасціальним больовим синдромом повинна займа-
ти психотерапія і психотерапевтична підготовка,
особливо невротизованого хворого з астенією і деп-
ресією. При цьому обов’язкові безболісність всіх
процедур і активізація уваги самого пацієнта до
процесу реабілітації.

В подальших дослідженнях передбачається
розробка програми лікувально-реабілітаційних за-
ходів для пацієнтів з міофасціальним больовим синд-
ромом з урахуванням їх психологічного стану та
фізичної активності.

Література:
1 . Белова А.Н., Щепетов О.Н. Шкалы, тесты и опрoсники в
медицинской реабилитации. – М.: Антидор, 2002. – 440 с.

2 . Белова А.М. Нейрореабилитация. – М.: Медицина, 2000.
– 360с.

3 . Григорьева В.Н. Хронические боли в спине. Психологи-
ческие особенности пациентов. Возможности терапии //
Боль. – 2004. – № 3. – С. 2-12.

4 . Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л.: Изд-во Ленинг-
рад. ун-та, 1996. – 426 с.

5 . Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию
качества жизни в медицине. – СПб.: Изд. Дом «Нива»; М.:
“ОЛМА-ПРЕС” Звездный мир, 2002. – 320 с.

6 . Boureau F.,  Pelorne T., Doubvere J .F. Mechanisms of
myofascial pain  // Rev. Neurol. – 2000. – Suppl.4. – P.
4510-4514.

7 . Glass J.M., Park D.C. Cognitive dysfunction in fibromyalgia //
Curr. Rheumatol. Rep. — 2001. — Vol. 3, №92. — P. 123-127.

Надійшла до редакції 29.04.2008р.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВВНЗ

ОПЕРАТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ
НА ЕТАПІ ПЕРВИННОГО НАВЧАННЯ
ЗАСОБАМИ ГИРЬОВОГО СПОРТУ

Пронтенко К.В.
Житомирський військовий інститут

імені С.П. Корольова
Національного авіаційного університету

Анотація. В статті обґрунтовано методику удосконалення
фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ операторського
профілю на етапі первинного навчання засобами гирьового
спорту, а також висвітлено результати її експериментальної
перевірки. Визначено, що авторська методика дозволила
підвищити рівень фізичної та спортивної підготовленості,
покращити фізичний розвиток, функціональний стан, рівень
соматичного здоров’я, рівень психофізіологічної підготов-
леності та якості навчання курсантів на етапі первинного
навчання у ВВНЗ операторського профілю. Впровадження
авторської методики дозволить підвищити ефективність сис-
теми фізичної підготовки у ВВНЗ за рахунок розвитку за-
гальної фізичної підготовленості курсантів – формування
«фундаменту» на етапі первинного навчання, що сприятиме
розвитку професійно-прикладних якостей курсантів на по-
дальших етапах навчання.
Ключові слова: фізична підготовленість, методика, курсант,
гирьовий спорт.
Аннотация. Пронтенко К.В. Усовершенствование физичес-
кой подготовленности курсантов ВВУЗ операторского про-
филя на этапе первоначального обучения средствами гире-
вого спорта . В  статье обосновано методику
усовершенствования физической подготовленности курсан-
тов ВВНЗ операторского профиля на этапе первоначально-
го обучения средствами гиревого спорта, а также отражено
результаты ее экспериментальной проверки. Определено, что
авторская методика позволила повысить уровень физичес-
кой и спортивной подготовленности, улучшить физическое
развитие, функциональное состояние, уровень соматичес-
кого здоровья, уровень психофизиологической подготовлен-
ности и качества обучения курсантов на этапе первоначаль-
ного обучения в ВВУЗ операторского профиля. Внедрение
авторской методики позволит повысить эффективность сис-
темы физической подготовки в ВВУЗ за счет развития общей
физической подготовленности курсантов – формирования
«фундамента» на этапе первоначального обучения, содей-
ствуя формированию профессионально-прикладных качеств
курсантов на последующих этапах обучения.
Ключевые слова: физическая подготовленность, методика,
курсант, гиревой спорт.
Annotation. Prontenko K.V. The improvement of physical
preparedness of cadets of the military institutes with operator
profile on the stage of the primary education by facilities of the
weight ball lifting. The method of the improvement of physical
preparedness of cadets of the military institutes with operator
profile on the stage of the primary education by facilities of the
weight ball lifting, and also the results of its experimental
verification are being considered in the article. It is definite,
that an author method allowed to promote the level of physical
and sporting preparedness, to improve physical development,
functional sta te, somatic health level, level of
psychophysiological preparedness and qualities of education of
cadets of the military institutes with operator profile on the
stage of the primary education. Introduction of author method
will allow to promote efficiency of the system of physical
preparation in the military institutes due to development of
general physical preparedness of cadets –  forming of
«foundation» on the stage of the primary education, that will
assist to development of the professional-applied qualities of
cadets on the subsequent stages of education.
Key words: physical preparedness, method, cadet, weight ball lifting.
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Вступ.
Створення новітніх технологій збройної бороть-

би, високоточної зброї та їх застосування у останніх
військових конфліктах призвели до корінних змін у спо-
собах ведення війни та зумовили появу значної кількості
спеціальностей операторського профілю [2, 10].

Військово-професійне навчання курсантів у
сучасному ВВНЗ операторського профілю відбу-
вається у специфічних умовах, пов’язаних з пост-
ійним зростанням об’єму навчальної інформації
при обмежених термінах навчання, високим рівнем
відповідальності за результати навчання, високим
нервово-емоційним напруженням, перевантажен-
ням інтелектуальної сфери, зниженням рухової ак-
тивності [2, 3, 5].

Крім того, низький рівень фізичної підготов-
леності кандидатів до вступу у ВВНЗ, традиційна си-
стема фізичної підготовки у ВВНЗ операторського
профілю не дозволяють у повній мірі забезпечити
розвиток загальної фізичної підготовленості кур-
сантів на етапі первинного навчання [6, 8].

Проблема розвитку загальної фізичної підго-
товленості – формування базової фізичної підготов-
ки у курсантів ВВНЗ операторського профілю на
молодших курсах навчання є надзвичайно актуаль-
ною. Розвиток основних фізичних якостей та закла-
дення фундаменту на молодших курсах дозволяє
формувати професійно-прикладні якості курсантів –
майбутніх операторів [2, 9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить,
що етап первинного навчання у ВВНЗ операторсько-
го профілю характеризується складним процесом
адаптації курсантів до нових умов навчання та діяль-
ності, що супроводжується перебудовою психічних та
фізіологічних станів; зниженням фізичних навантажень
і обсягу фізичної активності курсантів; погіршенням
діяльності серцево-судинної системи (ССС), системи
дихання (СД), опорно-рухового апарату; зниження в
цілому працездатності курсантів [2, 3, 8].

Вчені встановили, що високі особисті якості,
які характеризують морально-психологічний портрет
курсантів ВВНЗ, професійно важливі психофізіо-
логічні та фізичні якості, що визначають стійкість
організму до стресів і матеріалізують професійні знан-
ня та вміння у параметри надійності, а також динам-
ічне здоров’я та професійне довголіття ефективно
формуються за допомогою систематичних занять
фізичною підготовкою (ФП) і спортом [2, 9].

Аналіз наукових праць Ю.К. Дем’яненка (1982),
Ю.А. Бородіна (2003) дозволяє зробити висновок, що
одним із напрямків удосконалення фізичної підготов-
леності курсантів ВВНЗ операторського профілю на
етапі первинного навчання є формування базової
фізичної підготовки на основі переважного розвитку
сили та витривалості [2, 3, 8, 9].

Одним із засобів ФП, що сприяє вирішенню
існуючої проблеми, може служити гирьовий спорт,
який наділений рядом переваг: простота, доступність,
змістовність, низький рівень травматизму, не-
складність матеріального забезпечення [1, 7].

Дисертаційне дослідження виконано відповід-
но до Зведеного плану науково-дослідної роботи у
сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.
Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту
у межах теми 3.2 «Теоретико-методологічні основи
фізичної підготовки курсантів у вищих військових
навчальних закладах інженерного профілю» та у рам-
ках НДР Управління фізичної підготовки ЗСУ на 2005-
2010 рр. «Фізична підготовка військовослужбовців з
гіподинамічним режимом професійної діяльності».

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – теоретичне обґрунтування та

практична перевірка ефективності методики удоско-
налення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ
операторського профілю на етапі первинного навчан-
ня засобами гирьового спорту.

Для досягнення мети використовувались такі
методи дослідження: аналіз літературних джерел,
анкетування, тестування, педагогічний експеримент,
методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Спираючись на висновки робіт провідних уче-

них та на результати власних досліджень, нами було
розроблено методику удосконалення фізичної підго-
товленості курсантів ВВНЗ операторського профілю
на етапі первинного навчання засобами гирьового
спорту. Основною метою авторської методики є при-
скорення процесу адаптації курсантів до вимог
військового навчання і повсякденної діяльності, ство-
рення «фундаменту» для швидкого оволодіння про-
фесійними навичками й уміннями – формування у
курсантів базової ФП для забезпечення високого рівня
засвоєння професійно-прикладних фізичних навичок
та, як наслідок, підвищення ефективності навчання.

Завданнями методики визначено: підвищення
рівня загальної фізичної підготовленості з акценту-
ванням уваги на розвитку сили та витривалості; по-
кращення фізичного розвитку та зміцнення здоров’я
курсантів; підвищення стійкості організму до дії не-
сприятливих чинників військово-професійного на-
вчання; випереджувальний розвиток професійно важ-
ливих фізичних якостей і рухових навиків; розвиток
морально-вольових та професійно важливих психо-
логічних якостей; формування мотивації до само-
стійних занять фізичною підготовкою і спортом.

Особливостями авторської методики є:
1. Використання обґрунтованого комплексу вправ з
гирями дозволяє ефективно розвивати базову
фізичну підготовленість курсантів ВВНЗ опера-
торського профілю на етапі первинного навчання.

2. Чітка організація та простота методики забезпечи-
ли високу щільність занять та залучення значної
кількості курсантів до тренувань з гирями.

3. Пристосування авторської методики до умов військо-
во-професійного навчання забезпечує проведення
тренування з гирями у спортивному залі, в спортив-
ному куточку казарми та на відкритому повітрі, що
дозволяє проводити заняття без перерв цілий рік.

4. Використання широкого діапазону ваги гир (16 –
28 кг) забезпечує чітке дозування навантаження на
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навчально-тренувальних заняттях у години спортив-
но-масової роботи: для курсантів періоду первин-
ної військово-професійної підготовки (ПВПП) – 16
кг; для курсантів І курсу – 16, 20 кг; для курсантів ІІ
курсу – 24, 28 кг.

5. Етапність авторської методики дозволяє за допомо-
гою вправ з гирями більш ефективно розвивати м’я-
зи спини, ніг, плечового поясу, які суттєво впливають
на ефективність військово-професійного навчання
курсантів – фахівців операторського профілю.

6. Контрольоване підвищення навантаження під час
занять з гирями сприяє розвитку та зміцненню ССС
і СД, опорно-рухового апарату, статури.

7. Значний зміст авторської методики дозволяє в по-
вному обсязі вирішувати завдання фізичної підго-
товки курсантів на етапі первинного навчання. Для
курсантів у період ПВПП застосування більш про-
стих вправ з гирями сприяє прискоренню процесу
адаптації до умов навчання та служби, залучення
курсантів до систематичних занять фізичною підго-
товкою та спортом; для курсантів І курсу – підви-
щенню рівня загальної фізичної підготовленості з
переважним розвитком сили та витривалості,
збільшення об’єму рухових навичок, зміцнення здо-
ров’я. Для курсантів ІІ курсу використання склад-
них вправ забезпечує удосконалення фізичних якос-
тей, розвиток морально-вольових та професійно
важливих психічних якостей, підготовку курсантів до
професійно-прикладної фізичної підготовки.

За результатами впровадження авторської ме-
тодики удосконалення фізичної підготовленості кур-
сантів на етапі первинного навчання засобами гирь-
ового спорту у систему фізичної підготовки ВВНЗ
операторського профілю, нами було зроблено ряд
узагальнень.

Підтверджено вже наявні в науковій літера-
турі дані про те, що:
- фізична підготовленість кандидатів до вступу у ВВНЗ
знаходиться на низькому рівні та має виражену тен-
денцію до зниження у останні роки;

- ФП має значні можливості у підвищенні боєготов-
ності військ, успішності навчання та скороченні
часу адаптації курсантів до умов навчання,
зміцненні здоров’я та у підвищенні їх працездат-
ності. Під впливом занять фізичними вправами
розширюються функціональні та адаптаційні мож-
ливості ССС та СД, опорно-рухового апарату, нор-
малізується обмін речовин;

- важливим завданням фізичної підготовки курсантів
на етапі первинного навчання є підвищення загаль-
ної фізичної підготовленості з акцентуванням ува-
ги на розвитку сили й витривалості, зміцнення
організму курсантів;

- основними фізичними якостями курсантів ВВНЗ
операторського профілю на етапі первинного на-
вчання, які сприяють формуванню базової фізич-
ної підготовки, є витривалість та сила м’язів спини,
плечового поясу, ніг;

- традиційна система ФП курсантів ВВНЗ операторсь-
кого профілю не достатньо забезпечує ефективний

розвиток фізичної та спортивної підготовленості,
фізичного розвитку, функціонального стану та
фізичного здоров’я курсантів у процесі навчання,
особливо, на старших курсах. Основною причиною
зниження зазначених показників є недостатній
рівень розвитку загальної фізичної підготовленості
курсантів на етапі первинного навчання – розви-
ток базових фізичних якостей відбувається за раху-
нок застосування не досить ефективних засобів ФП.

Доповнено та розширено результати дослід-
жень інших вчених інформацією щодо:
- поетапного формування фізичних якостей курсантів
протягом навчання у ВВНЗ, що дозволяє поступо-
во переходити від загальної ФП до професійно-при-
кладної з подальшим розвитком професійно важ-
ливих психологічних та психофізіологічних якостей
курсантів – майбутніх операторів;

- зниження рівня фізичної підготовленості курсантів
ВВНЗ операторського профілю через низький осо-
бистий рівень фізичної та методичної підготовле-
ності командирів курсантських підрозділів;

- ефективності застосування фізичних вправ під час
навчання у ВВНЗ з метою вдосконалення психо-
фізіологічної, психологічної, функціональної готов-
ності курсантів до особливостей військово-профес-
ійного навчання;

- напрямків подальшого вдосконалення системи
фізичної підготовки у ВВНЗ операторського проф-
ілю на етапі первинного навчання.

Вперше:
- запропоновано удосконалення фізичної підготов-
леності курсантів ВВНЗ операторського профілю
на етапі первинного навчання засобами гирьового
спорту, що сприяють ефективному розвитку та
вдосконаленню сили, загальної та спеціальної вит-
ривалості, функціональних можливостей ССС та СД,
адаптаційних реакцій організму курсантів, підви-
щенню їх працездатності;

- встановлено взаємозв’язок занять гирьовим
спортом та рівнем розвитку базових фізичних яко-
стей, рівнем фізичного розвитку, функціонально-
го стану та фізичного здоров’я курсантів ВВНЗ;

- визначено, що показники фізичної підготовленості
та фізичного здоров’я офіцерів, які у процесі на-
вчання у ВВНЗ займались гирьовим спортом, впро-
довж 5 років служби залишаються на високому рівні
та мають достовірно стабільне значення, що забез-
печує їм ефективне виконання завдань військово-
професійної діяльності;

- обґрунтовано, розроблено та впроваджено мето-
дику удосконалення фізичної підготовленості кур-
сантів ВВНЗ операторського профілю на етапі пер-
винного навчання засобами гирьового спорту,
основною метою якої є прискорення процесу адап-
тації курсантів до вимог навчання і нового режиму
життєдіяльності, створення «бази» для швидкого
оволодіння професійними навичками й уміннями
– формування у курсантів базової ФП, забезпечен-
ня високого рівня засвоєння професійно-приклад-
них фізичних навичок та, як наслідок, підвищення
ефективності військово-професійного навчання.
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Висновки.
Розроблена та експериментально перевірена

авторська методика дозволила суттєво підвищити
рівень фізичної та спортивної підготовленості, покра-
щити фізичний розвиток, функціональний стан та
рівень соматичного здоров’я, рівень психофізіологі-
чної та психічної підготовленості, якості навчання
курсантів на етапі первинного військово-професій-
ного навчання у ВВНЗ операторського профілю. За-
стосування вправ з гирями забезпечує чіткий перехід
від загальної до професійно-прикладної фізичної
підготовки курсантів. Тобто, впровадження нашої
методики дозволить підвищити ефективність систе-
ми фізичної підготовки у ВВНЗ за рахунок розвитку
загальної фізичної підготовленості курсантів – фор-
мування фундаменту на етапі первинного навчання,
що сприятиме розвитку професійно-прикладних яко-
стей курсантів на подальших етапах навчання.

Напрям подальших досліджень вбачаємо у
впровадженні засобів гирьового спорту у різні фор-
ми фізичної підготовки курсантів ВВНЗ операторсь-
кого профілю, а також обґрунтуванні та розробці
організаційних основ і методики підготовки гирьо-
виків різної кваліфікації із числа курсантів ВВНЗ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
В ПСИХОЛОГИИ: О РЕЗОНАНСНОЙ

ПРИРОДЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Русланов Д.В., Краузе Т.М.

Межрегиональная академия управления
персоналом (г. Харьков)

Аннотация. На уровне целостного организма в настоящее
время активно дискутируется функциональный синергизм
аутохрономеметрии и биоритмов. Аспекты данного диску-
тирования затрагивают проблемы физического и психичес-
кого здоровья человека на всех этапах онтогенеза. Чёткое
понимание взаимосвязей организма с ритмами внешнего
мира позволит освоить новые подходы физического и пси-
хического воспитания  подрастающего поколения, новые
методы, способствующие при рекордных достижениях со-
хранению здоровья молодым и перспективу поддерживать
психическую активность в пожилом возрасте. Исходя из
представлений о существовании единой пространственно-
временной волновой организации организма, определённый
интерес имеет выяснение зависимости временных и про-
странственных свойств психофизического уровня человека
от его временной организации. С этих позиций целесооб-
разно проанализировать механизмы формирования биоре-
зонансных ответных реакций организма на информацион-
ные воздействия периодически повторяющихся внешних
факторов (свет, звук, океанские приливы и отливы, смена дня
и ночи, чередование времен года, ритмы солнечной актив-
ности – все это различные формы колебательных движений,
циркадианные ритмы, лунные ритмы, годовые ритмы и т.д.).
Ключевые слова: биологический, резонанс, пространство,
время, организация, человек, биоритмы.
Анотація. Русланов Д.В., Краузе Т.М. Дослідження просто-
рово-тимчасової організації людини в психології: Про при-
роду прояву біологічного резонансу в психології. На рівні
цілісного організму в цей час активно дискутується функц-
іональний синергізм аутохрономеметриї й біоритмів. Ас-
пекти даного дискутування зачіпають проблеми фізичного й
психічного здоров’я людини на всіх етапах онтогенезу. Чітке
розуміння взаємозв’язків організму з ритмами зовнішнього
миру дозволить освоїти нові підходи фізичного й психічно-
го виховання підростаючого покоління, нові методи спри-
ятливі при рекордних досягненнях збереженню здоров’я
молодим і перспективу підтримувати  психофізичну ак-
тивність у літньому віці. Виходячи з подань про існування
єдиної просторово-тимчасової організації організму, пев-
ний інтерес має з’ясування залежності тимчасових і просто-
рових властивостей психофізичного рівня людини від його
тимчасової організації. Із цих позицій доцільно проаналізу-
вати механізми формування біорезонансних відповідних
реакцій організму на інформаційні впливи періодично по-
вторюваних зовнішніх факторів (світло, звук, океанські при-
пливи й відливи, зміна дня й ночі, чергування пір року, рит-
ми сонячної активності – все це різні форми коливальних
рухів, циркадні ритми, місячні ритми, річні ритми й т.д.).
Ключові слова: біологічний, резонанс, простір, час, органі-
зація, людина, біоритми.
Annotation. Ruslanov D.V., Krause T.M. Studies have spatial
and temporal rights organization: On the nature of the
manifestations of biological resonance in psychology. At the
level of holistic body is now actively debated functional synergies
auto chronometric and biorhythms. The aspects of this problem
discuss affect physical and mental health at all stages of ontogeny.
A clear understanding of the links with the rhythms of the body
outside world will allow new approaches to master the physical
and mental education of young generation, new methods are
contributing to record achievements in maintaining a healthy
young and perspective to maintain their  psychological and
physical activity in old age. Based on the representations of the
existence of a  single space-time organizing body, has some
interest clarification according temporal and spatial properties



98

of psychological and physical level of the individual from his
temporary organization. From this perspective, to analyse the
appropriate mechanisms of bioresonance responses organism
on the impact of information recurrent external factors (light,
sound, ocean tidal, change the day or night, alternating seasons
rhythms of solar activity – all of these different forms of
oscillatory movements, circadian rhythms , Lunar rhythms,
annual rhythms, etc.).
Keywords: biological, resonance, space, time, architecture,
person, biopace.

Психика – это способность многомерного
живого объекта  в  процессе адаптации
своей сути в окружающем мире отвечать
резонансом на спектр  частот  своего
иерархического уровня Вселенной.

Т.М. Краузе [6].
Введение.
Психика – это способность многомерного

живого объекта в процессе адаптации гармоничес-
кого «прописывания» своей сути в окружающем
мире) отвечать резонансом на соответствующий
спектр частот окружающего пространства иерархи-
ческого уровня Вселенной. Проявление психики пред-
ставляет собой динамический, строго синхронизи-
рованный и ритмичный процесс взаимодействия
дифракционного энергоинформационного паттерна
функционально-локальной системы конкретного
объекта в пределах возможности адаптивной частот-
но-резонансной матрицы этого объекта с окружаю-
щей средой и Вселенной [6].

В здоровом организме любая часть тела дол-
жна содержать информацию о любой другой части
тела (принцип голографии), поскольку тело челове-
ка, как и любое тело материального мира, может быть
рассмотрено с квантовой концепции энергии, кото-
рая пронизывает все ткани и системы [2,3,6]. Инфор-
мация сама по себе не материальна, это колебания,
то есть невидимое силовое поле, которое, в том чис-
ле, содержит план строительства биосистемы, опре-
деляет границы ее проявления. К основным прояв-
лениям  энергии, необходимых для
функционирования человека, как и любой другой
биосистемы, относятся: специальная энергия (моле-
кулярный состав ткани); энергия трансформации
(преобразования волновых характеристик – частот);
потенциальная энергия (потенциал клеток); энергия
роста (формообразующая сила); информационная
энергия (управление информационными процесса-
ми). Информационная энергия очень слаба, но она
характеризуется определенным сочетанием частот
– специфической информацией, которая может вос-
приниматься только теми структурами, которые ко-
леблются на такой же длине волны, а, следовательно,
входят с ней в резонанс [2,6]. Тело человека состоит
из клеток, соединяющих их тканей и систем: все это в
целом представляет собой единую сверхсистему орга-
низма. Мириады клеточных элементов не смогли бы
работать как единое целое, если бы в организме не
существовал сложный механизм регуляции. Особую
роль в регуляции играет нервная система и система
эндокринных желез.

Работа выполнена в соответствии с научной
программой диссертационной тематики МАУП.

Формулирование целей работы.
Целью работы является описание механизмов

реализации биорезонансных процессов живого орга-
низма в процессах адаптации в ответ на ритмические
воздействия внешней среды.

Результаты исследований.
Незадолго до открытия электромагнитных

волн физиком Круксом и химиком Оствальдом была
выдвинута гипотеза об излучениях, которые позднее
назвали «радио головного мозга».

Ряд исследователей пытались объяснить эффект
сверхчувственного восприятия времени с позиций
«животного электричества» открытого еще в опытах
Л. Гальвани и А. Вольта. В 1902 году была создана
теория биопотенциалов; в 1925 году Г. Фрике предло-
жил рассматривать клеточную мембрану в виде коле-
бательного контура. Были открыты явления генери-
рования телом человека, животных и растениями
волновых колебательных процессов. На уровне не-
рвных клеток головного мозга они регистрируются в
виде электроэнцефалограмм. Доказано, что нервная
клетка живого организма является генератором элек-
тромагнитного излучения в ультравысоком диапазо-
не частот с длиной волны, соизмеримой с линейными
размерами самой клетки.

У. Эйди предположил, что слабые магнитные
поля нейронов головного мозга играют существен-
ную роль в процессе восприятия и переработки ин-
формации, образуя вторую сигнальную систему в
дополнение к синаптической системе. Можно пред-
положить, что в формировании индивидуального
восприятия времени также участвуют слабые маг-
нитные поля нейронов головного мозга. Все части-
цы, составляющие тело человека, связаны друг с дру-
гом через обменные взаимодействия так называемые
формообразующие силы: сильнейшие из них – ядер-
ные удерживающие протоны и нейтроны в ядре ато-
ма; электромагнитное взаимодействие, отмечающе-
еся у всех заряженных частиц (например, электроны,
а так же у электрически нейтральных частиц, кото-
рые обладают магнитным моментом (фотоны)); сла-
бое взаимодействие, ответственное за распад таких
частиц, как нейтроны, а так же всех реакций, в кото-
рых участвуют нейтрино; гравитационное взаимо-
действие, как слабейшая сила, действующее между
всеми элементарными частицами, включая фотоны.
Все объекты материального мира постоянно излу-
чают в окружающее пространство ряд элементар-
ных частиц (глюоны, фотоны, гравитоны и т. д.), но
наибольший интерес представляет фотон, который
имеет нулевую массу и неограниченную дальность
действия, а так же является носителем любого элект-
ромагнитного излучения. В биосистемах они полу-
чили название “биофотонов”, по современной тер-
минологии “виртуальных” фотонов, от латинского
слова “virtualis” – “возможный, но еще не действи-
тельный” или “дремлющий”. В каждом электроне
“дремлет” бесчисленное количество виртуальных
фотонов. Испускание виртуальных фотонов может
быть вызвано слабыми импульсами электрических
структур биологических систем [3].
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Еще в 1942 году С.Я.Турыгиным было обна-
ружено излучение человека в микроволновом диа-
пазоне, а П.И.Гуляевым с соавторами зарегистриро-
вано низкочастотное электромагнитное поле [4,10].
Эти поля, включая акустические излучения, отража-
ют параметры отдельных органов и их систем и мо-
гут быть зарегистрированы и идентифицированы с
помощью специальных устройств. В последние годы
появляется все больше сторонников теории, соглас-
но которой электромагнитные поля в биологических
системах играют регуляторную и информационную
роль. В частности, П.П.Горяев предполагает, что хро-
мосомный аппарат биосистем функционирует как
источник гено-знаковых электроакустических полей
и одновременно как их приемник. Эти поля малой
мощности, вероятно, являются волновым генетичес-
ким информационным каналом, соединяющим гено-
мы отдельных клеток организма в целостный конти-
нуум, работающий как единое целое [2]. Г.Путхоффом
и Р.Таргом было установлено влияние слабых магнит-
ных полей на головной мозг, минуя органы чувств. В
своих экспериментах они доказали, что посредником
в передаче информации, в условиях полного отсут-
ствия сенсорного контакта, являются электромагнит-
ные колебания очень низкой частоты. Необходимо
отметить, что опыты Путхоффа и Тарга были успеш-
но воспроизведены во многих лабораториях мира. По
мнению Г.Шноля, взаимодействие излучений различ-
ных клеток при отсутствии внешнего сигнала проис-
ходит за счет резонансных явлений (интерференции)
между волнами различной длины, при условии нали-
чия как ультравысоких гармонических (синусоидаль-
ных), так и низкочастотных нелинейных (стохастичес-
ких) колебаний. Их синхронизация обеспечивается
нервной системой, а когерентность – тканевой специ-
ализацией клеточных структур.

Признаком здоровых физиологических коле-
баний полей человека является их постоянное изме-
нение, обусловленное жизнедеятельностью тканей
(флюктуации). Причем, можно говорить и о посто-
янном, достаточно стабильном фоновом влиянии
внешней среды, как о дискретных факторах внешне-
го воздействия. Если эти колебания стабилизируют-
ся на каком-то уровне, то возникают поля “помех”,
то есть реализуется патологический процесс [2]. И
это неудивительно, ведь любая живая система, в том
числе и человек, находится в состоянии обмена ин-
формацией, энергией и веществом с окружающей
средой. Если этот обмен (на любом уровне – инфор-
мационном, энергетическом, материальном) нару-
шается, то это отрицательно сказывается на разви-
тии и жизнедеятельности организма . Можно
предположить, что информационный уровень био-
логического резонанса организма, реализуется пер-
вично на клеточном уровне.

 Клетка имеет свои внутриклеточные регуля-
торы, причем их структура одинакова и у микробов,
и в клетках высших организмов. Если вспомнить, что
первичная жизнь зародилась в водной среде, то не
может не восхитить, что состав и концентрация со-

лей (ионов), омывающих клетку, практически точно
соответствует солевой воде мирового океана в до-
кембрийском периоде, когда в процессе эволюции
создавалась структура современной клетки. В тече-
ние миллионов лет состав клетки остается постоян-
ным, несмотря на столь сложные их преобразования
в специализированные ткани и органы входе даль-
нейшей эволюции живой природы. Даже механизм
смерти как бы обходит стороной определенные по-
казатели внутренней среды (например, концентра-
цию кальция и фосфора в крови), одинаково важные
и для одиночной клетки и Мирового океана, и для
нервной клетки головного мозга человека. Эти свой-
ства охраняются, вероятно, столь стойко ради сохра-
нения самой жизни. Но это не отвечает условиям
адаптационной эволюции – постоянству изменений.
Допустить, что клетка не реагирует на факторы внеш-
ней среды – невозможно. Значит можно допустить,
что клеточное постоянство имеет место благодаря
универсальной способности клеточной структуры
преобразовывать весь огромный спектр частот ок-
ружающего пространства. Известно, что оболочка
клетки – мембрана – играет большую роль, являясь
своего рода антенной или рецептором, настроенным
на восприятие одних сигналов и нечувствительных к
другим. Считается, что в соответствие с сигналами,
поступающими с рецептаров мембраны, клетка ме-
няет свою активность, скорость процесса деления и
т.д., благодаря чему клетка отвечает только на нуж-
ный ей сигнал или согласовывает первый, из пяти
уровней, регуляции – внутриклеточный – с требова-
ниями, предъявляемыми клетке организмом. Каким
образом клетка распознаёт одни сигналы, игнори-
руя другие. Можно предположить, что избиратель-
ность формирования клеточного резонанса лежит на
уровне хромосом, пространственная структура ко-
торых может сформировать ответное на внешние
воздействия, излучения биофотонов (см. выше). Эти
излучения формируют когерентную волну, которая,
достигнув клеточной мембраны, изменяет её потен-
циал, что и формирует её избирательную пропуск-
ную способность, посредством структурированной
воды. Особым образом организованная вода, кото-
рая по данным рентгено-структурного анализа, ЯМР,
ЭПР, поляризационной микроскопии в мембранах
связана с фосфолипидами, образуя жидкокристал-
лические элементы. В работе Н.А.Бульенкова “Крис-
таллография” показано, что вода, взаимодействую-
щая с биополимерами типа ДНК, РНК, коллагена,
фосфолипидов, образует непрерывные структуры,
которые по топологии, метрике и симметрии полно-
стью тождественны этим полимерам. Такие водные
копии ДНК и мРНК могут быть считаны референт-
ными фотонами акустическими полями соответству-
ющих диапазонов, что играет важную роль в само-
организации биосистем [9].

Прямыми исследованиями методами ЯМР
было доказано, что на каждое элементарное звено
(нуклеотид) ДНК приходится 50 молекул воды, не-
посредственно связанных с ним, поэтому гидратный
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микрокристалл по эффективному диаметру больше
диаметра безводной ДНК. В.Н.Сирчук считает, что
такая водная структура может проявлять себя “вод-
ной” голограммой, несущей определенные полевые
образы, описывающие потенциальную структуру
биосистемы в разной степени подробности – от внут-
риклеточных образований (УФ и видимая область)
до клеточно-тканевого уровня (ИК и СВЧ диапазо-
ны) [9]. Указанные диапазоны частот характерны для
живого организма. Важнейшим компонентом “вод-
ных” голограмм являются сверхслабые излучения
биоструктур. В цитируемой работе мембрана рас-
сматривается как энергоинформационный остов с
электронной структурой и допускается, что энергия
может храниться в клетке не только в виде АТФ, но и
в электронной структуре мембран, которые воспри-
нимают малейшие механические перемещения, ре-
агируя на колебания отдельных фотонов, восприни-
мая электрический заряд одного магнетона .
Чрезвычайно важным свойством мембраны являет-
ся безиндукционное преобразование магнитного
поля в электрическое и обратно. Структурированная
вода, с одной стороны, может формировать “вод-
ные” голографические матрицы, а с другой, активно
включаться со своей энергоинформационной сущ-
ностью в биохимические процессы за счет донорно-
акцепторных взаимодействий. Кроме того, по наше-
му мнению, биогенная вода в форме цепочных
спиралей микрокластеров образует в организме
мощные тяжи (меридианы), менее мощные тяжи (кол-
латерали меридианов), а так же группы и одиночные
кластеры вдоль мембран. Эта система микроклас-
терной формы воды может выполнять роль инфор-
мационной (меридианы) и рецепторной (БАТ) сис-
темы, передающей сигналы внешней среды прямо
на биополимеры компонентов клеток [8]. Физичес-
кие переходы агрегатного состояния воды (фазовые
переходы) могут регистрироваться по скачкообраз-
ному изменению электропроводности и диэлектри-
ческой проницаемости, т.е. реализуется “эффект ре-
зонанса”. А вот, активность, скорость процесса
деления и другие функциональные особенности клет-
ки формируются в зависимости от ближайшей сре-
ды – её специализации. Эти факторы согласовыва-
ются с первичными этапами развития эмбриогенеза,
когда клетка окружена однородной водной средой,
биофотонная волна, формируемая хромосомами,
достигая мембраны, формирует не специализиро-
ванный (не избирательный) потенциал, позволяющий
клетке осуществлять процессы питания и деления.
Известно, что пространственная структура зарожда-
ющейся жизни представляет собой идеальную сфе-
ру – зиготный комок. По мере увеличения радиуса
зиготного комка, меняются волновые характеристи-
ки биофотонного поля, а вместе с ними – избира-
тельная способность, как самого зародышевого ком-
ка, так и клеточных мембран, работающих во вновь
созданных средовых условиях клеточной популяции,
отличающиеся морфологическими и электрически-
ми особенностями, ответными реакциями при воз-

действии другими раздражителями, сопровождаю-
щимися характерной частотной гаммой. Можно го-
ворить о том, что клетка, под воздействием внешних
частот, формирует весь комплекс организма, посред-
ством хромосомного биофотонного резонанса. Кле-
точная дифференциация стволовых клеток и их даль-
нейшая специализация, также как и клеточная
адресовка имеют место по мере изменения мемб-
ранной избирательности формируемых клеточных
популяций, в пределах которых могут работать био-
фотонные волны с определённой частотной характе-
ристикой. Таким образом, формируется весь уни-
кальный частотный спектр организма, соразмеряясь
с хромосомными биофотонными потоками и под
воздействием внешних частот окружающего мира
формируется уникальный биорезонанс живых орга-
низмов и человека. В обычном состоянии каждая
биологическая клетка, настроенная на «виртуаль-
ную», волновую часть своей ДНК, получает оттуда
индивидуальные задания и, следуя им, занимается
своей основной деятельностью: вырабатывает опре-
деленные вещества, обменивается информацией с
«соседями» и т.д. В общем, живет своей обычной
жизнью. И хотя наш организм является когерентной
системой, идеальной согласованности (суперкоге-
рентности) работы его клеток, как правило, нет. (От-
сюда и недомогания, заболевания, нервные срывы...)
Но вот человек сконцентрировался на какой-то про-
блеме. Сразу же, подчиняясь команде «свыше» (а
чем сильнее и целенаправленней воля человека, тем
эта команда «слышнее»), биологические клетки пе-
реходят в особый режим работы. Концентрация и
волевые усилия — не самые эффективные приемы:
они требуют от человека огромных затрат энергии.
Куда эффективнее, не волевая концентрация, а про-
сто «направленное внимание» — способность на
время убрать то лишнее и второстепенное, что ме-
шает нашему сознанию достичь цели.) В этом слу-
чае молекулы ДНК, не «отвлекаемые» побочным
влиянием, автоматически перестраивают свои «ан-
тенны» на нужную область информационного поля,
принимают «оттуда» необходимую информацию и
запоминают ее. Группа учёных под руководством
Ю.В. Готовский выделяют несколько видов резонанса
в биообъектах: электрический (концепция “селектив-
ной волны”) резонанс, наблюдается на частотах мега-
герцового и гигагерцового диапазонов, например,
частота стоящего человека около 70 МГц; ионный
циклонный резонанс, его частоты лежат в пределах
10-100 Гц; ядерный магнитный резонанс в геомагнит-
ном поле (носит эмпирический характер); стохасти-
ческий резонанс, в его основе лежит принцип усиле-
ния низкоинтенсивных воздействий путем
поступления энергии в систему из широкополосного
шума (например, электрические флуктуации мемб-
ранного потенциала, обусловленные активным транс-
портом ионов) под влиянием вынуждающей внешней
частоты. Последний является одним из важных кон-
цептуальных подходов понимания энергоинформаци-
онных взаимодействий в биологических системах. Вза-
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имодействия внешней среды могут существенно из-
менять стабильность резонанса в биологической сис-
теме, порождая патологические состояния [5].

Если организм находится в своем “срединном
положении”, он реагирует на любые нежелательные
раздражения по минимуму, если же он находится вне
состояния равновесия (например, длительный
стресс), то реагирует на аналогичное раздражение
гораздо сильнее и проявляет болезненное состояние
[2]. Подчеркивая важность возникновения резонанс-
ных явлений уместным будет привести данные из
работы Cleary S.F., где прослеживается зависимость
идеальной поглощенной мощности на резонансных
частотах от линейного размера модели при различ-
ных частотах излучения [11]. Когда живой организм
достигает определённого уровня специализации кле-
точных формирований, возникает необходимость в
структуре, способной координировать такой орга-
низм. Неслучайно в высокоспециализированных
живых системах, включая человека, функционирует
особая эндокринная железа – гипофиз, объединяю-
щая деятельность ряда эндокринных желез – пульт
управления и координации. Но гипофиз может по-
лучать сигналы, оповещающие о том, что происхо-
дит в теле, но он не имеет прямой связи с внешней
средой. Между тем для того, чтобы факторы внеш-
ней среды постоянно не нарушали жизнедеятель-
ность организма, должна осуществляться адаптация
тела к меняющимся внешним условиям, с чем, в свою
очередь, успешно справляется гипоталамус, приспо-
сабливающий деятельность организмов к условиям
среды, чем защищает организм от повреждающих
влияний внешней среды. Принято считать, что о вне-
шних воздействиях организм узнает через органы
чувств, которые передают полученную информацию
в центральную нервную систему. Однако, можно
предположить, что первично механизм воздействия
факторов внешней среды организм воспринимается
всеми клетками организма в виде «погружения» в
волновой спектр воздействия. Через магнитную де-
поляризацию кластеров водной среды (см.выше) эле-
ментарных клеточных структур «мембранный потен-
циал»организма, гипоталамус мозга определяет
результирующую волновой характеристики биоре-
зонансных излучений специализированных клеточ-
ных популяций, после чего происходит выработка
только тех нейромедиаторов, которые призваны ак-
тивировать только те клеточные структуры организ-
ма, которые, на данный момент, необходимы для
полноценного функционального (адаптационного)
процесса, в том числе органов чувств. В возбуждае-
мых структурах специализированных (нервных) кле-
ток возникают вызванные нервными импульсами
электрические напряжения (так называемый «мем-
бранный потенциал»), величина которых колеблется
от 8 мВ (потенциал покоя) до 60 мВ (потенциал дей-
ствия). Таким образом, нервная клетка рассматрива-
ется, как ритмогенный центр с экзогенной модули-
руемой частотой.  Органы чувств  играют
главенствующую роль лишь в непосредственном кон-

такте уже сформированного организма с ближай-
шей внешней средой. Регулятором, передающим ин-
формацию непосредственно в рабочие органы и со-
ответствующие клетки разных тканей является
гипоталамус. Благодаря своему необычному устрой-
ству гипоталамус преобразовывает быстродейству-
ющие сигналы из нервной системы, в медленнотеку-
щие, специализированные реакции эндокринной
системы. Наконец, особая эндокринная железа, так-
же находящаяся в мозге, – эпифиз – оказывает регу-
лирующие влияние на гипоталамус, в частности из-
меняет его чувствительность к действию гормонов.

И все же именно гипоталамус, а не другие от-
делы нервной системы является центральным регуля-
тором внутренней среды организма, что обусловле-
но, в первую очередь тем, что гипоталамус – главный
регулятор вегетативных (протекающих подсознатель-
но) функций. Нервная система может вмешаться в
течение автоматического осуществления некоторых
функций, если возникнет необходимость приспосо-
бить деятельность организма к требованиям, предъяв-
ляемым внешней средой, но не контролирует эту дея-
тельность без необходимости. Поэтому гипоталамус
во многом функционирует автоматически, без надзо-
ра со стороны центральной нервной системы, пови-
нуясь собственному ритму и сигналам, поступающим
от различных областей организма. Гипоталамус ре-
гулирует также функции, как репродукция, рост тела
(гормон роста), деятельность щитовидной железы,
коры надпочечников, функцию молочной железы. В
гипоталамусе и прилегающих к нему отделах мозга –
находится центр сна, а также центр, контролирующий
эмоции, что непосредственно влияет на биоритмы
психической активности человека – периодическое
чередование состояния напряжения и расслабления в
психической деятельности человека.

Чередование максимума – минимума актив-
ности физической и психической деятельности чело-
века в течение суток соответствует схеме: напряже-
ние – расслабление – напряжение – расслабление.
Подъем активности в утреннее и вечернее время со-
ответствует увеличению выделения гормонов адре-
налина и норадреналина. Такая жесткая зависимость
активных и инактивных компонентов психической
деятельности человека от внутренних биохимичес-
ких процессов, происходящих в его организме, тре-
бует четкого соответствия между внутренними био-
ритмами и внешними,  воздействующими на
организацию жизнедеятельности, факторами. Если
это соответствие нарушается, то частым следствием
являются различные заболевания нервной системы
(нарушения сна, неврозы, заболевания сердечносо-
судистой системы). В этой связи психологические
исследования и психокоррекция должны обязатель-
но учитывать структуру биоритмов психической ак-
тивности человека.

Вместе с регулируемыми органами гипотала-
мус работает как своеобразная замкнутая система,
обеспечивая постоянство внутренней среды в соот-
ветствии с информацией, получаемой из внутренне-



102

го мира организма, тщательно контролируя посто-
янные, регулярные процессы, которые должны про-
текать циклически, независимо от внешнего мира.
Таким образом, гипоталамус посредством гипофи-
за приспосабливает организм к циклическим воздей-
ствующим факторам окружающей среды. Более того,
гипоталамические и гипофизарные процессы влия-
ют на состояние не только тела, но и мозга и, можно
сказать, на состояние психики. Те же самые гормо-
ны, которые контролируют секрецию коры надпо-
чечников (кортикотропин) и мобилизацию жира (ли-
потропин), подвергаются в мозге биологическим
превращениям, в результате чего, от этих гормонов
отсоединяются более простые по строению вещества,
которые воздействуют на процесс запоминания и
обучения, эмоциональную окраску событий, вос-
приятие боли – т.е. на выработку мозгом многих ре-
шений, в том числе. Системы гипоталамуса обеспе-
чивают выполнение закона постоянства внутренней
среды организма. Стабильность не следует понимать
как нечто неподвижное застывшее. Само поддержа-
ние стабильности может быть связано с активной
работой каждой системы в отдельности и всего орга-
низма в целом, а это означает, что стабильность – это
усредненные колебания каждого явления, т.е. дина-
мическое равновесие, достигаемое при правильной
деятельности гомеостатических систем. Вместе с тем
если стабильность – это необходимое условие суще-
ствования организма, то любое стойкое нарушение
следует определять как болезнь.

Поскольку совокупность биологических рит-
мов протекающих в организме одновременно вклю-
чает в себя ритмы клеток, субклеточных структур,
тканей, органов и т.д., то и изменения энергетичес-
ких потоков могут отражать структурно-функцио-
нальные изменения в этих компонентах организма.

Как указывалось выше, регистрируемые вок-
руг человека электромагнитные поля несут инфор-
мацию о состоянии его функциональных систем и
отдельных органов. Поскольку кодировка и передача
информации в биологических системах осуществля-
ется по частотному принципу, то можно выделять
сигналы (частоты), характерные для нормы и пато-
логии, определяя энтропийный показатель сигнала.
передавать их в специальное устройство, где они про-
ходят специальную обработку (пространственно-вре-
менную, частотную, нелинейную фильтрацию, се-
парирование) и вновь возвращать пациенту,
вследствие чего происходит усиление частот харак-
терных для нормы и ослабляются патологические
частоты, то есть осуществляется терапевтический
процесс на полевом уровне. Этот принцип заложен
в основу биорезонансной терапии, разработанной
впервые в Германии и успешно развивающейся в
России, в центре интеллектуальных медицинских си-
стем г. Москва, в НИИ прикладной психофизики г.
Омск. Главными возможностями биорезонансной
терапии является усиление путем подачи одинаково-
го по частоте, но противоположного по фазе колеба-
ния одинаковой или меньшей амплитуды.

Перспективным является мультирезонансная
терапия (экзогенная энергоинформационная терапия
– МРТ): лечение сигналами окружающей среды, с
которыми организм, ткани, функциональные систе-
мы входят в резонанс, например, цветотерапия, зву-
котерапия, металлотерапия, магнитотерапия и так
далее. Диагностика состояния организма с исполь-
зованием биорезонансных явлений может быть осу-
ществлена с помощью метотронов, и на данный мо-
мент осуществляется методами Р.Фолля, БРТ и др.
Можно предположить использование данных, полу-
ченных с применением приборов биорезонансной
терапии в различных медицинских аспектах.

Выводы:
1.Можно предположить, что избирательность фор-
мирования клеточного резонанса лежит на уров-
не хромосом, пространственная структура кото-
рых может сформировать ответные на внешние
воздействия, излучения биофотонов. Эти излуче-
ния формируют волну, которая, достигнув клеточ-
ной мембраны, изменяет её потенциал, что и фор-
мирует её  избирательную пропускную
способность, посредством структурированной
воды. Можно говорить о том, что клетка, под воз-
действием внешних частот, формирует весь ком-
плекс организма, посредством хромосомного
биофотонного резонанса.

2. Клеточная дифференциация стволовых клеток и их
дальнейшая специализация, также как и клеточная
адресовка имеют место по мере изменения мемб-
ранной избирательности формируемых клеточных
популяций, в пределах которых могут работать био-
фотонные волны с определённой частотной харак-
теристикой.

3.Первично воздействие факторов внешней среды
воспринимает всем организмом, всеми его клет-
ками в виде «погружения» в волновой спектр внеш-
него воздействия. Сформированное индуцирован-
ное излучение хромосом порождает биофотонные
волны, которые, достигнув мембранный клеточ-
ный уровень, запускают механизмы трансмемб-
ранной передачи сигнала. Посредством магнитной
деполяризацию кластеров водной среды элемен-
тарных клеточных структур организма и последу-
ющего формирования мембранного потенциала,
гипоталамус мозга собирает и определяет резуль-
тирующую волновую характеристику излучений
специализированных клеточных популяций, после
чего происходит отработка и рассылка сигналов
для выработки нейромедиаторов, призванных ак-
тивировать те клеточные структуры организма,
которые, на данный момент, необходимы для пол-
ноценного функционального (адаптационного)
процесса.

Таким образом, формируется весь уникаль-
ный частотный спектр организма, соизмеряясь с хро-
мосомными биофотонными потоками и под воздей-
ствием  внешних частот окружающего мира
формируется уникальный биорезонанс живых орга-
низмов и человека.
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Перспективы.
В виду того, что устойчивость биосистем лю-

бого иерархического уровня основана на:
3.1). согласовании ритмов энергетических, функ-
циональных и структурных процессов;

3.2). коррекции их относительно временной орга-
низацией внешней среды;

3.3). энергетической параметрической зависимос-
ти величины и знака функциональной индукции
восстановительных процессов.
Биоритмологическое биоуправление устраня-

ет десинхронозы, восстанавливая гармонию биорит-
мов за счет согласования функциональной нагрузки
с фазами ритмов увеличения энергообеспечения
ответных реакций.

Перспективы исследования психической актив-
ности человеческого организма с позиции знаний о
механизмах биорезонансных процессов дадут воз-
можность расширить, пока скудный, арсенал мето-
дов исследований в различных областях психологи-
ческой науки, усовершенствовать психотерапевтичес-
кие методы, что, в свою очередь, приведёт к более
глубокому пониманию связи физического тела че-
ловека с духовным, эмоциональным, психическим,
социальным планами, с учетом всех условий жизни
и хронобиологии. Вершиной психотерапии, в буду-
щем, может стать метод виртуальной корригирую-
щей реальности…
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ТЕХНИКА ПЛАВАНИЯ
ЧЕТЫРЕХУДАРНЫМ КРОЛЕМ

Седляр Ю.В.
Черниговский государственный институт

экономики и управления

Аннотация. В статье дана характеристика техники четыре-
хударного кроля, который до настоящего времени не был
должным образом описан в специальной литературе. В ней
представлены особенности движений руками, ногами, та-
зом, их отличие от таковых в шестиударном кроле, детально
описана последовательность двигательных действий в каж-
дом периоде плавательного цикла.
Ключевые слова: четырехударный кроль, техника.
Анотація. Седляр Ю.В. Техніка плавання чотирьохударним
кролем. В статті дано характеристику чотирьохударнного
кроля, котрий до цього часу не був достатньо описаний в
літературі. В ній представлено особливості рухів руками
ногами, тазом, їхню відмінність від таких же елементів в
шестиударному кролі, детально описано послідовність ру-
хових дій в кожному періоді плавального циклу.
Ключові слова: чотирьохударний кроль, техніка.
Annotation. Sedlyar Y.V. The technique of the four-kick crawl.
The article deals with the description the technique of the four-
kick crawl. The case hasn‘t been described in the special literature.
This article presents the features of motions by hands, legs,
pelvis, represented their difference from such in a six- kick
crawl, in detail described the sequence of the movements in the
every period of the swimming cycle.
Key word’s: four-kick crawl, technique

Введение.
Несмотря на то, что шестиударный кроль прак-

тически вытеснил все остальные разновидности это-
го способа на дистанциях до 400 м включительно у
мужчин и в спринте у женщин, четырехударный
кроль прочно удерживает свои позиции на дистан-
циях 400 и 800 м у женщин и 1500 м у мужчин. В
связи с этим достаточно вспомнить победителя пос-
леднего чемпионата мира на большой воде 2007 г. в
Мельбурне М. Совримовича и второго призера рос-
сиянина Ю. Прилукова, которые плыли к своим ме-
далям, казалось бы, уже подзабытым четырехудар-
ным кролем. В предыдущей публикации (9) мы
ошибочно отнесли Ю. Прилукова к спортсменам,
плавающим кролем со скрестными ударами нога-
ми. Приносим свои извинения за неточность, кото-
рая вкралась в связи с тем, что была проанализиро-
вана подводная телевизионная видеосъемка техники
пловца плывшего рядом.

Специалисты, занимавшиеся проблемами тех-
ники кроля на груди, в подавляющем большинстве
случаев обращались к его шестиударной разновидно-
сти. Также имеются, хоть и малочисленные, но до-
вольно основательные характеристики двухударного
кроля (10). При этом во всем массиве информации,
касающейся техники кроля на груди, нам удалось най-
ти несколько весьма поверхностных описаний четы-
рехударного кроля. В некоторых источниках (4,5) к
четырехударному кролю бал отнесен двухударный
кроль со скрестными ударами ногами. Этот же вари-
ант кроля Д.Е. Каунсилмен (1) относит к разновиднос-
ти двухударной координации. На наш взгляд эти ут-
верждения являются ошибочными. Мы считаем, что
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данное согласование является если не шестиударным,
то, по крайней мере, шеститактным, в котором два
полноценных удара, два скрестных и два разведения
стоп после скрестных ударов перед полноценными
(всего шесть движений). При описании техники четы-
рехударного кроля, в одном из источников (5) указы-
вается, что после скрестного удара обе ноги, выпол-
няя подготовительное движение,  движутся
одновременно вверх хоть и по разным траекториям и
с различной активностью. На наш взгляд, это положе-
ние является как минимум спорным, так как при пла-
вании кролем ноги выполняют ножницеобразные дви-
жения, то есть одна должна двигаться вверх, вторая –
вниз. В другом источнике (4) утверждается, что ниж-
няя стопа после скрестного удара движется вверх-на-
ружу, что невозможно в связи с тем, что ей мешает
верхняя нога. В одной из работ (2) описаны некоторые
моменты техника четырехударного кроля у С. Русина,
но почему-то в связи с тем, что один из ударов слабо
выражен, его техника классифицируется как трехудар-
ная, что в принципе невозможно. Таким образом, мы
видим, что необходимость изучения особенностей
техники четырехударного кроля, методики ее обуче-
ния и совершенствования является актуальной.

В предыдущих наших исследованиях была пред-
ставлена методика обучения четырехударному кро-
лю (9). Там же, при описании упражнений, были обо-
значены некоторые особенности этого способа.
Однако на тот момент не до конца были осознаны
некоторые нюансы траекторий и согласования дви-
жений, что не давало возможность представить пол-
ную картину техники. В настоящее время, на наш
взгляд, эта работа закончена и может быть представ-
лена для обсуждения специалистами.

Работа выполнена по плану НИР Черниговс-
кого государственного института экономики и уп-
равления.

Формулирование целей работы.
Целью данного исследования является ха-

рактеристика техники разноименного четырехудар-
ного кроля.

Задачи исследования:
1.Описать особенности техники движений руками.
2.Дать характеристику движениям ног и их согласо-
ванию с движениями одной руки.

3.Определить периоды цикла движений при плава-
нии четырехударным кролем, описать особеннос-
ти общего согласования движений в них.

Методы исследования:
1.Анализ литературных источников, в том числе про-
смотр имеющихся в них кинограмм, исследование
которых проводилось с другой целью.

2.Педагогические наблюдения, в том числе самонаб-
людения.

3.Просмотр видеозаписи заплывов ведущих сорев-
нования по плаванию.

Результаты исследований
Согласование движений при плавании четы-

рехударным кролем имеет ряд отличий от шестиудар-
ной координации. Поэтому, прежде чем приступить

к изложению материалов исследований, считаем не-
обходимым остановиться на некоторых новых тер-
минах, которые мы употребляли при описании тех-
ники данного способа. Дело в том, что при этой
разновидности согласования окончание проноса и
вход обеих рук в воду совпадает с ударами одной из
ног – правой или левой. Эти моменты, на наш взгляд,
являются системообразующими элементами в об-
щей структуре движений. Отражая данную особен-
ность, мы ввели понятия – ведущая нога, ведущий
удар (для ноги, с ударом которой совпадает вклады-
вание рук), и – вспомогательная нога, вспомогатель-
ный удар – для другой ноги, хотя по интенсивности
эти удары не обязательно отличаются между собой.
При этом пловец может выполнять дыхание как в сто-
рону ведущей ноги – одноименный вдох, так и в про-
тивоположную сторону – разноименный вдох. Со-
ответственно кроль будет с одноименным или
разноименным вдохом. Мы надеемся, что специа-
листы, работающие в данной области исследований,
с пониманием отнесутся к нашим новшествам.

1. Движения руками
Движения руками в четырехударном кроле

аналогичны таковым в шестиударном, подробно опи-
санным многими специалистами и нами в предыду-
щих исследованиях, но имеют некоторые, хотя и не-
существенные отличия. Оценивая характер этих
отличий в общих чертах, отметим, что гребок в четы-
рехударном кроле, если исходить из классификации
траекторий применяемой К.Д. Мальцаном в его ра-
боте (3), носит скорее серпообразный для одной и
прямолинейный для другой руки характер, в отли-
чие от S-образного в шестиударном. Мы предлагаем
более подробно остановиться на особенностях греб-
ка, опираясь на фазовый состав, предложенный нами
при характеристике шестиударного кроля (6,8).

І фаза – наплыв с захватом. В четырехудар-
ном кроле в этой фазе движение кисти наружу не так
ярко выражено как в шестиударном. Для руки разно-
именной ведущей ноге оно может вообще отсутство-
вать, в результате чего кисть движется не вниз-нару-
жу-назад, а вниз-назад по траектории близкой к
продольной осевой линии, создавая уже в самом
начале гребка положение высокого локтя.

ІІ фаза – подтягивание. Эта фаза, как известно,
связана с активным сгибанием руки в локтевом сус-
таве и движением кисти в основном внутрь-назад. Ее
особенностью в четырехударном кроле для руки од-
ноименной ведущей ноге в случае разноименного
вдоха является то, что траектория движения кисти в
момент завершения фазы в большей степени, чем в
шестиударном пересекает продольную осевую ли-
нию. Это движение внутрь иногда настолько значи-
тельно, что кисть оказывается напротив или даже за
линией противоположного плечевого сустава. Траек-
тория руки разноименной ведущей ноге при этом
более прямолинейна, чем в шестиударпном кроле.

III фаза – отталкивание (отталкивание плечом).
Особенности этой фазы обусловлены таковыми в пре-
дыдущей. В ней рука одноименная ведущей ноге вы-
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полняет гораздо более выраженное движение нару-
жу, чем в шестиударном кроле. В траектории другой
руки этот элемент выражен значительно меньше.

IV фаза – отталкивание с выходом руки из
воды (отталкивание предплечьем). Особенности
движений руками в этой фазе обусловлены их взаи-
модействием с движениями ног. Рука одноименная
ведущей ноге взаимодействует с ногами так же, как
и в шестиударном кроле (окончание гребка совпада-
ет с подготовительным движением одноименной ей
ведущей ноги) поэтому и существенных отличий в
траекториях не отмечается. При этом окончание греб-
ка руки разноименной ведущей ноге совпадает с уда-
ром одноименной ей вспомогательной ноги, что ус-
ложняет выход руки из воды и провоцирует разворот
таза одноименный вспомогательной ноге.

V фаза – первая часть проноса и VI фаза –
вторая часть проноса с входом руки в воду. Никаких
отличий в движениях руками в этих элементах гребка
от таковых в шестиударном в наших наблюдениях
установлено не было.

2. Движения ногами и их согласование с дви-
жениями одной руки

Каждое обособленное движение ногами в че-
тырехударном кроле вне рамок общего согласова-
ния не отличаются от такового при плавании шести-
ударным. Техника этих движений полноценно
описана во многих источниках. Мы в предыдущих
своих работах (7) к этим описаниям добавили поло-
жение, которое заключается в том, что рабочее дви-
жение начинается с разворота тазом в сторону про-
тивоположную от ноги, выполняющей удар, и только
потом последовательно подключаются движения
вниз бедром, голенью и стопой. Что касается согла-
сования движений тазом и ногами при плавании в
полной координации, то здесь не все так однозначно.
Если в шестиударном кроле все удары совпадают с
разноименными поворотами таза, то в четырехудар-
ном удар может сочетаться (хотя и не обязательно) с
одноименным разворотом. Для разноименного ва-
рианта техники это происходит в периоде, где захват
рукой одноименной ведущей ноге совпадает с оттал-
киванием предплечьем разноименной.

Существенные различия касаются и ритма
движений ногами. Если в шестиударном кроле он
внутри цикла более-менее равномерен, то в четыре-
хударном наблюдается две пары ударов, между кото-
рыми присутствует пауза (ведущий удар, вспомога-
тельный удар, пауза). Особенно отчетливо пауза
выражена в момент вдоха. Еще одной особенностью
движения ногами является то, что на протяжении
паузы ведущая нога не полностью обездвижена.
Очень часто в этом периоде выполняется движение
бедром вниз, а затем в момент окончания проноса и
входа руки в воду следует активное разгибательное
движение голенью и стопой вниз. Этот элемент бо-
лее характерен для паузы, совпадающей с проносом
руки одноименной ведущей ноге.

Останавливаясь на согласовании движений
одной руки (как одноименной, так и разноименной

ведущей ноге) с движениями ног, отметим следую-
щую последовательность: окончание проноса с вхо-
дом руки в воду – удар ведущей, захват – удар вспо-
могательной, подтягивание – пауза или движение
бедром вниз, отталкивание плечом – удар ведущей,
отталкивание предплечьем – удар вспомогательной,
основная часть проноса – пауза,

3. Общее согласование движений при плава-
нии четырехударным кролем

Как уже отмечалось в предыдущем разделе,
движения туловищем имеют некоторые отличия от
таковых при плавании шестиударным кролем. Нам
они не до конца понятны, поэтому в настоящее вре-
мя при описании общего согласования движений мы
обойдемся без их характеристики. В таком случае
цикл движений при плавании четырехударным кро-
лем с разноименным вдохом (наиболее естествен-
ный вариант) имеет следующий вид.

I период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – от-
талкивание плечом; разноименная ведущей ноге –
окончание проноса с входом руки в воду.
Движения ногами: – ведущая – удар; вспомогатель-
ная – подготовительное движение.

II период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – от-
талкивание предплечьем; разноименная ведущей
ноге – захват.
Движения ногами: – ведущая – подготовительное
движение; вспомогательная – удар.

III период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – ос-
новная часть проноса; разноименная ведущей ноге
– подтягивание.
Движения ногами: – ведущая – пауза или движение
бедром вниз; вспомогательная – пауза или слабо-
выраженное начало подготовительного движения.

IV период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – окон-
чание проноса с входом руки в воду; разноимен-
ная ведущей ноге – отталкивание плечом.
Движения ногами: – ведущая – удар; вспомогатель-
ная – подготовительное движение.

V период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – зах-
ват; разноименная ведущей ноге – отталкивание
предплечьем.
Движения ногами: – ведущая – подготовительное
движение; вспомогательная – удар.

VI период
Движения руками: одноименная ведущей ноге – под-
тягивание; разноименная ведущей ноге – основ-
ная часть проноса.
Движения ногами: – ведущая – пауза или движение
бедром вниз; вспомогательная – пауза или слабо-
выраженное начало подготовительного движения.
Дыхание. Как уже отмечалось, для четырехударного
кроля наиболее характерен вдох в момент проноса
руки разноименной ведущей ноге (кроль с разно-
именным вдохом). Однако и теоретически и практи-
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чески возможно выполнение вдоха при проносе
руки одноименной ведущей ноге (кроль с одноимен-
ным вдохом). Наши наблюдения показывают, что
последний вариант менее эффективен и в чистом
виде не используется, хотя иногда встречается, если
пловец по ходу дистанции дышит в обе стороны.

Выводы:
1. Несмотря на доминирование шестиударного кро-
ля на спринтерских дистанциях применение плов-
цами четырехударного варианта кроля на средних
и, особенно, на длинных дистанциях в настоящее
время остается актуальным.

2. Анализ специальной литературы свидетельствует о
недостаточном внимании специалистов к отмечен-
ной разновидности техники. При этом имеющиеся
сведения противоречивы, а в некоторых случаях и
ошибочны, так как описанные варианты чтыреху-
дарного кроля, по сути, таковыми не являются.

3.Четырехударный кроль отличается от шестиудар-
ного не только количественным соотношением
движений рук и ног, но и их взаимодействием, а так
же траекториями движений кисти, ритмом движе-
ний ног и их согласованием с движениями тазом.
Тем не менее, при анализе общей структуры цик-
ла ее рационально рассматривать, выделив в ней,
как и в шестиударном кроле, шесть периодов, а не
четыре, как представляется на первый взгляд.

4. Представленное описание четырехударного кроля
расширяет и уточняет теоретические представле-
ния об этой разновидности техники, что позволяет
повысить качество подготовки пловцов использу-
ющих данный вариант согласования движений.

Дальнейшими исследованиями в выбранном
нами направлении предполагается описать технику
кроля на груди со скрестными ударами ногами, воз-
можно, установить причины появления этих, на наш
взгляд, неэффективных вариантов и определить спо-
собы препятствования их формированию.
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Анотація. Процес формування моральних цінностей пови-
нен формувати вміння поєднувати цінності та права своєї
особистості з цінностями і правами всього людства. Тому
шлях до інтеграції повинен пройти від окремої особистості
до всього людства і від людства – до кожної особистості.
Поняття “моральна цінність” нами трактується як ідеал люд-
ства та окремих його представників, певна досконалість, іде-
альна модель. Система моральних цінностей – індивідуальна
структура взаємопов’язаних моральних цінностей.
Ключові слова: моральне, виховання, особистість, літерату-
ра, філософія.
Аннатация. Сембрат А.Л. Проблема морального воспита-
ния личности в философской и психолого-педагогической
литературе. Процесс формирования моральных ценностей
должен формировать умение объединять ценности и права
своей личности с ценностями и правами всего человечества.
Поэтому путь к интеграции должен пройти от отдельной
личности ко всему человечеству и от человечества – к каж-
дой личности. Понятие “моральная ценность” нами тракту-
ется как идеал человечества и отдельных его представите-
лей, определенное совершенство, идеальная модель. Система
моральных ценностей – индивидуальная структура взаимо-
связанных моральных ценностей.
Ключевые слова: моральное, воспитание, личность, литера-
тура, философия.
Annotation. Sembrat A.L. Problem of intellectual education of
the person in the philosophical and psychologic pedagogical
literature. Process of formation moral values should form skill
to unite worth and rights of the person with worth and the
rights of all mankind. Therefore the path to integration should
pass from the separate person to all mankind and from mankind
– to each person. The concept “intellectual worth” is treated
by us as an ideal of mankind and his separate representatives,
defined perfection, ideal model. System of moral values –
individual frame of interdependent moral values.
Keywords: intellectual, education, the person, the literature,
philosophy.

Вступ.
Проблема морального виховання становить

значний інтерес для багатьох наук, зокрема для філо-
софії, етики, соціології, педагогіки, психології. Однак,
слід визнати, що в педагогіці та психології проблема
морального виховання досліджена недостатньо. Знач-
но ширше вона представлена в ряді інших наук, пере-
дусім у філософії та етиці, соціології, психології. Тому
основними джерелами теоретичного аналізу, вихід-
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них методологічних і методичних основ, побудови
моделі структури моральних переконань, крім пси-
холого-педагогічних досліджень, можуть бути робо-
ти з філософії, соціології, етики.

За останні роки проблема морального вихован-
ня молоді частіше привертає увагу філософів, педа-
гогів, психологів, соціологів. Причина тому - створен-
ня самостійної держави, глибока стурбованість кращих
сил педагогічної науки і практики негативними яви-
щами в суспільстві, пов’язаними зі складними демок-
ратичними процесами в ньому та з низькою мораль-
ною культурою спільноти. Тому в наукових працях,
педагогічній літературі, на науково-практичних міжна-
родних і всеукраїнських конференціях в останні роки
особливо гостро стала звучати ідея відродження мо-
ральності особистості і моралі суспільства, держави,
уряду, сім’ї, і, насамперед, школи та ВНЗ.

Соціально-філософський аспект моральності
знайшов своє відображення у працях В.П. Андрущен-
ка [1], І.Д. Беха [2], І.А. Зязюна [3] та інших. Учені
важливого значення надають морально-практичній
діяльності, яка виступає основною соціальною детер-
мінантою та визначає моральне зростання молодої
людини.

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в аналізі та теоре-

тичному обґрунтуванні основних проблем мораль-
ного виховання у філософській та психолого-педа-
гогічній літературі.

Поставлена мета передбачає виконання таких
завдань:
- вивчення і аналіз філософської, психолого-педагог-
ічної літератури та узагальнення здобутих даних.

Результати досліджень.
Історичний досвід засвідчує, що в Україні істо-

рично склалася своя система виховання, яка макси-
мально враховує національні риси і самобутність
українського народу. Моральне виховання дітей у
сім’ї здійснювалось постійно через влучну приказку,
через легенди, перекази із свого родоводу, із історії
рідного краю. Багато видів (історичні перекази, ле-
генди, казки, ліричні пісні, прислів’я, приказки, за-
гадки), які відіграли велику роль у моральному вихо-
ванні дітей, увібрала в себе усна народна творчість.

Пізніше виникли і перші пам’ятки педагогіч-
ної літератури, рукописні книги морального змісту.

Найдавнішою визначною пам’яткою літерату-
ри в Україні вважається „Повчання дітям” Володи-
мира Мономаха. Це оригінальний твір, в якому Во-
лодимир Мономах висловлює думки
загальнодержавного, політичного і морального ха-
рактеру, вчить своїх дітей бути розумними правите-
лями, захищати інтереси Русі, самим учитися і поши-
рювати освіту, власною поведінкою давати приклад
іншим. Свої настанови він ілюструє прикладами з
власного життя. „Усього ж паче – убогих не забувай-
те, але наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте

сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте силь-
ним погубити людину. Ні правого , ні винного не вби-
вайте і не повелівайте вбити його”.

Це була широка програма морального само-
виховання та виховання Володимира Мономаха, яку
можна виконати, лише поєднавши зусилля всіх ланок
освіти і виховання від сімейних до державних.

Вивчення „Повісті временних літ”, „Статуту
Володимира Всеволодовича”, „Слово о полку Іго-
ревім”, „Повчання дітям” Володимира Мономаха дає
підставу стверджувати, що вчителі Київської Русі ви-
користовували у вихованні особистості такі моральні
якості: доброту, справедливість, милосердя, любов до
свого народу, батьківщини, працелюбність. Батьки і
вчителі, зокрема їх моральні нормативи, несли певну
педагогічну інформацію і диктували конкретно по-
ведінку в різних умовах життя.

Народні моральні настанови у вихованні були
тісно пов’язані з релігійними. Основу духовного
відродження України і виховання її громадян стано-
вить християнська мораль, яка вимагає від людей норм
поведінки, викладених у Біблії.

Вже в середньовіччі в українському суспільстві
сформувалися стійкі позитивні риси – прагнення до
морального самовдосконалення, шанобливого став-
лення до Батька, до Матері, Роду, Народу.

У VII-VIII ст. існували „зводи” усних мораль-
них стандартів, які йшли від стародавніх греків. Це
були приказки, афоризми, а також поради, правила
поведінки. В народі ці правила називалися „веже-
ством’’. Вони застерігали, попереджали: „Час не схо-
ває поганих справ’’, „Краще почути від когось про
лихо, ніж говорити про це комусь іншому’’. Пере-
кази, легенди були чудовими засобами формуван-
ня у молоді патріотичних почуттів, кордоморально-
го виховання. Мораль середньовіччя вчила не
забувати вбогих, не дозволяти сильному губити сла-
бого, завжди напоїти і нагодувати немічного, допо-
магати старим людям. Милостиня вважалася дже-
релом і початком  „усякого добра”. Першими
підручниками з педагогіки у середньовіччі були
„Азбуковники”, які включали моральні правила,
котрі стосувалися поведінки юнаків та формували в
них певні норми спілкування.

Епоха Відродження була досить плідною в ут-
вердженні самобутньої української системи мораль-
ного виховання молоді. Цьому сприяло, зокрема,
розгортання густої мережі різнотипних навчально-
виховних закладів. Під могутнім захистом козацьких
збройних сил поряд з академіями, братськими, дякі-
вськими, церковними, монастирськими школами,
колегіумами, народними професійними школами
мистецтв і ремесел працювали козацькі січові школи
на території Січі, земель Війська Запорізького, на Геть-
манщині. У цих навчально-виховних закладах пану-
вав волелюбний дух козацтва. Серцевиною цих шкіл
було духовно-моральне виховання.

Значний вплив на розвиток виховних традицій
морального спрямування мали просвітники-демок-
рати, особливо Г.С. Сковорода.
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Так, Г.С. Сковорода радив вшановувати зако-
ни наших предків, тобто розпочинати навчання й ви-
ховання з реалізації тих методів і форм, які мають ви-
разну родинну основу, з перших днів життя добре
відомі дитині, щоб учні навіть не відчували, що їх ви-
ховують. Г.С. Сковорода вказував, що людину харак-
теризують її моральні якості: любов до країни, праці,
людяність, дружба, правдивість, чесність, скромність,
почуття людської гідності.

На думку Г.С. Сковороди, виховання полягає в
тому, щоб допомагати розкрити в дитині її природні
здібності та спрямувати її на шлях дійсного щастя й
служіння Батьківщині [7].

Проблему духовно-морального виховання на
засадах народознавства в другій половині ХІХ сто-
ліття розробляв К.Д. Ушинський. Значну увагу він
приділяв ідеям народності, виховуючого навчання,
повазі до особистості учня. К.Д. Ушинський вимагав
від учителя усвідомлення того, що в учня необхідно
виховувати такі моральні риси як батьківщинолюб-
ство, товариськість, гідність, чесність, сумлінність,
наявність чітких уявлень про мораль [10].

У XIX столітті зростає інтерес до морального
виховання на фольклорних матеріалах, які широко
використовувалися у народних і недільних школах,
особливо у ІІ половині XIX століття.

Значущим для нашого дослідження є філо-
софські праці І.Огієнка, в яких розглядається мораль-
на цінність як поняття, що виражає позитивну зна-
чущість природних, соціальних духовних явищ для
існування та розвитку суспільства, для потреб і діяль-
ності кожної людини [6]. Учений виділяє такі моральні
засади у людських стосунках, як доброта, принци-
повість, взаємоповага, сумлінність, щирість, справед-
ливість, толерантність, відповідальність стосовно ви-
ховання дітей,  здатність мислити критично і
самокритично, прислуховуватися до думки інших
людей, власне ставлення до сутності людини, сенсу її
життя, ідеалів, місця на землі тощо.

Глибокі знання духовності культури українсь-
кого народу дали можливість письменнику І.П. Кот-
ляревському на сторінках своїх творів висвітлити ряд
важливих положень моральності. Порядність, праце-
любство, чесність, відданість сім’ї, взаємоповага, сер-
дечність, вміння критично оцінювати людей, пова-
жати людську чуйність, енергійність, наполегливість
у боротьбі за людське щастя та інші моральні загаль-
нолюдські якості, відтворені в усній народній твор-
чості, відстоює і стверджує І.П. Котляревський у своїх
творах: ,,Наталка Полтавка’’, ,,Москаль – чарівник’’,
,,Енеїда’’. Разом з тим він засуджує і висміює без-
діяльність, розбещеність, непорядність, неповажне
ставлення до батьків, егоїзм і бажання пожити за ра-
хунок інших, легкодумство, соромність, нечесність,
себелюбство і підлабузництво. У створеній І.П. Кот-
ляревським педагогічній системі втілено гуманістичні
риси вітчизняної класичної педагогіки: палка любов
до батьківщини, чуйне ставлення до людини, широ-
кий демократизм і гуманізм .

Важливе значення для нашого дослідження
мають твори генія українського народу Т.Г. Шевчен-

ко. У букварях, створених ним, домінують зразки ет-
нопедагогічних, краєзнавчих джерел, усної народної
творчості морально-етичного спрямування, наголо-
шується на важливість вивчення соціально-педагогі-
чної літератури, що сприяє пізнанню народної душі,
формуванню моральних ідеалів і тим самим визна-
чає характер виховної системи даного періоду [11].
Т.Г. Шевченко прославив ідеї гуманізму, любов до
дітей. Будучи тонким психологом, він спостерігав, як
у результаті нетрудового виховання виростають мо-
рально скалічені діти.

І.Я. Франко як педагогічний розум трудящих і
засіб морального виховання високо цінував усну на-
родну творчість. У формуванні моральності засоба-
ми фольклору І.Я. Франко особливо визнавав серед
жанрового розмаїття усної народної творчості каз-
ки, за мотивами яких він створював ряд своїх творів.
Він вважав, що моральні норми і категорії повністю
залежать від конкретних історичних умов суспільно-
го розвитку життя.

Наскрізно пронизана ідеями морального ста-
новлення особистості педагогічна система А.С. Ма-
каренка, формуванням у вихованців соціальних
цінностей (моральних) у взаємозв’язку з індивідуаль-
ними якостями особистості. У системі цінностей А.С.
Макаренка простежується дві низки провідних оріє-
нтирів. Основна та, в центрі якої людина, її гармоній-
ний розвиток, духовність, моральність, свобода,
відповідальність, обов’язок як сенс життя. Друга є
похідною від першої. До неї входять цінності, які
потрібні для розвитку людини: гуманне суспільство,
активна діяльність (праця, гра, навчання), краса, ідея
гармонії людини й співтовариства (суспільства) [4].

В.О. Сухомлинський, який вбачав основне спря-
мування діяльності вчителя і учня у тому, щоб зроби-
ти останнього Людиною. В його „школі радості” під
„голубим небом” панували дух сердечності, задушев-
ності, чуйності, взаємодовіри і взаємодопомоги [9].

Нині головними моральними цінностями ук-
раїнської молоді стають цінності „масової людини” з
притаманною їй вузькопрагматичною світоглядною
орієнтацією. Цей процес, на думку вчених, є законо-
мірним для України, яка входить до світової спільно-
ти, а тому формує у суспільстві звичайний для захід-
ного суспільства масовий тип особистості. Тому
наступним етапом нашого дослідження є аналіз за-
рубіжних концепцій стосовно формування мораль-
них цінностей особистості.

У світі існує ряд концепцій формування мо-
ральних цінностей, серед яких найбільш цікавими для
нас є традиційна, раціоналістична та феноменологі-
чна концепції. Представниками першої є Ж.Мажо,
Л.Кро, Ж.Капель, Д.Равич, які суть формування мо-
ральних цінностей бачать у способі передачі моло-
дому поколінню універсальних елементів культури
минулого. Тобто мета освіти полягає у формуванні
базових знань, умінь, навичок, що дозволяють осо-
бистості перейти до самостійного засвоєння знань,
умінь, цінностей більш високого рангу. Друга кон-
цепція передбачає оволодіння знаннями, уміннями і
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навичками та практичне пристосування до суспіль-
них відносин, а також засвоєння таких цінностей, які
дозволяють молодій людині  адаптуватися у
суспільстві. (П.Блум, Р.Ганьє, Б.Скіннер). Проблема
повернення людині її істинної людської сутності, фор-
мування її як вільної особистості є центром уваги і
сучасних гуманістичних концепцій виховання.

Третя концепція (А.Маслоу, А.Комбс, К.Род-
жерс) вимагає врахування індивідуальних особливо-
стей кожного суб’єкта виховання. Освіта в цьому ви-
падку є гуманістичною, вона відображає певною
мірою природу людини. А.Маслоу, А.Комбс, К.Род-
жерс виступають за створення умов для самореалі-
зації, самовиховання та самоосвіти. Саме остання,
феноменологічна концепція, активно впроваджуєть-
ся сьогодні в Україні.

У своїй роботі „Мотивація і особистість”
А.Маслоу визначив, що формування моральних
цінностей особистості полягає в актуалізації нею
людської природи, тобто людина повинна бути забез-
печена не стільки формуванням зовні, скільки рос-
том зсередини. Однією з найбільш відомих неогума-
ністичних концепцій виховання особистості є
психотерапевтична концепція К.Роджерса, що нале-
жить до феноменалістичних теорій особистості.
Сутність її полягає у тлумаченні людини як обґєкта
свого індивідуального суб’єктивного світу. „Я-кон-
цепція” розглядається К.Роджерсом як система са-
мосприйняття. „Я-концепція” виступає як найбільш
важлива детермінанта реакцій-відповідей на оточен-
ня індивіда; разом з нею розвивається потреба у по-
зитивному ставленні з боку оточуючих незалежно
від того, чи потреба є природженою чи набутою.

При визначенні понять ,,мораль’’, ,,моральна
культура особистості’’, ,,моральні категорії’’ та ,,мо-
ральний ідеал’’ ми спиралися на їх тлумачення профе-
сором Н.Є. Мойсеюк. Серед моральних якостей осо-
бистості автор виділяє ставлення до себе – порядність,
чесність, совісність, правдивість, справедливість, пра-
целюбність гідність, честь, дотримання слова, вірність
(подружня і громадянська); до інших людей – повага
до старших, тактовність толерантність, ствердження
гуманних стосунків; до праці – повага, любов до праці,
чесна праця, відданість отчій землі [5].

Цінними для нашого дослідження є праці вче-
ного І.Д. Беха, який вважає, що „система моральних
цінностей у розвиненій формі має виступати само-
цінністю”, тому „суб’єкт з розвиненою моральною
системою є чинним носієм моральних норм, на який
можна покластися у вирішенні власних духовно-прак-
тичних проблем. Моральна система виступає як не-
обхідна установка самосвідомості, установка мораль-
но значуща та відповідально активна.” [2].

Сьогодні завдання теорії і практики полягають
у тому, щоб оновити на основі переорієнтації на мо-
ральні цінності процес виховання, наповнюючи
структуру діяльності особистості новими потреба-
ми моральної поведінки навіть у таких суперечливих
умовах, у яких нині перебуває держава, освіта, вчи-
тель. Адже ціннісні моральні орієнтації молоді,

співвідносячись з психофізичними характеристика-
ми особистості, не є абстрактним поняттям, які існу-
ють поза соціальною дійсністю.

Висновки.
1. Процес формування моральних цінностей пови-
нен формувати вміння поєднувати цінності та пра-
ва своєї особистості з цінностями і правами всього
людства, тому шлях до інтеграції повинен пройти
від окремої особистості до всього людства і від люд-
ства – до кожної особистості.

2. Проблема морального виховання молоді була ак-
туальною на різних етапах розвитку людського сус-
пільства. Мораль виросла з побутових умов, скла-
даючись практично в певні норми поведінки людей.
Вона існує з початку утворення людського сусп-
ільства. Людяну й гуманну мораль виробили ук-
раїнці у процесі виз-вольної боротьби за свою на-
ціональну незалежність.

3. Поняття “моральна цінність” нами трактується як
ідеал людства та окремих його представників, пев-
на досконалість, ідеальна модель, те, що спрямо-
вує будь-яку людську дію. Система моральних
цінностей – індивідуальна структура взаємопов’я-
заних моральних цінностей, які відіграють як пер-
винну, так і другорядну роль в формуванні індиві-
да як особистості.

4. Формування моральних цінностей ми можемо
розглядати як низку психічних процесів особистості
– від формування потреб і мотивів, цілей та оцінок
до формування якостей моральної особистості,
враховуючи, що цінності спочатку віддзеркалюють-
ся суб’єктивно, а потім набувають об’єктивного
значення.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем мораль-
ного виховання особистості у філософській та пси-
холого-педагогічній літературі.

Література:
1 . Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої осв-
іти України на рубежі століть (Спроба прогностичного
аналізу)// Вища освіта України.- 2001. - №1. - С.11-17.

2 . Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості //Педа-
гогіка і психологія. – 1997.-№1.-С.124-129.

3 . Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод-
.посіб.- К.:МАУП, 2000.- 312с.

4 . Макаренко А.С. Основы процесса нравственного воспи-
тания. - М.:Просвещение, 1980.-181с.

5 . Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є
видання, доповнене. – К., 2001. – 608 с.

6 . Огієнко І. Рідна мова і культура народу/У зб.: Шляхи
виховання й навчання. – Львів, 1934.Ч.1.-31 с.

7 . Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.-К.: Вища школа, 1972.-
246 с.

8 . Русова С.Ф. Дещо з філософії виховання. Вільна украї-
нська школа. К., 1918.-С.304-316 .

9 . Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- К.: Рад. школа,
1988.-272 с.

10 .Ушинский К.Д. Вибрані педагогічні твори.- К.:Рад.шко-
ла, 1983. – Т.1.-416с.

11 .Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: у 12 томах. /Ред-
кол.: Кирилюк Є.П. (голова) та інші. – К.: Наукова думка,
1989.- Т.1.-528 с.

Надійшла до редакції 12.04.2008р.



110

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА
ЗАВЕРШАЮЩЕГО БАЗОВЫЙ МЕЗОЦИКЛ
ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
У ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

Таран Л.Н.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. В статье приводится программа восстановитель-
ного микроцикла завершающего базовый мезоцикл обще-
подготовительного этапа, которая разработана на основа-
нии результатов о  восстановлении функционального
состояния организма юных лыжников-гонщиков после тре-
нировочных нагрузок ударного микроцикла. На основании
сравнения исследуемых показателей контрольной и экспе-
риментальной групп проводится оценка эффективности раз-
работанной программы восстановительного микроцикла.
Ключевые слова: восстановительный микроцикл, юные лыжни-
ки-гонщики, контрольная группа, экспериментальная группа.
Анотація. Таран Л.М. Ефективність побудування тренуваль-
ної програми відновного мікроциклу що завершує базовий
мезоцикл загальнопідготовчого етапу у юних лижників-гон-
щиків. У статті приводиться програма відновного мікроцик-
лу що завершує базовий мезоцикл загальнопідготовчого ета-
пу, яка розроблена на підставі результатів про відновлення
функціонального стану організму юних лижників-гонщиків
після тренувальних навантажень ударного мікроциклу. На
підставі порівняння досліджуваних показників контрольної і
експериментальної груп проводиться оцінка ефективності
розробленої програми відновного мікроциклу.
Ключові слова: відновний мікроцикл, юні лижники-гонщики,
контрольна група, експериментальна група.
Annotation. Taran L.N. Efficiency of desingning of the training
program of regenerating microcycle completing based mezocycle
of the general preparation stage for young skiracers. The article
deals with the program of regenerating microcycles is presented
finishing base mezocycle of the general preparation, which is
devised on the basis of results about regeneration of Funchional
State of organism of junior skiracers after training loads of the
load intensive microcycle. On the basis of comparison of the
researched indexses of control and experimental groups the
estimation of efficiency of the developed program of
regenerating microcycle is carried ont.
Keywords: regeneratiry microcycles, young skiracers, control
group, experimental group.

Введение.
В связи с возрастанием объемов и интенсив-

ности тренировочных и соревновательных нагрузок
в лыжных гонках за последние годы, особую акту-
альность приобретает рациональное построение тре-
нировочных программ в восстановительных микро-
циклах, задача которых состоит в том, чтобы создать
оптимальные условия для протекания адаптацион-
ных процессов после больших по величине нагру-
зок. На практике зачастую тренеры форсируют под-
готовку юных спортсменов, стремясь за короткий
промежуток времени достичь высоких результатов.
При этом использование интенсивных тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, пренебрежение
восстановительными периодами приводит к пере-
утомлению, которое негативно сказывается на орга-
низме юных спортсменов.

Анализ последних исследований и публикаций
позволил установить, что программа восстановитель-

ного микроцикла, с учетом подготовки к ответствен-
ным соревнованиям, имеется в литературе для со-
ревновательного периода [6], в то время как отсут-
ствуют программы восстановительных микроциклов
завершающие базовые мезоциклы на разных этапах
подготовки у юных лыжников-гонщиков.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: установить эффективность

разработанной тренировочной программы восста-
новительного микроцикла завершающего базовый
мезоцикл общеподготовительного этапа.

Результаты исследования.
Экспериментальные исследования проводи-

лись нами на протяжении базового мезоцикла об-
щеподготовительного этапа (июнь-июль). В мезоцик-
ле проводилась работа, направленная на развитие
аэробных возможностей, повышение скоростно-си-
ловой подготовленности, развитие скоростных ка-
честв, совершенствование координационных способ-
ностей и дальнейшее повышение арсенала
технической подготовленности. Кроме этого трени-
ровочный процесс строился с учетом задач этапа
многолетней подготовки, который для наших испы-
туемых, соответствовал этапу предварительной ба-
зовой подготовки. Основные задачи этапа: укрепле-
ние здоровья и всестороннее физическое развитие
подростков; создание устойчивого интереса к целе-
направленной спортивной тренировке и прочного
фундамента технической подготовленности; посте-
пенное подведение спортсменов к более высокому
уровню тренировочных нагрузок [1, 2, 3, 4, 5].

Особенностями подготовки юных лыжников-
гонщиков на данном этапе является использование в
большом количестве тренировочных средств цикли-
ческого характера на протяжении годичного макро-
цикла [1]: ходьба (1,2%), бег (31,4%), имитация (3,7%),
лыжероллеры (14,4%), лыжи (49,3%). При этом в дан-
ном возрасте, основной объем циклической нагруз-
ки выполняется в третьей зоне интенсивности при
частоте сердечных сокращений 156-175 ударов в ми-
нуту – 51,8%, во второй зоне при частоте сердечных
сокращений 131-155 ударов в минуту – 33,5%, в пер-
вой зоне при частоте сердечных сокращений до 130
ударов в минуту – 4,1%, что в общем составляет
89,4%. Соответственно 10,6% приходится на сорев-
новательные нагрузки и развитие скоростных качеств.
Длительная, монотонная работа, при использовании
циклических средств, оказывает специфическое воз-
действие на функционирование систем организма
(сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мы-
шечный аппарат), а так же психологическое состоя-
ние юных лыжников.

Задачи восстановительного микроцикла, за-
вершающего базовый мезоцикл, формулировались
нами с учетом педагогического, физиологического
и психологического воздействия на организм юных
спортсменов:
· педагогические – активизация восстановительных
процессов, поддержание уровня развития аэроб-
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ной выносливости, скоростно-силовых, специаль-
ных силовых качеств, развитие координационных
способностей, ловкости, гибкости, повышение
уровня технической подготовленности;

· физиологические – создать оптимальные условия
для протекания адаптационных процессов в функ-
циональных системах организма, выполнявших
большую физическую нагрузку и подготовка к
последующим физическим нагрузкам;

· психологические – способствовать устранению
психологического утомления, вызванного воздей-
ствием монотонных нагрузок циклического харак-
тера за счет увеличения доли использования об-
щеподготовительных средств , повысить
эмоциональность занятий.

Используя данные о восстановлении функ-
ционального состояния организма юных лыжни-
ков-гонщиков после выполнения программы удар-
ного микроцикла ,  нами  была  разработана
программа восстановительного микроцикла, за-
вершающего базовый мезоцикл общеподготови-
тельного этапа (таблица 1).

Программы восстановительных микроциклов
контрольной и экспериментальной группы включа-
ли по семь дней, из них шесть являлись тренировоч-
ными, где проводилось по одной тренировке в день.
Направленность занятий в микроцикле у контрольной
и экспериментальной групп была различной. В экс-
периментальной группе проводились занятия толь-
ко комплексной направленности, а в контрольной – 2
занятия комплексной и 3 – избирательной направ-
ленности. Так же разным было количество занятий
со средними и малыми нагрузками: в эксперимен-
тальной соответственно 2 и 4 занятия, а в контрольной
4 и 2. По разному распределилось соотношение
средств тренировки (рисунок 1). Как видно, в экспе-
риментальной группе преобладали средства общей
физической подготовки (53%), а в контрольной отво-
дилось на общую физическую подготовку 36% ис-
пользуемых средств, общую физическую подготов-
ку циклического характера 39% средств, специальную
физическую подготовку 25% средств. При равных
затратах времени на тренировочные занятия в обеих
группах, общий объем циклической нагрузки в экс-
периментальной группе составил 30 км., а в конт-
рольной – 43 км.

На рисунке 2 представлены обобщенные мо-
дели восстановительных микроциклов контрольной
и экспериментальной групп, которые, как видно, су-
щественно отличаются друг от друга.

Для проверки эффективности эксперимен-
тальной программы нами был проведен прямой па-
раллельный эксперимент на протяжении базового
мезоцикла общеподготовительного этапа с участи-
ем двух групп – контрольной и экспериментальной
(по 10 человек в каждой). Комплектование групп про-
водилось на основании результатов соревнований в
кроссовом беге на дистанции 3 км. и тестирования
по комплексу функциональных показателей, а так же
с учетом возраста и спортивного разряда.

Исходные показатели тестирования конт-
рольной и экспериментальной групп не имели дос-
товерности различий (р>0,05).

По результатам, полученным после базового
мезоцикла, где завершающим был восстановитель-
ный микроцикл установлено, что время пробегания
дистанции в экспериментальной группе выше, чем в
контрольной на 26 секунд (t=1,13; р>0,05). Сопостав-
ление данных времени преодоления дистанции в кон-
трольной группе до и после эксперимента показало,
что оно улучшилось на 18 секунд (t=0,95; р>0,05). В
то же время в экспериментальной группе оно улуч-
шилось на 39 секунд (t=2,10; р<0,05). Более высокие
результаты в беге на 3 км. у экспериментальной груп-
пы обусловлены повышением аэробных возможно-
стей организма юных лыжников-гонщиков, которые
увеличились в экспериментальной группе на 10,2
условных единицы (t=2,54; р<0,05), в то время как у
контрольной лишь на 5,0 условных единиц (t=1,01;
р>0,05).

Кроме этого за период проведения прямого
параллельного эксперимента выявлено улучшение
показателей функционального состояния систем
организма юных лыжников-гонщиков, однако досто-
верных различий между показателями контрольной
и экспериментальной групп не получено (р>0,05).
Следует так же отметить, что за период исследова-
ний более значительные изменения результатов тес-
тирования произошли в экспериментальной группе.
Так, улучшились показатели анаэробной метаболи-
ческой емкости (на 6,90 условных единиц, t=2,17;
р<0,05), аэробной метаболической емкости (на 10,2
условных единицы, t=2,54; р<0,05), теста Руффье-
Диксона (на 2,09 условных единиц, t=2,43; р<0,05),
индекса Скибинского (на 5,44 условных единицы,
t=2,36; р<0,05). Не достоверно улучшились показате-
ли частоты сердечных сокращений (на 1,9 удара в
минуту, t=0,91; р>0,05), коэффициента выносливос-
ти (на 0,99 условных единиц, t=1,10; р>0,05), данных
треморографии (амплитуда снизилась на 0,5 см.,
t=0,63, частота на 2,03 гц, t=1,47; р>0,05), времени
простой реакции (реагирование на световой раздра-
житель снизилось на 3,89 мс., t=1,63, звуковой раз-
дражитель – на 2,96 мс., t=1,00, р>0,05).

В контрольной группе после проведения экс-
перимента было отмечено улучшение по большин-
ству результатов функционального состояния орга-
низма, однако достоверных изменений в исследуемых
показателях не было выявлено. При этом по показа-
телям, характеризующим функциональное состояние
нервно-мышечной системы отмечено недовосста-
новление. Так, ухудшились данные треморографии
(амплитуда на 0,3 см., t=1,17, частота на 0,8 гц., t=0,06;
р>0,05) и времени простой реакции (световой раз-
дражитель на 0,49 мс., t=0,28, звуковой раздражитель
на 0,51 мс., t=0,20, р>0,05).

Выводы.
Полученные результаты свидетельствуют о

том, что построение восстановительного микроцик-
ла в экспериментальной группе, где учитывалась
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Таблица 1 
Программа восстановительного микроцикла в базовом мезоцикле  

обще-подготовительного этапа юных лыжников-гонщиков 15-16 лет экспериментальной группы 
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1 Комплексная: активизация восстановительных 
процессов; развитие ловкости, координации М кроссовый бег, 

спортивные игры 
равномерный, 

игровой 
4±1 

 
I, 100-130 

I-ІІ, 100-155 60 

2 Комплексная: поддержание скоростно-силовых 
качеств С кроссовый бег с имитацией интервальный 2 

6±1 
I, 100-130 
ІІІ, 156-175 60 

3 
Комплексная: поддержание аэробных возможностей, 
специальных силовых качеств, развитие ловкости, 
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6 Комплексная: поддержание аэробных возможностей, 
развитие гибкости С кроссовый бег, 

комплекс упражнений переменный 2 
10±2 

I, 100-130 
ІІ, 131-155 80 

7 Отдых       
Общий объем циклической нагрузки: 30±2 
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Рис. 1. Соотношение средств тренировки в ударном и восстановительных микроциклах
занятия в обеих группах, общий объем циклической нагрузки

в экспериментальной группе составил 30 км., а в контрольной – 43 км.
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Рис. 2. Модели восстановительных микроциклов у юных лыжников-гонщиков 15-16 лет
(данные представлены в процентном соотношении): 1 – комплексные занятия,

2 – избирательные занятия, 3 – занятия со средними нагрузками, 4 – занятия с малыми нагрузками,
5 – ОФП, 6 – ОФП циклического характера, 7 – СФП, 8 – ООЦН тестирования контрольной

и экспериментальной групп не имели достоверности различий (р>0,05).
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продолжительность восстановления функциональ-
ных систем организма после больших по величине
физических нагрузок с использованием общеподго-
товительных средств тренировки, является более эф-
фективным, чем в контрольной группе, проводив-
шей восстановительный микроцикл  по
традиционной методике.

Перспективы дальнейших исследований в этом
направлении связаны с индивидуализацией трениро-
вочного процесса в восстановительном микроцикле.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Тимошенко О.В.

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

Анотація. У статті  висвітлено актуальні питання щодо опти-
мізації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури . Приведено поняття  «оптимізація» і «опти-
мальність» та обгрунотовані критерії оптимізації професій-
ної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту. Роз-
роблено змістовну модель оптимізації професійної підготовки
у ВНЗ, яка включає дві складові: оптимізацію наукової орган-
ізації педагогічної праці і оптимізацію навчально-виховно-
го процесу.
Ключові слова: оптимізація, оптимальність, професійна підго-
товка, критерії, зміст, процес.
Аннотация.  Тимошенко А.В. Актуальные вопросы оптими-
зации  профессиональной  подготовки будущих  учителей
физической культуры. В статье раскрыты актуальные вопро-
сы оптимизации профессиональной подготовки будущих
учителей физической культуры. Приведены понятия «опти-
мизация» и «оптимальность», а также обоснованы критерии
оптимизации профессиональной подготовки специалистов
физического воспитания и спорта. Разработана содержатель-
ная модель оптимизации профессиональной подготовки в
ВУЗе, которая включает две составляющие: оптимизацию
научной организации педагогического труда и оптимиза-
цию учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: оптимизация, оптимальность, профессио-
нальная подготовка, критерии, содержание, процесс.
Annotation. Timoshenko O.V. Actual questions of optimization
of professional preparation of future teachers of physical culture.
The article deals with actual questions of optimization of
professional preparation of future teachers of physical culture.
Reduced notions: “optimization” and “optimum”, and also

certain criteria of optimization of professional preparation of
specialists of physical culture and sport. Worked out the content
model of optimization of professional preparation in high school,
which includes two constituents: optimization of scientific
organization of pedagogical labour and optimization of teaching
and educational process.
Keywords: optimization, optimum, professional preparation,
criteria, maintenance, process.

Вступ.
Проблема підвищення ефективності, створен-

ня оптимальних умов для навчання, вибір найкра-
щих варіантів навчання та виховання постійно при-
вертали увагу представників передової педагогічної
думки (А.М.Алексюк, В.І.Андреєв, І.Д.Бех, Н.П.Вол-
ков, М.О.Данилов, Т.О.Дмитренко, Л.В.Занков, Ч.Г.Ку-
писевич, В.І.Лозова, О.М.Максименко,  І.Т.Огородн-
іков, П.І.Підкасистий, М.М.Скаткін, В.О.Сухомлинсь-
кий, В.Г.Шаповаленко, Й.Шнейдер, Г.І.Щукіна та ін.).
Але теоретичне обґрунтування системи засобів оп-
тимізації педагогічного процесу стало можливим
лише на відповідному етапі розвитку науки і педаго-
гічної практики. Реалізація принципу оптимізації на-
вчання і виховання стала можливою на основі сис-
темного підходу, що дало змогу порівняти різно-
манітні педагогічні вміння, які у своїй сукупності га-
рантують позитивний результат.

Саме завдання оптимізації професійної підго-
товки у теоретичному, а не тільки практичному плані,
на наш погляд, виникло після ускладнення і розши-
рення кола завдань навчання в умовах застосування
новітніх технологій. В умовах накопичення великої
кількості методів, засобів і форм навчання постало
питання вибору з них найкращих варіантів, коли спо-
стерігається дефіцит часу у студентів і викладача. Те,
що дидактика поставила перед собою завдання вихо-
ду на оптимальні варіанти рішення, одночасно відоб-
ражає не тільки загострення протиріч між попитом і
можливостями, а і наявність реального потенціалу
науково-педагогічних і психологічних ідей, на базі яких
могли б бути здійснені спеціальні дослідження в об-
ласті оптимізації.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є висвітлення ак-

туальних питань професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури в контексті  теорії і прак-
тики оптимізації.

Результати дослідження.
Визначаючи зміст оптимізації навчання у ВНЗі,

В.І. Бойтко стверджує, що слід виходити з того, що вона
базується на соціологічному принципі оптимальності
[2]. У цьому принципі зафіксовано основні тверджен-
ня соціологічної науки відносно способів досягнення
суспільством поставленої перед ним цілі. Досягнення
суспільством максимального ефекту (економічного,
технічного, пізнавального, виховного тощо) при
мінімальних затратах матеріальних засобів, людських
зусиль і часової об’єктивної вимоги до оптимізації у
сфері людської діяльності. Конкретизацією і подаль-
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шим розвитком оптимізації є закон оптимальності. У
цьому законі діалектично взаємопов’язані ціль і спо-
соби її досягнення. Що стосується процесу навчання,
то закон оптимальності слід розуміти як досягнення
максимального педагогічного ефекту при максималь-
них затратах засобів і зусиль викладача та студентів.

За даними А.П. Верхоли робота з оптимізації
професійної підготовки буде невизначеною, якщо не
будуть сформульовані чіткі критерії, за якими буде
здійснюватись оцінка оптимальності  системи про-
фесійної підготовки фахівця, яка включає в себе сис-
тему управління підготовкою фахівців, процес навчан-
ня і виховання студентської молоді [4].

На думку М.М. Поташника [8], термін «опти-
мальний» означає: найкращий з точки зору певних
критеріїв. Критерій оптимальності – це ознака, на
основі якої відбувається порівняльна оцінка можли-
вих рішень і вибір найкращого із них, тобто критерій
результату. Критерії оптимальності допомагають пе-
дагогу обґрунтувати своє рішення з вибору найкра-
щого в даній ситуації сполучень форм і методів на-
вчання, структури заняття, системи занять. Критерії
оптимальності (ціль, заради якої здійснюється пошук)
є фундаментальним поняттям системи пошуку шляхів
і засобів досягнення максимальної ефективності її
функціонування, важливим елементом будь-якої оп-
тимізаційної моделі. Саме наявність критеріїв
відрізняє поняття оптимізації від подібних понять, та-
ких як підвищення ефективності, раціоналізація, мо-
дернізація, активізація, удосконалення та ін.

Як стверджує Ю.К. Бабанський [6, с.49], пра-
вильний вибір критеріїв оптимальності – важлива
вимога теорії управління, так як невдало вибрані кри-
терії, діючи у багатьох частинах системи, що підпа-
дає оптимізації на протязі тривалого часу, не приво-
дять до тих результатів, які визначені метою.

На нашу думку, слід чітко розрізняти поняття
«критерій оптимальності» і «критерій оптимізації»,
оскільки у літературі вони часто використовуються
як ідентичні. Перше із них – це критерій результату,
другий – критерій процесу оптимізації. Коли мова
йде про систему професійної підготовки, про про-
цес підготовки фахівця, професійної підготовки як
явища, то така різниця є конче необхідною, обов’яз-
ковою тому, що можливість підміни показників ре-
зультату показниками процесу є основною умовою
виникнення і засобом розвитку формалізму. Так, під
час ліцензування чи акредитації у вищому навчаль-
ному закладі оцінюється робота, яка проводиться з
професійної підготовки фахівців, а не досягнуті ре-
зультати, що виражаються у якості підготовлених спец-
іалістів, а саме: кількість фахівців, які займають керівні
посади у педагогічній галузі, працівників з різними
науковими ступенями і званнями,  вчителів різних
категорій, що шкодить справі професійній підготовці
фахівців у нашій державі.

Аналізуючи саме поняття «оптимальність си-
стеми професійної підготовки фахівців у вищій школі»
і практики використання критеріїв       А.П. Верхола
робить певні обмеження [3]. Перш за все критерій

повинен спрямовувати професійну підготовку фахі-
вця на всебічну і цілісну реалізацію завдань, змушу-
вати  викладачів зводити до мінімуму помилки, мак-
симально використовувати всі можливі резерви,
тобто критерій повинен слугувати важливим засо-
бом досягнення цілей, які поставлені в самому виз-
наченні оптимізації. При цьому, коли мова йде про
критерії оптимізації такого складного утворення, як
система професійної підготовки фахівця, то вони по-
винні бути цілісними, характеризувати у своїй сукуп-
ності найвищий можливий інтеграційний рівень роз-
витку системи, а не давати тільки часткові оцінки
окремим елементам системи. Але оскільки сама си-
стема є складною і поліструктурною, то ця обстави-
на передбачає велику кількість критеріїв; кожний ас-
пект, кожна структура системи може мати свої
критерії оптимальності, зокрема критерії оптимізації
навчання і виховання. Однак практика показала, що
велика кількість критеріїв викликає певні труднощі у
їх використанні. Тому необхідно прагнути до скоро-
чення кількості критеріїв за рахунок їх зменшення.
При цьому найкраще для практичного використання
є варіант, коли критерії зменшені до одного. Пробле-
ма ускладнюється тим, що «механізми»  такого змен-
шення не розроблені навіть у кібернетиці, які б розк-
ривали найбільш загальні закономірності оптимізації
систем, складові частини яких допускають формалі-
зацію без спотворення своєї суті.

На нашу думку, перший критерій – досягнен-
ня максимально можливого результату функціону-
вання системи професійної підготовки фахівця. Перш
за все необхідно довести, що не можна задовольня-
тися лише простим підвищенням результату, що не-
обхідний найбільш можливий для даних умов рівень.
Обґрунтування цього критерію знаходиться в об-
’єктивних соціально-економічних законах. Відомо, що
основний економічний закон  визначає ціль вироб-
ництва і шляхи її здійснення, а ціль ця полягає не в
будь-якому, а в найбільш повному задоволенні мате-
ріальних і культурних потреб людства, які збільшу-
ються шляхом постійного підвищення ефективності
виробництва. Ступінь задоволення постійно зроста-
ючих потреб людини знаходиться у постійній залеж-
ності від темпів розвитку виробничих сил суспіль-
ства. Головною з яких, як стверджує М.В. Бочугін, є
людина, яка може найбільш повно віддавати себе сус-
пільству, будучи всебічно  і гармонійно розвинутою
особистістю [7]. Тому оптимізація не може задоволь-
нятись простим підвищенням результативності та
досягненням кращого, ніж раніше рівня, а вимагає
найвищого для даних умов результату. Вимоги мак-
симальності підсумків у першому критерії оптималь-
ності заставляє педагогів шукати не часткове покра-
щення за рахунок удосконалення якогось одного чи
декількох елементів системи, а удосконалювати до
найвищого рівня всі компоненти і елементи системи
професійної підготовки разом з їх зв’язками і відно-
шеннями, тобто систему в цілому.

Другий критерій оптимальності – раціональність
витрат, виконання нормативів часу при досягненні мак-
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симально-можливих для конкретних умов результатів.
Як зазначає А.П. Верхола, час є одною із важливих ха-
рактеристик будь-якої діяльності, зокрема педагогічної,
і характеристикою її управління. Це твердження має
серйозне методологічне обґрунтування [3].

Необхідно відмітити, що застосування крите-
рію мінімуму часу відносно до навчального проце-
су нерідко викликало і викликає незадоволення про-
фесорсько-викладацького складу на тій основі, що
сама суть освітньої місії викладача вимагає якомога
більше часу приділяти спілкуванню зі студентами. Не
відкидаючи необхідність повної самовіддачі профе-
сорсько-викладацького складу у професійній підго-
товці майбутніх фахівців, розуміючи, що немає меж
удосконалення особистості, необхідно застосовува-
ти критерії раціональних витрат часу по відношенню
до навчального процесу у вищій школі. Не можна не
визнавати, що у підготовці фахівців об’єктивно існує
не тільки змістовна сторона, а і формально-часові
межі, визначені державою, конкретний термін підго-
товки бакалаврів і магістрів, вимогами гігієністів про
максимально допустимі норми витрати часу на тиж-
неве навантаження студентської молоді.

На наш погляд, виконання другого критерію
оптимальності орієнтує систему професійної підго-
товки у вищій школі на досягнення максимально
можливих для кожного студента результатів за визна-
чений державою термін навчання у ВНЗі без пере-
більшення встановлених нормативів на лекційні, прак-
тичні, семінарські та лабораторні заняття, педагогічну
практику, організацію і проведення науково-дослід-
ної роботи, спортивно-масових та фізкультурно-оз-
доровчих заходів, орієнтуючи систему на поступове
скорочення витрат часу на аудиторні заняття до
мінімально необхідних і збільшення годин на індиві-
дуальну і самостійну роботу студентської молоді.

Вище розглянуті критерії оптимальності систе-
ми професійної підготовки фахівця повинні застосо-
вуватись тільки одночасно і у взаємозв’язку, бо якщо
їх використовувати ізольовано один від іншого, то пер-
ший критерій орієнтує систему тільки на екстенсив-
ний розвиток, а другий – тільки на інтенсивний розви-
ток. Так, за даними А.П. Верхоли [3], використання
тільки одного першого критерію неприпустимо по
відношенню до об’єкту управління, який досліджуєть-
ся, бо призводить до перевантаження викладачів і сту-
дентів. Використання тільки одного другого критерію
також неприпустимо, так як кібернетичний закон не-
обхідної різноманітності вимагає певного мінімально
необхідного часу, який вже не можна скоротити без
ризику, що система, суб’єкт управління не зможе охо-
пити об’єкт управління у всій його складності, повноті
та різноманітності.

Дія другого критерію оптимальності дає мож-
ливість подолати негативну тенденцію тільки до ек-
стенсивного розвитку системи, до росту кількості за-
ходів, до перевантаження, бо скорочення витрат часу
вимагає використання тільки високоефективних
шляхів і засобів реалізації поставлених завдань, зас-
тавляє викладачів працювати інтенсивно.

У процесі будь-якої діяльності результати по-
в’язані не тільки з витратами, а і з цілями тому, що
вони повинні бути здійсненням певних цілей. Як заз-
начає А.Н. Леонтьєв, важливою характеристикою
діяльності є ціль, яка визначаючим чином впливає на
всі інші елементи діяльності та об’єднує їх [6]. З цієї
причині категорія цілі обов’язково повинна входити
у критерії оптимальності системи професійної підго-
товки фахівця.

При розробці теорії оптимізації процесу на-
вчання Ю. К. Бабанський [1], спеціально не виділяє в
критеріях відношення цілі і результати. Методологіч-
но і теоретично такий підхід беззаперечний. Однак
при впровадженні ідей оптимізації процесу навчан-
ня в масову практику таке припущення нерідко «не
працює», приводить до формалізму, бо поставлені
суспільством перед вищою школою соціально зна-
чимі цілі або не досягаються, або на самому початку
діяльності цілі ставляться викладачем на тому рівні,
який не задовольняє вимоги суспільства.

На нашу думку, практично це означає наступ-
не: організовуючи професійну підготовку фахівця
було досягнуто невисокі результати (слабка теоре-
тична підготовка, невміння використовувати на прак-
тиці отримані знання уміння і навички, слабке воло-
діння необхідними методами та інструментами для
проведення наукових досліджень у вибраній галузі,
недостатня підготовка в організації проведення різних
спортивно-масових і культурно-виховних заходів
тощо), але при цьому стверджується, що це макси-
мум, що можна зробити з даним контингентом сту-
дентів, тобто оптимум досягнутий, при цьому цілі,
які стоять перед вищою школою, явно не реалізовані.
Таку діяльність вважати просто ефективною (тим
більше оптимальною), якщо результат не отриманий,
витрати часу – в межах нормативів чи навіть
мінімальні, а висунуті суспільством вимоги у вигляді
соціально-визначених цілей на реалізовані ні в якому
разі не можна.

Тому, крім відношення досягнутих результатів
до витрат часу, на наш погляд, необхідно включити і
відношення результату до соціально-значимих цілей,
тобто ввести ще один критерій оптимальності. В дано-
му контексті ця ціль виконує роль ідеальної моделі,
ідеальних результатів, до досягнення яких потрібно
прагнути. Таким чином, оптимально функціонуючою
слід вважати таку систему професійної підготовки, яка
одночасно задовольняє трьом критеріям: 1) досягнен-
ня максимально можливих для конкретних умов ре-
зультатів професійної підготовки фахівця; 2) виконан-
ня нормативів часу, який відводиться на професійну
підготовку в цілому і на проведення аудиторних за-
нять зокрема; 3) максимальна відповідність результатів
соціально обумовленим цілям, які поставлені сусп-
ільством перед вищою школою.

Крім цього, оптимально функціонуючою вва-
жається така система професійної підготовки фахів-
ця, яка забезпечує досягнення поставлених суспіль-
ством перед вищою школою цілей за відведений час.
Введення третього критерію виключає можливість
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спекуляцій з визначенням оптимального рівня при
практичному застосуванні ідей оптимізації, а також
стимулює  професорсько-викладацький склад на по-
стійне прагнення до досягнення оптимального рівня.

Що стосується змісту, то оптимізація профес-
ійної підготовки фахівця має дві складові: оптиміза-
ція навчально-виховного процесу студентської мо-
лоді та оптимізація наукової організації педагогічної
праці у вищій школі (рис. 1.).  При цьому оптимізація
навчально-виховного процесу студентів складається
з оптимізації виховного процесу і оптимізації навчаль-
ного процесу. До оптимізації виховного процесу слід
віднести: діагностику рівня виховання студента, пла-
нування і організація діяльності студентів у процесі
як навчальної, так і позанавчальної роботи, контроль
і регулювання відносин між студентами і студентами
та викладачами, аналіз результатів виховання сту-
дентів. До оптимізації навчального процесу входять:
підвищення якості всіх видів занять, використання
сучасних методів і форм навчання, впровадження
технічних засобів навчання, форми і види контролю
за успішністю, організація самостійної роботи сту-
дента. Що стосується оптимізації наукової організації
педагогічної праці у вищій школі, то вона складаєть-
ся з оптимізації управління професійною підготов-
кою  і оптимізації роботи керівника. До оптимізації
управління професійною підготовкою відносяться:
планування і організація, регулювання і корекція діяль-
ності, навчально-матеріальні умови, поточний і
підсумковий контролі функціонування ВНЗ в цілому
і структурного підрозділу зокрема та аналіз резуль-
татів діяльності. До оптимізації роботи керівника вхо-
дять: зміст діяльності керівника, згуртованість колек-
тиву і авторитет керівника.

Необхідно відмітити, що тільки одночасне (па-
ралельне) вирішення всіх цих завдань, які стоять пе-
ред вищим навчальним закладом може значно опти-
мізувати професійну підготовку майбутніх вчителів
фізичної культури. Так як, наприклад, неефективне
управління ВНЗ чи його структурним підрозділом
не дасть можливість швидко і оперативно впровад-
жувати новітні технології в навчальний процес сту-
дентської молоді, чи підвищувати рівень здійснення
науково-дослідної роботи професорсько-викладаць-
ким і студентським складом. А це у свою чергу знач-
но погіршить професійну підготовку фахівця. Або,
скажімо, невірні рішення, які приймає керівник щодо
функціонування ВНЗ не дадуть можливість оптимі-
зувати професійну підготовку майбутніх вчителів
фізичної культури, так як воно не буде відповідати
одному із критеріїв оптимізації. І навпаки, невірно
підібрані методи, засоби і форми організації навчаль-
ного процесу чи погані відносини між студентами не
вирішать завдання оптимізації професійної підготов-
ки в цілому, незважаючи на ефективне управління
даним процесом та авторитет керівника і згурто-
ваність колективу.

Висновки.
1. В теорії і практиці педагогіки термін «оптимізація»
має універсальне значення і застосовується в са-

мих різних аспектах, в різних галузях виробництва,
неадекватних дефініціях цього визначення. При
ринкових відносинах необхідно одночасно пов’я-
зувати оптимізацію із вдосконаленням використан-
ня виробничих сил і виробничих відносин, широ-
ким  впровадженням  науково-технічного
потенціалу і ресурсозбереження.

2. Оптимізація професійної підготовки фахівця має
дві складові: оптимізація наукової організації педа-
гогічної праці у вищій школі  та оптимізація навчаль-
но-виховного процесу студентської молоді. При
цьому оптимізація наукової організації педагогіч-
ного процесу ґрунтується на оптимізації системи
управління. Наукова організація праці передбачає
перспективне і поточне планування діяльності, чітке
нормування, раціональний розподіл функцій між
її учасниками, вміле стимулювання праці, добре
продуманий контроль і аналіз результатів.

3. Критерії оптимізації переводять загальні критерії
наукової організації педагогічної праці у вищій
школі на реальні можливості педагогічної системи
на відповідному етапі її розвитку. До критеріїв оп-
тимізації професійної підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури відносяться: а) досягнення
максимально можливих для конкретних умов ре-
зультатів професійної підготовки фахівця; б) вико-
нання нормативів часу, який відводиться на про-
фесійну підготовку в цілому і на проведення
аудиторних занять зокрема; в) максимальна
відповідність результатів соціально обумовленим
цілям, які поставлені суспільством перед вищою
школою.

Розробка критеріїв оптимізації професійної
підготовки майбутніх фахівців  на сьогодні спрямо-
вана на виявлення критеріїв оптимізації навчального
процесу у ВНЗі. При цьому не достатньо розроблені
критерії оптимізації наукової організації педагогічної
праці у вищій школі. Це створює певні труднощі при
визначенні в цілому критеріїв оптимізації професій-
ної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
у ВНЗах. Тому в подальшому планується дослідити і
визначити дані критерії, що дасть можливість більш
ефективно здійснювати планування і управління су-
часним ВНЗ, успішно впроваджувати інноваційні
технології у навчальний процес та здійснювати комп-
лексну оцінку якості успішності студентів в процесі
підготовки педагогічних кадрів.
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Аннотация. Проведено изучение эффективности реабилита-
ционных мероприятий, включающих систематические сеан-
сы ароматерапии, среди часто болеющих мальчиков и девочек
9-10 лет. Результаты исследования позволили констатировать
высокую эффективность разработанной нами реабилитаци-
онной программы, которая способствовала выраженной оп-
тимизации функционального состояния, физической работос-
пособности и физического здоровья детей младшего школьного
возраста.
Ключевые слова: функциональное состояние, физическая
работоспособность, физическое здоровье, мальчики, девоч-
ки, 9-10 лет, реабилитация, ароматерапия.
Анотація. Толкачьова О.В., Богдановська Н.В., Маліков М.В.
Оцінка ефективності застосування ароматерапії в комплексній
програмі оптимізації фізичної працездатності та функціональ-
ного стану організму хлопчиків і дівчаток 9-10 років. Прове-
дено вивчення ефективності реабілітаційних заходів, які вклю-
чають систематичні сеанси ароматерапії, серед хлопчиків і
дівчаток 9-10 років, які часто хворіють. Результати дослід-
ження дозволили констатувати високу ефективність розроб-
леної нами реабілітаційної програми, яка сприяла вираженій
оптимізації функціонального стану, фізичної працездатності і
фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку.
Ключові слова: функціональний стан, фізична працездатність,
фізичне здоров’я, хлопчики, дівчатка, 9-10 років, реабіліта-
ція, ароматерапія.
Annotation. Tolkacheva E.V., Bogdanovskaya N.V., Malikov
N.V. Estimation of efficiency of aromatherapies application in
the complex program of optimization of physical capacity and
functional state of organism boys and girls 9-10 years old. The
study of efficiency of rehabilitation program, including the
systematic sessions of aromatherapies, among boys and girls 9-
10 years old which are often ill is conducted. Research results
allowed to establish high efficiency of the rehabilitation program
developed by us, and which was instrumental in the expressed
optimization of the functional state, physical capacity and
physical health of children of junior school age.
Keywords: functional state, physical capacity, physical health,
boys, girlies, 9-10 years old, rehabilitation, aromatherapy.

Введение.
Условия современной жизни характеризуют-

ся высоким уровнем острой и хронической заболе-
ваемости среди самых разнообразных категорий на-
селения [1-4]. Особенно тревожной выглядит данная
ситуация в отношении детей школьного возраста,
наиболее подверженным неблагоприятным воздей-
ствиям окружающей среды в связи с незавершенно-

стью морфофункционального развития организма.
Исследованиями целого ряда авторов отмечено, что
в нозологической структуре детского организма зна-
чительное место занимают различные вирусные ин-
фекции, существенно влияющие на общее функцио-
нальное состояние и здоровье формирующегося
организма [5, 7, 10]. Вполне естественно, что для прак-
тического решения данного вопроса в настоящее
время разрабатывается достаточно большое количе-
ство различных реабилитационных программ, на-
правленных на оптимизацию основных физиологи-
ческих систем, повышение физической и умственной
работоспособности школьников различного пола и
возраста. Вместе с тем, по нашему мнению, недоста-
точное внимание при этом отводится средствам аро-
матерапии, характеризующимся высокой степенью
простоты, доступности и достаточно выраженным
профилактическим и оздоровительным эффектом [6,
9, 11, 12].

Актуальность и несомненная практическая зна-
чимость указанной проблемы послужили предпосыл-
ками для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение эффектив-

ности программы реабилитационных мероприятий,
включающих систематические сеансы ароматерапии,
среди часто болеющих мальчиков и девочек 9-10 лет.

Результаты исследования.
В соответствии с целью исследования нами

было проведено обследование часто болеющих 33
мальчиков и 41 девочки в возрасте 9-10 лет. Все школь-
ники и школьницы были разделены на две группы:
основную (17 мальчиков и 21 девочка) и сравнитель-
ную (16 мальчиков и 20 девочек). Основное отличие
между представителями указанных групп состояло в
том, что представители основной группы, наряду с
традиционной программой реабилитационных ме-
роприятий для часто болеющих детей, систематичес-
ки (1 раз в 2 месяца) проходили сеансы ароматера-
пии. Продолжительность каждой из процедур 12-и
дневного курса (за исключением выходных дней)
составляла 20-25 минут, концентрация летучих ве-
ществ в воздухе соответствовала 0,5 мл/м3 (2-3 капли
масла на 15 м2 помещения). Аромакомпозиция со-
стояла из следующего набора эфирных масел: роза,
иланг-иланг, лимон, апельсин горький.

Для оценки эффективности предложенной
нами программы реабилитации у всех обследован-
ных в начале эксперимента, через 4 и 8 месяцев пос-
ле начала применения реабилитационных меропри-
ятий определяли: уровень физической
работоспособности с помощью функциональной
пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса работос-
пособности (ИР, абсолютные единицы, а.е.); уровень
физического состояния (УФС, а.е.) – по методике Пи-
роговой-Иващенко; уровень функционального со-
стояния систем кровообращения (УФСссс, баллы),
внешнего дыхания (УФСвд, баллы) и физического
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здоровья (УФЗ, баллы) – с помощью разработанной
нами компьютерной программы «Школяр-люкс» [8].

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны с ис-
пользованием статистического пакета Microsoft Exell.

В соответствии с целью эксперимента оценку
эффективности разработанной нами реабилитацион-
ной программы для контингента часто болеющих
детей младшего школьного возраста мы проводили
на основе результатов сравнительного анализа дина-
мики их физической работоспособности, функцио-
нального состояния и физического здоровья в про-
цессе практического применения данной программы.

Как видно из результатов, приведенных в таб-
лице 1, в начале исследования нам не удалось зареги-
стрировать достоверных межгрупповых различий
между мальчиками и девочками основной и сравни-
тельной групп.

Независимо от пола, у всех обследованных
детей в возрасте 9-10 лет на данном этапе экспери-
мента отмечались «ниже среднего» уровни физичес-
кого состояния организма (УФС) (значения данного
показателя колебались в интервале от 0,44±0,02 а.е до
0,49±0,02 а.е., физической работоспособности (ИР)
(9,89±0,68 а.е. – 10,86±0,33 а.е.), функционального
состояния систем кровообращения (УФСссс)
(38,80±1,58 балла – 47,63±1,28 балла), внешнего дыха-
ния (УФСвд) (30,65±2,30 балла – 37,31±4,23 балла), а
также «низкий» уровень физического здоровья (УФЗ)
(23,25±1,35 балла – 27,53±2,22 балла).

Представленные материалы могут свидетель-
ствовать как в пользу однородности подобранных
нами групп детей, так и о неблагоприятном их функ-
циональном состоянии их организма до начала при-
менения реабилитационных мероприятий.

В соответствии с разработанной нами схемой
эксперимента следующее обследование школьников
и школьниц 9-10 лет, принявших участие в исследова-
нии, было проведено через 4 месяца после прохож-
дения ими соответствующих реабилитационных ме-
роприятий. Для удобства интерпретации данных мы
посчитали возможным использовать на этом этапе
работы величины относительного изменения значе-
ний изучаемых параметров к таковым, полученным
в начале исследования.

Согласно данным таблицы 2 уже через 4 меся-
ца прохождения реабилитационных курсов у маль-
чиков и девочек основной и сравнительной групп
отмечалась позитивная тенденция изменения исполь-
зованных в работе показателей.

Вместе с тем, нельзя не отметить гораздо боль-
шую выраженность данной тенденции у детей млад-
шего школьного возраста, проходивших реабилитаци-
онный курс в сочетании с сеансами ароматерапии.
Так, для мальчиков были характерны статистически
значимо более интенсивные, чем в группе сравнения,
темпы улучшения физического состояния их организ-
ма (соответственно 8,97±1,22% и 2,37±1,30%), уровня
физической работоспособности (16,05±1,18% и
4,70±1,%) и уровня функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы (9,86±1,23% и 6,17±1,34%).
Отмечалась также тенденция к более существенным,
у представителей основной группы, величинам при-
роста уровней функционального состояния дыхатель-
ной системы и физического здоровья.

Практически аналогичная картина наблюда-
лась и среди обследованных девочек. Для представи-
тельниц основной группы были характерны досто-
верно более значительные темпы повышения уровня
физического состояния их организма (на 11,30±1,21%
против 6,70±1,34% в группе сравнения), физической
работоспособности (соответственно 13,95±1,34% и
6,64±1,32%), функционального состояния системы
внешнего дыхания (8,83±1,41% и 4,89±1,38%) и уров-
ня физического здоровья (12,66±1,41% и 6,32±1,32%).

Очевидно, таким образом, что уже к 4 месяцу
эксперимента систематическое применение сеансов
ароматерапии способствовало оптимизации интег-
ральных параметров организма детей младшего
школьного возраста 9-10 лет.

Достаточно интересными выглядели резуль-
таты заключительного обследования детей основной
и сравнительной группы, которое было проведено
через 8 месяцев прохождения ими соответствующе-
го реабилитационного курса (табл. 3).

К данному этапу эксперимента у мальчиков
основной группы регистрировались достоверно бо-
лее высокие значения уровня физического состоя-
ния, который уже соответствовал «среднему» функ-
циональному классу (соответственно 0,58±0,01 а.е. и
0,58±0,01 а.е.) и значимо более лучшие величины ИР
(7,11±0,35 а.е. и 9,70±0,20 а.е.), который также соот-
ветствовал «среднему» структурному подразделе-
нию. Существенных межгрупповых различий по аб-
солютным значениями УФСссс, УФсвд и УФЗ
зафиксировать не удалось.

Более существенные отличия были отмечены
нами среди обследованного контингента девочек 9-
10 лет. Так, у представительниц основной группы,
прошедших в течение 8 месяцев курс реабилитации
в сочетании с сеансами ароматерапии, регистриро-
вались достоверно более лучшие, чем у школьниц
группы сравнения, значения всех изученных показа-
телей. Для них были характерны более высокие, со-
ответствующие «среднему» функциональному клас-
су, величины УФС (0,54±0,01 а.е. против 0,51±0,01 а.е.
в группе сравнения) и ИР (8,26±0,21 а.е. и 9,40±0,22
а.е.), а также статистически значимо лучшие, «ниже
среднего», значения УФСссс (соответственно
46,81±1,17 балла и 41,10±1,37 балла), УФСвд (41,10±1,37
балла и 33,45±2,14 балла) и УФЗ (35,26±2,17 балла и
29,09±1,64 балла).

Подтвердили объективность приведенных дан-
ных и результаты сравнительного анализа величин
относительного изменения изученных показателей к
заключительному этапу эксперимента.

Как видно из результатов, представленных в
таблице 4, к окончанию исследования, для мальчиков
основной группы были характерны достоверно бо-
лее высокие темпы позитивных изменений практи-
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Таблица 1 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 9-10 лет  
основной и сравнительной групп в начале эксперимента (М±м) 

 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,44±0,02 
ниже среднего 

0,49±0,02 
ниже среднего 

0,45±0,01 
ниже среднего 

0,45±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 10,77±0,38 
ниже среднего 

9,89±0,68 
ниже среднего 

10,84±0,29 
ниже среднего 

10,86±0,33 
ниже среднего 

УФСссс, 
баллы 

47,63±1,28 
ниже среднего 

43,53±2,12 
ниже среднего 

38,80±1,58 
ниже среднего 

41,10±1,26 
ниже среднего 

УФСвд, баллы 37,31±4,23 
ниже среднего 

34,35±2,73 
ниже среднего 

30,65±2,30 
ниже среднего 

33,43±1,98 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 26,72±1,59 
низкий 

23,25±1,35 
низкий 

25,47±1,90 
низкий 

27,53±2,22 
низкий 

 

Таблица 2 
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 9-10 лет  

основной и сравнительной групп после 4 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, 
зарегистрированных в начале исследования) 

 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 2,37±1,30 8,97±1,22*** 6,70±1,34 11,30±1,21** 

ИР -4,70±1,20 -16,05±1,18*** -6,64±1,32 -13,95±1,34*** 

УФСссс 6,17±1,34 9,86±1,23* 5,28±1,35 5,91±1,37 

УФСвд 5,03±1,37 7,36±1,40 4,89±1,38 8,83±1,41* 

УФЗ 15,92±1,47 16,29±1,29 6,32±1,32 12,66±1,41** 

* – p < 0,05; ** – - p < 0,01; *** – - p < 0,001 по сравнению с группой сравнения. 
 

Таблица 3 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 9-10 лет  

основной и сравнительной групп через 8 месяцев после начала эксперимента 
 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,48±0,01 
ниже среднего 

0,58±0,01*** 
средний 

0,51±0,01 
ниже среднего 

0,54±0,01** 
средний 

ИР, а.е. 9,70±0,20 
средний 

7,11±0,35***  
средний 

9,40±0,22 
средний 

8,26±0,21*** 
средний 

УФСссс, 
баллы 

51,69±1,06 
ниже среднего 

48,47±1,98 
ниже среднего 

41,10±1,37 
ниже среднего 

46,81±1,17** 
ниже среднего 

УФСвд,  
Баллы 

40,19±3,51 
ниже среднего 

39,65±2,49 
ниже среднего 

33,45±2,14 
ниже среднего 

40,19±1,92** 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 32,29±1,60 
низкий 

31,08±0,86 
низкий 

29,09±1,64 
низкий 

35,26±2,17** 
ниже среднего 
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чески всех изученных параметров. Так, у них отме-
чалось более выраженное (более, чем в 2 раза) по-
вышение уровня физического состояния организма
(соответственно 19,30±1,13% и 8,57±1,17%) и уровня
физической работоспособности (почти в 3 раза) (на
28,18±1,12% против 9,92±1,13 в группе сравнения).
Существенными (почти в 2 раза) выглядели у них так-
же темпы прироста  УФСвд (соответственно
15,41±1,35% и 7,71±1,30%) и УФЗ (33,66±1,18% и
20,84±1,42%). Менее выраженными, но тоже статис-
тически значимыми выглядели и значения относи-
тельного прироста  УФСссс (соответственно
11,35±1,37% против 8,53±1,30% среди мальчиков срав-
нительной группы).

Еще более выраженными оказались позитив-
ные изменения среди девочек 9-10 лет основной груп-
пы. У них регистрировались достоверно более высо-
кие значения относительного прироста  УФС
(соответственно 20,06±1,21% и 13,06±1,25%), уровня
физической работоспособности (23,95±1,19% и
13,28±1,25%), уровней функционального состояния
систем кровообращения (13,90±1,36% и 5,93±1,32%)
и внешнего дыхания (20,23±1,39% и 9,14±1,37%) и
физического здоровья (28,08±1,40% против
14,18±1,32% в группе сравнения).

Выводы.
Таким образом, представленные материалы

убедительно свидетельствуют о достаточно высокой
эффективности применения среди мальчиков и де-
вочек 9-10 лет реабилитационных программ, струк-
турным элементом которых являются систематичес-
кие сеансы ароматерапии. Использование данных
программ способствовало оптимизации функцио-
нального состояния и физического здоровья млад-
ших школьников, а также повышению их физической
работоспособности. Полученные результаты являют-
ся основанием для широкого применения разрабо-
танных нами реабилитационных мероприятий среди
указанного контингента часто болеющих школьни-
ков и школьниц.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения ароматерапии в комплексной програм-
ме оптимизации физической работоспособности и
функционального состояния организма мальчиков
и девочек 9-10 лет.
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 Таблица 4 
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 9-10 лет  

основной и сравнительной групп после 8 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, 
зарегистрированных в начале исследования) 

 

Мальчики Девочки 
Показатели Сравнительная 

группа Основная группа Сравнительная 
группа Основная группа 

УФС 8,57±1,17 19,30±1,13*** 13,06±1,25 20,06±1,21*** 

ИР -9,92±1,13 -28,18±1,12*** -13,28±1,25 -23,95±1,19*** 

УФСссс 8,53±1,30 11,35±1,37* 5,93±1,32 13,90±1,36*** 

УФСвд 7,71±1,30 15,41±1,35*** 9,14±1,37 20,23±1,39*** 

УФЗ 20,84±1,42 33,66±1,18*** 14,18±1,32 28,08±1,40*** 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВОЛЕЙБОЛУ НА
ЗАКАРПАТТІ. ТРЕТІЙ ЕТАП (1991-2008РР.)

Тріфан О.М.
Закарпатський державний університет

Анотація. В статті проводиться аналіз процесу розвитку во-
лейболу в Закарпатті за період 1991-2008 рр., описано орган-
ізацію та проведення чемпіонатів та кубків з волейболу на
обласному рівні, а також участь волейболістів Закарпаття у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях після проголо-
шення незалежності України.
Ключові слова: волейбол, чемпіонат, кубок, міжнародні зма-
гання.
Аннотация. Трифан А.Н. История развития волейбола на
Закарпатье. Третий этап (1991-2008 гг.). В статье приво-
дится анализ процесса развития волейбола в Закарпатье за
период 1991-2008 гг., описаны организация и проведение
чемпионатов  и кубков областного уровня по волейболу, а
также участие волейболистов Закарпатья во всеукраинских
и международных соревнованиях.
Ключевые слова: волейбол, чемпионат, кубок, международ-
ные соревнования.
Annotation. Trifan A. The history of the development of
volleyball in Zakarpattia. The Third Stage (1991-2008). The
process of the development of volleyball in Zakarpattia in 1991-
2008 is analysed in this article. Regional championships and
Cups, participation of sportsmen from Zakarpattia  in All-
Ukrainian, and international contests are described here.
Key words: volleyball, championship, Cup, international
contests.

Вступ.
24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Вер-

ховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення неза-
лежності України. І хоч цей документ підлягав ще зат-
вердженню на Всеукраїнському референдумі, вже
тоді Верховна Рада визнала за необхідне створити Раду
оборони, Збройні сили, Національну гвардію, при-
скорити формування Конституційного суду. Урядові
доручалися організація переходу у власність Украї-
ни підприємств союзного підпорядкування, введен-
ня в обіг власної грошової одиниці та забезпечення її
конвертування. Першого грудня 1991 року відбувся
Всеукраїнський референдум, у якому взяли участь
84% від загальної кількості внесених до списку гро-
мадян. Позитивну відповідь на запитання:

,,Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення не-
залежності України” дали понад 90% тих, хто брав
участь у голосуванні.

Проголошення незалежності України, а також
результат грудневого референдуму про незалежність
України дали старт існуванню і побудові нової дер-
жави. З цього часу починається нова сторінка в історії
України.

Глобальні зміни всеукраїнського масштабу не
могли не вплинути на становище популярного на За-
карпатті виду спорту – волейболу. Волейбол Закар-
паття до 1991 року не був представлений ні на всесо-
юзному, ні на українському республіканському рівнях.
З виходом України з СРСР, він не просто продовжив
своє існування, як популярна серед населення нашо-
го краю спортивна гра, але дістав більш широкі мож-
ливості для свого розвитку. В той же час виникло дуже
багато проблем перед волейболом вищого всеукраї-
нського рівня. Адже з розпадом СРСР зламалася сис-

тема волейбольних змагань у країні. Перестали про-
водитися чемпіонати СРСР – вища та перша ліга, чем-
піонат для дублюючих складів команд вищої ліги, а та-
кож Кубок СРСР. Стала не потрібною система відбору
до першої та вищої ліг СРСР. Серйозної реорганізації
повинні були зазнати республіканський волейбол, зок-
рема, студентський та аматорський, а також волей-
больні змагання ДСТ та всілякого роду відомчі зма-
гання.  Потрібна  була серйозна реорганізація
українського волейболу. Негаразди волейболу вищо-
го рівня дали Закарпаттю вагомий шанс прорватися
на всеукраїнську арену волейбольних баталій. Однак
для цього потрібно було пройти нелегкий шлях роз-
витку всього волейболу в Закарпатті. Звідси й не-
обхідність проведення аналізу розвитку волейболу на
Закарпатті за період 1991-2008 рр.

Цю роботу слід розглядати як продовження
досліджень [17], [18] і [16].

Формулювання цілей роботи.
Метою цього огляду є висвітлення питань:

- становище закарпатського волейболу в перші роки
незалежності України;

- організація й проведення всілякого роду волейболь-
них турнірів на Закарпатті та участь закарпатських
волейболістів у таких турнірах за межами області;

- деякі особливості роботи ДЮСШ в Закарпатській
області;

-  робота волейбольних організацій з метою виведення
закарпатського волейболу на всеукраїнську арену;

-  попередні підсумки виступів команди ,,Закарпат-
тя – ЗакДУ”.

Результати дослідження
СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВОЛЕЙБОЛУ
В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

На початок 90-х років минулого століття стаб-
ілізувалася система проведення першостей та кубків
Закарпатської області. Звичайно, ідеальною може
бути тільки колова система розіграшу першості об-
ласті в одне, а ще ліпше в два (можна й більше) кола.
Однак така система вимагає досить великих витрат
коштів, яких завжди не вистачає. Ось чому запровад-
жувані системи розіграшів будувалися за принципом
найменшої фінансової затратності. У всіх положен-
нях про проведення чемпіонатів та кубків Закарпатсь-
кої області з волейболу передбачався поділ всіх ко-
манд і чоловічих, і жіночих на зони. Таких зон було
3-4. У кожній зоні виступали по 4-5 команд. Ті коман-
ди, які на зональних змаганнях займали перші два
місця, потрапляли до фінальної групи або, як ще го-
ворилося, до першої ліги. Саме ці команди й розігру-
вали між собою звання чемпіона області. Решта ко-
манд (ті, що на зональних змаганнях займали 3-4 чи,
навіть, 5 місце ) потрапляли до другої ліги й розігру-
вали 7 чи 9 місце. Подібним чином розігрувались і
кубки області.

Слід зазначити, що не всі райони виставляли
на змагання волейбольні команди. Не була регуляр-
ною участь в змаганнях жіночих команд. Скажімо, у
1955 році жіночі команди були представлені тільки з
міст Ужгорода і Мукачева, а також з Хустського, Рах-
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івського, Іршавського та Воловецького районів. Ось
чому першість серед жіночих команд могла прово-
дитись в одному місці. Що стосується чоловіків, то у
1995 році не виставив команду один тільки Берегівсь-
кий район. Всі інші команди були розділені на три
зони. Перше й друге місця в зонах зайняли м. Ужго-
род, Великоберезнянський район, відповідно м. Му-
качево, Мукачівський район та Хустський і Тячівсь-
кий райони. Ці команди й склали 1-у лігу, місця в якій
розподілилися так: перше місце – м. Мукачево (тре-
нер Котобей З.І.), друге – м. Ужгород (тренер Іванко
В.В.), третє – Хустський район (тренер Пентя І.Д.),
четверте – Тячівський район (тренер Грибар І.І.).
Команда Великоберезнянського району з’явилась
тільки на одну гру, а команда Мукачівського району
загалом у фінальних іграх участі не брала. У другій
лізі місця розподілилися так: сьоме місце – Свалявсь-
кий район, восьме – Виноградівський район, дев’яте
– Іршавський район, десяте – Рахівський район. Ко-
манди Воловецького, Міжгірського, Перечинського,
Ужгородського та Берегівського районів на розіграш
VII – XV місць не з’явилися [15].

Проведена в 1995 році першість Закарпатської
області засвідчує про нерівномірність розвитку во-
лейболу в різних районах. Були міста й райони, пере-
дусім Ужгород, Мукачево, Хустський та Тячівський
райони, де розвитку волейболу приділялась належна
увага. Більшість керівників волейболу у важких соц-
іально-економічних умовах вишукувала й викорис-
товувала різні можливості не тільки для підтримки
вже досягнутого організаційного рівня, але й праг-
нула примножити здобутки закарпатських волей-
болістів. За масовістю волейбол серед ігрових видів
спорту на цей час займав на Закарпатті третє місце
(після футболу й гандболу). У цей період діяли 9 во-
лейбольних відділень ДЮСШ, у тому числі 42 групи
початкової підготовки та 9 навчально-тренувальних
груп, у яких займалися 902 учні, а серед них 479 дівчат.
Протягом 1995 року було підготовлено 346 волей-
болістів-розрядників. Тоді в області працювали тільки
22 тренери з волейболу, 11 з яких були штатними.
Однак кваліфікація тренерів не відповідала сучасним
вимогам. Із числа штатних волейбольних тренерів
тільки троє мали вищу освіту, шестеро – середньо
спеціальну, а двоє були просто волейболістами-прак-
тиками. Звідси, можливо, і всі біди закарпатського
волейболу [15].

ВОЛЕЙБОЛЬНІ ТУРНІРИ
Як зазначено в [18] з 1956 року почали налагод-

жуватись контакти між волейболістами Закарпатської
області та волейболістами сусідніх областей Угорщи-
ни, Словаччини та Румунії. Контакти волейболістів-
сусідів без сумніву мали велике значення для зростан-
ня їх майстерності. Наші спортсмени та керівники
спортивних організацій бачили, якою є організація
міжнародних турнірів, вивчали досвід наших сусідів і
самі почали практикувати такого роду турніри. Вия-
вилось, що добре організований волейбольний турнір
за рахунок особистих контактів спортсменів сприяє
зростанню майстерності останніх. Ось чому кращі

районні федерації волейболу Закарпатської області
ввели в практику організацію місцевих волейбольних
турнірів, деякі з яких переросли до міжнародних.

Найстаршим за віком є міжнародний турнір
,,Кубок Сваляви”. Далі – ,,Кубок вдячності”, присвя-
чений волейболісту Пригарі Ю.А. з села Нижнє Се-
лище Хустського району. Дуже популярним є міжна-
родний турнір ,,Нарцис” в Хусті з відповідною
позначкою року, в якому він проводиться. В честь
заслуженого лікаря України Віцинського О.П. щоро-
ку проводиться відкритий обласний турнір медич-
них установ, а в честь ветеранів волейболу Буковича
Д.М. та Козарика В.В. з села Велятино – обласний
турнір ветеранських команд. У Воловецькому районі
в селі Жденієво щороку проводять турнір пам’яті
воїна-інтернаціоналіста Русина В., який загинув у
Афганістані й посмертно був нагороджений орде-
ном Червоної Зірки, в селі Біласовиця – турнір пам’-
яті ректора Ужгородського національного універси-
тету Сливки В.Ю. Згадаємо також весняний турнір
серед дівчат і юнаків ,,Дружба – Вишково”, турнір
юнацьких і чоловічих команд ,,Фокус- Престиж”, во-
лейбольні турніри в районах до Дня 8 Березня, Дня
Перемоги, Новорічні, Різдв’яні, та Пасхальні турніри,
турніри, присвячені визначним подіям, відомим во-
лейболістам тощо...

,,Кубок Сваляви”. Цей кубок є найстаршим
зпоміж усіх кубків, що проводяться на Закарпатті. Як
стверджує засновник і організатор ,,Кубка Сваляви”
Скукіс В.Ф., цей турнір був проведений вперше в
жовтні 1985 року (ніяких документів про це не збе-
реглося). Тоді на цей кубок зібралися команди з міста
Вранов (Словаччина), міста Кросно (Польща), ,,Ва-
шаш” (Будапешт, Угорщина), команди міст Ужгоро-
да, Мукачева і Сваляви. В подальшому на ці змаган-
ня приїжджали команди з Будапешта (збірна гімназії
імені Петера Вереша), збірна Івано-Франківського
технікуму фізкультури, РайПО з м. Ужгород, ,,Осві-
та” Ужгород, с. Дубове (Тячівського району), ,,Оме-
га” зі Львова, збірна Львівського державного універ-
ситету безпеки життєдіяльності.

Від Сваляви виступали, як правило, три коман-
ди: ДЮСШ-1(збірна команда Сваляви), ДЮСШ-2 (мо-
лодша вікова група), збірна ветеранів Сваляви. На-
приклад,  18 жовтня 1987 р.  цей турнір був
присвячений 70-річчю Великої Жовтневої соціалі-
стичної революції. В ньому взяли участь В.К. ,,Ваша-
ш”(Будапешт), ,,Сокіл” (Вранов), ,,Освіта” (Ужгород)
та три команди зі Сваляви. Місця на турнірі розподі-
лились таким чином: (дорослі) перше – ,,Освіта” (Уж-
город), друге – ,,Сокіл” (Вранов, Словаччина), третє
– ,,Ветеран” (Свалява); (юнаки) перше – ДЮСШ-1
(Свалява), друге – ,,Вашаш” (Будапешт, Угорщина),
третє – ДЮСШ -2 (Свалява) (Із записів засновника
турніру ,,Кубок Сваляви” Скукіса В.Ф.). Подібним
чином пройшов турнір і 19-20 вересня 1997 року. У
звіті про нього сказано, що турнір на ,,Кубок Сваля-
ви” став традиційним [5]. Серед дорослих перемож-
цями стали волейболісти команди ,,Освіта” (Ужгород),
другими – ,,Сокіл” (Вранов, Словаччина), третіми –
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збірна волейболістів Мукачева, четвертими – ,,Вете-
ран” (Свалява). З поміж юнацьких колективів сильні-
шими були представники Сваляви.

В [7] подано нарис про проведення ,,Кубка
Сваляви” у жовтні 2003 року. Місця в турнірі розпод-
ілилися так: І – Свалява, ІІ -,,Омега” (Львів), ІІІ – Вра-
нов (Словаччина), ІV – Мукачево.

В [8] кореспондент Б. Іванчов описує прове-
дення міжнародного турніру в Сваляві у вересні 2005
року за участю команд з м. Вранов (Словаччина), м.
Кросно (Польща), збірної Сваляви і збірної ветеранів
Сваляви. Кубок міста Сваляви завоювала збірна ко-
манда Сваляви, на другому місці – волейболісти з
Кросно, на третьому – збірна команда Вранова зі
Словаччини, ветерани Сваляви залишилися на чет-
вертому місці.

В турнірі ,,Кубок Сваляви” в 2007 році, що
відбувся 22-23 вересня, за почесний приз боролися
дві команди зі Львова, молодіжна збірна команда м.
Вранов (Словаччина) та дві команди зі Сваляви, які
були представлені гравцями ДЮСШ. Впевнено на
турнірі виступив волейбольний клуб ,,Омега” зі Льво-
ва, який і став переможцем турніру. Напруженою
була боротьба за друге місце між волейболістами
Вранова та ДЮСШ-1 Сваляви. Переваги у нападі та
підбиранні м’яча дозволили гостям стати другими.
Свалявці ж задовольнилися третім місцем [10].

Турнір ,,Кубок Вдячності” ім. Пригари Ю.А.
Прикрасою села Нижнє Селище Хустського району є
традиційний волейбольний турнір ,,Кубок Вдячності”,
що присвячений вшануванню пам’яті Пригари Юрія
Андрійовича, який проводиться з 1990 року. В кінці
лютого і на початку березня щороку спортивний зал
нижнєселищенської школи, прикрашений портретом
місцевого спортсмена Пригари Ю.А., який за своє
коротке життя примножив волейбольну славу не тільки
рідного села, але й усього Хустського району стає аре-
ною безкомпромісних змагань з волейболу.

Ідея проведення цього турніру народилась з
відкриттям в 1989 році спортивного залу в місцевій
школі. Вчителі фізичного виховання Липчей Ю.О. та
Рущак М.Ф., а також шанувальники волейболу Дуда
М.В. та Ференцик І.М. запропонували провести во-
лейбольний турнір, присвячений пам’яті друга, во-
лейболіста Пригари Ю.А. Після 1990 року цей турнір
став традиційним, а з 2000 року він є включеним до
обласного календаря волейбольних турнірів. Органі-
заторами турнірів спочатку було керівництво місце-
вого колгоспу й керівництво школи, потім до них при-
єдналися Закарпатська асоціація місцевого розвитку,
Хустська райміськфедерація волейболу, відділ у спра-
вах сім’ї та молоді Хустської РДА, сім’я Пригари Ю.А.

Наведемо хронологію проведення волейболь-
ного турніру ,,Кубок Вдячності ” з назвою команд-учас-
ників та назвою команди-переможця. Ці дані – резуль-
тати спогадів ветеранів волейболу с. Нижнє Селище:
Шоваг А. І., Пригара М.Д., Липчей Ю.О., Рущак М.Ф.
та Липчей О.Ю., Пригара В.Ю., що були зафіксовані
при підведенні підсумків 19 турніру. На жаль, ми не
змогли відшукати розподіл місць зайнятих командами

на кожному турнірі та прізвища учасників змагань і
суддів; тільки за підсумками 13,14, 16, 18 та 19 турнірів
ми знайшли розподіл місць учасників [2].
1. 1990 рік: Нижнє Селище, Нанково, Велятино, Бере-
зово, Іза. Переможець: Березово.

2. 1991 рік: Нижнє Селище, Березово, Нанково, Лип-
ча, Велятино, Іза. Переможець: Березово.

3. 1992 рік: Нижнє Селище, Липча, Рокосово, Нанко-
во, Копашнево. Переможець : Нижнє Селище.

4. 1993 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Велятино, Нан-
ково, Копашнево, Липча. Переможець: Рокосово.

5. 1994 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Стеблівка, Лип-
ча, Нанково. Переможець: Велятино.

6. 1995 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Нанково, Веля-
тино, Липча. Переможець: Липча.

7. 1996 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Липча, Березо-
во, Велятино, Іза. Переможець: Березово.

8. 1997 рік: Нижнє Селище, Копашнево, Драгово, Пе-
реможець: Нижнє Селище.

9. 1998 рік: Нижнє Селище, Хуст, Рокосово, Березово,
Велятино, Нанково, Липча. Переможець: Хуст.

10. 1999 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Липча, Хуст,
Нанково, Тячів, Міжгір’я. Переможець: Рокосово.

11. 2000 рік: Нижнє Селище, Хуст, Перечин, Липча,
Велятино, Тячів, Нанково. Переможець: Перечин.

12. 2001 рік: Нижнє Селище, Хуст, Міжгір’я, Тячів,
Нанково, Велятино, Липча, Іза, Стеблівка. Перемо-
жець: Міжгір’я.

13. 10.02.2002 рік: І. Міжгір’я, ІІ. Нижнє Селище, ІІІ.
,,Андезит” (Хуст), ІV. Горінчево, V. Рокосово, VI.
Королево, VII. Велятино.

14. 23.02.2003 рік: І. Тячів, ІІ. Нижнє Селище, ІІІ. Уж-
город, IV. Горінчево, V. ДЮСШ ,,Карпати”, VI. ,,Ос-
віта”(Хуст), VII. Воловець, VIII. Рокосово, IX. Коро-
лево, X. Хуст, XI. Нанково, XII. Велятино, XIII.
Стеблівка.

15. 2004 рік: Нижнє Селище, Рокосово, Хуст, Тячів,
Велятино, Липча, Нанково. Переможець: Рокосово.

16. 20.02.2005 рік: І. Рокосово, ІІ. Велятино, ІІІ. Хуст,
IV. Ужгород, V. Нижнє Селище, VI. ДЮСШ ,,Карпа-
ти”, VII. Нанково.

17. 2006 рік: Нижнє Селище, Ужгород-1, Ужгород-2,
Хуст, Велятино, Рокосово. Переможець: Рокосово.

18. 25.02.2007 рік: І. Нижнє Селище, ІІ. ,,Спартак” (Сва-
лява), ІІІ. Хуст-1, IV. Ужгород, VI-VII. Міжгір’я, Ро-
косово, VII-VIII. Драгово, Нижнє Селище-2, IX-X.
,,Компресор” (Хуст), Нижнє Селище-3, XI. Нанко-
во, XII-XIII. Хуст-2, Липча.

19. 17.02.2008 рік. Команди були розбиті на дві ліги: І
ліга (сильніша), ІІ ліга (слабша). Місця в ІІ лізі роз-
поділилися так: І. – Нижнє Селище -2; ІІ. – Нанково;
ІІІ-ІУ – Копашнево, Королево; V. – Липча; VI. – Бе-
резово; VII. – Іза; VIII.- ,,Компресор” (Хуст); IX. –
Нижнє Селище-3; X.- Нижнє Селище-4. Перемож-
цю другої ліги, команді Нижнє Селище-2, вручено
,,Малий кубок”. У першій лізі жеребом команди
були розбиті на дві підгрупи ,,А” та ,,Б”. Місця в
підгрупах розподілилися так: ,,А” (змагання прово-
дилися в с. Нижнє Селище) І – Нижнє Селище-1, ІІ -
ОДЮСШ (Ужгород), ІІІ – ,,Автомобіліст”(Хуст), ІV
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– Міжгір’я; ,,Б” (змагання проводились в с. Нанко-
во) І – Рокосово, ІІ – С.К. ,,Ужгородський”, ІІІ –
Свалява. Стикові ігри відбулися в с. Нижнє Селище.

Розподіл місць є таким: І – Нижнє Селище-1, ІІ
– Рокосово, ІІІ – С.К. ,,Ужгородський”, IV – ОДЮСШ
(Ужгород).

,,Нарцис”. Одним із найпрестижніших волей-
больних турнірів на Закарпатті є турнір ,,Нарцис” з
відповідною позначкою року, коли він відбувається.
У Положенні про проведення міжнародного турні-
ру з волейболу, присвяченому професійному свя-
ту – Дню працівників освіти, затвердженому 9 жов-
тня 2003 року начальником відділу освіти Хустської
райдержадміністрації Русином П.П. та 13 жовтня
2003 р. начальником відділу з питань фізичної куль-
тури і спорту Хустської райддержадміністтрації
Фінюком В.П., нічого не говорилося про те, що цей
турнір запроваджується як щорічний. Він ще не мав
назви ,,Нарцис”. На нього було запрошено чоловічі
команди: 1. м. Кежмарок (Словаччина), 2. м. Дебре-
цен (Угорщина), 3. професорсько-викладацька ко-
манда Ужгородського національного університету
(УжНУ), 4. професорсько-викладацька команда Уж-
городського державного інституту інформатики,
економіки і права (УжДІІЕП), 5. збірна команда села
Н. Селища, Хустського району, 6. ,,Андезит” (Хуст),
7. ,,Освіта” (Хуст), 8. ,,Освіта” (Дрогобич), а також
юнацькі команди ДЮСШ (Нижне Селище, Ужгород,
Свалява) і ЗОШ І-ІІІ ступеня з с. Нижнє Селище, Ро-
косово та Стеблівка Хустського району. Всі змаган-
ня були проведені 25.10.2003 р. в двох спортивних
залах ЗОШ І-ІІІ сіл Нижнє Селище та Нанково. Наве-
демо підсумки змагань: (чоловіки) І с. Нижнє Сели-
ще, ІІ ,,Андезит” (Хуст), ІІІ ,,Освіта” (Дрoгобич), ІV
Кежмарок (Чехословаччина), V Дебрецен (Угорщи-
на); (юнаки) І ДЮСШ Нижнє Селище, ІІ ДЮСШ
Ужгород, ІІІ ДЮСШ Свалява, ІV Стеблівка (Хустсь-
кого району), V Дебрецен (Угорщина ), VІ Рокосово
(Хустського району) [3].

У другому міжнародному турнірі що відбув-
ся 09.10.2004 р. в с. Нижнє Селище та с. Нанково Хус-
тського району команди були розділені на дві підгру-
пи. Ось результати змагань в підгрупах: (1 підгрупа) І
-,,Освіта” (Дрогобич), ІІ – ,,Освіта” (Хуст), ІІІ – Деб-
рецен (Угорщина); (2 підгрупа) І – ,,Освіта” (Коло-
мия), ІІ – Кежмарок (Чехословаччина), ІІІ -,,Андезит”
(Хуст). Після проведення стикових ігор команди зай-
няли такі місця: І- ,,Освіта” (Дрoгобич), ІІ -,,Освіта”
(Коломия), ІІІ – Кежмарок (Чехословаччина), ІV – ,,Ос-
віта” (Хуст), V -,,Андезит” (Хуст), VІ- Дебрецен (Угор-
щина). Кращим гравцем-універсалом було названо
Мар’яна Строгана (Кежмарок ), кращим нападником
– Петера Цермана (Кежмарок), кращим розігрую-
чим – Михайла Наумчука (Коломия) [3].

Третій міжнародний турнір відбувся 08.10.2005
року знову в спортивних залах ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл
Нижнє Селище та Нанково. Місця розподілилися так:
І с. Нижнє Селище, ІІ ,,Андезит (Хуст)”, ІІІ ,,Освіта”
(Коломия), ІV ,,Освіта” (Дрoгобич), V ,,Освіта” (Хуст),
VІ с. Нанково [3].

Четвертий міжнародний волейбольний турнір
вже проводився під назвою ,,Нарцис – 2006” 19 трав-
ня 2006 на спортивній базі м. Хуста, на п’яти волей-
больних майданчиках. На відкритті турніру учасників
змагань привітав заступник голови Хустської РДА
Олег Мельник, голова Хустської міськрайонної фе-
дерації волейболу Павло Русин та майстер спорту
Іван Скрябін. Окремо проводилися змагання в таких
вікових категоріях: (чоловіки) 50+, 40+, (жінки) 35+ [3].

Чоловіки 50+ були поділені на дві підгрупи. Ось
результати їх змагань: (1 підгрупа) І – ,,Освіта” (Коло-
мия), ІІ – Хустський район, ІІІ – УжНУ; (2 підгрупа) І
– Кежмарок (Словаччина), ІІ -Свалява, ІІІ – Виног-
радів, ІV- Будапешт (Угорщина). Кінцевий підсумок
для команд є таким: чоловіки 50+: І -,,Спартак” (Сва-
лява), ІІ – Кежмарок, ІІІ -,,Освіта” (Коломия), ІV- Хус-
тський район; чоловіки 40+: І – Хуст, ІІ – збірна ко-
манда Хустського району.

Жінки 35+: І – збірна команда міста Мукачево,
ІІ -,,Будівельник” (Хуст), ІІІ – збірна команда Хустсь-
кого району, ІV- ,,Соната” (Хуст).

 9 червня 2007 року на спортивних майданчи-
ках ДЮСШ ,,Карпати” (Хуст) відбулося справжнє свя-
то волейболу – п’ятий міжнародний турнір з волей-
болу ,,Нарцис – 2007”. У ньому взяли участь
волейбольні колективи з Будапешта (Угорщина), Кеж-
марка (Словаччина), Бочкай-Маре (Румунія), Коло-
миї, Чернівців, Снятина, а також колективи з міст Сва-
лява, Виноградів, Воловець, Тячів, Хуст, Мукачево,
Ужгород та с.м.т. Великий Бичків. Над майданчиком
майоріли прапори чотирьох держав. Учасників зма-
гань привітали голова обласної федерації волейболу
Іван Зарева, заступник голови Хустської райдержад-
містрації Олег Мельник, ветерани спорту. Завдяки
чіткій організації одночасно на спортивних майдан-
чиках і в волейбольних залах ДЮСШ та ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №3 (м.Хуст) грали чотирнадцять команд (всьо-
го команд було 19). Поєдинки згідно з розробленим
для цього турніру Положенням складалися з двох
партій і тривали до 20 очок. Боротьба була азартною
та напруженою, навіть 30 градусна спека не стала на
заваді волейболістам. У віковій групі 50+ серед чо-
ловіків чемпіонській титул виборола збірна команда
ветеранів з Ужгорода, на другому місці – команда з
м. Кежмарок, бронза – у освітян з м. Коломиї. Серед
чоловіків 40+ переможцем стали волейболісти з
Чернівців, срібними призерами – команда ,,Нарцис”
(Хуст), бронзовими – тячівці. Серед жінок 35+ чемп-
іоном стала команда з м. Кежмарок, на другому місці
– команда з м. Коломиї, мукачівки – бронзові при-
зерки. Вдруге у турнірі взяли участь і дівочі команди.
Перемогу здобули волейболістки з Будапешта, срібні
призерки – волейболістки з Мукачева, бронзові –
команда з Великого Бичкова. Усі команди-переможці
нагороджені почесними кубками, а призери – гра-
мотами. Для учасників була також організована куль-
турна програма: вони відвідали визначні місця Хус-
та, побували у Вишкові та Шаяні [3].

Всі матеріали про міжнародний турнір ,.Нар-
цис” зберігаються в архіві Хустської райміськфеде-
рації волейболу [3].
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60 років волейболу Закарпаття. 23 вересня 2006
року в м. Хуст пройшло свято ,, 60 років волейболу
Закарпаття”. З цієї нагоди на спортивних майданчи-
ках та спортивних залах Хустської ДЮСШ і ЗОШ №3
пройшли волейбольні турніри чоловіків-ветеранів (5
команд), жінок-ветеранів (2 команди), чоловіків (4
команди), жінок (2 команди), юнаків (3 команди),
дівчат (3 команди). Як бачимо, в цих турнірах брали
участь 19 команд — 190 чоловік. Місця в кожному з
цих турнірів розподілилися так: (чоловіки-ветерани) І
– Ужгород-1, ІІ – УжНУ, ІІІ- Хустський район, ІV-
Міжгір’я, V – Свалява; (жінки-ветерани) І – Ужгород,
ІІ- Хустський район; (чоловіки) І – Свалява, ІІ – Хуст,
ІІІ – Хустський район, ІV – Міжгір’я; (жінки) І – „Бу-
дівельник” (Хуст), ІІ – Мукачево; (юнаки) І – ДЮСШ
(Хустський район), ІІ – ОДЮСШ (Ужгород), ІІІ –
ДЮСШ (Свалява); (дівчата) І – ДЮСШ (Ужгородсь-
кий район), ІІ – ДЮСШ (Хустський район), ІІІ –
ОДЮСШ (Мукачево) [16].

Обласний турнір ,,Мікс-волейбол” (серед пра-
цівників органів управління освіти). У наших сусідів
зі Словаччини є практика проведення волейбольних
турнірів, у яких команди формуються таким чином,
щоб на волейбольному майданчику з кожного боку
одноразово брали участь у грі троє чоловіків і три
жінки. Гра у такому форматі називається мікс-волей-
болом (змішаний волейбол). На запрошення словаць-
ких друзів на такі турніри з мікс-волейболу неодно-
разово виїжджали команди з Хустщини, Свалявщини,
Ужгородщини та інших. Цікавим на таких турнірах є
те, що ігри складаються з двох партій, кожна з яких
продовжується 10 хвилин. За підсумок ігри береться
різниця виграних і програних розіграшів м’яча.

5-го травня 2007 року в с.м.т. Вишково Хустсь-
кого району було проведено турнір з мікс-волейбо-
лу серед працівників органів управління освіти і на-
уки облдержадміністрації та обкому профспілки
працівників освіти і науки.

На змагання були заявлені команди Берегівсь-
кого, Виноградівського, Іршавського, Міжгірського,
Мукачівського, Свалявського, Тячівського і Хустсь-
кого районних відділів освіти та Ужгорода – Закар-
патського обласного управління освіти і науки.

Команди були розбиті на три підгрупи. Роз-
поділ місць в підгрупах був таким: (підгрупа А) І –
Іршава, ІІ – Берегово, ІІІ – Міжгір’я; (підгрупа Б) І –
Свалява, ІІ – Ужгород, ІІІ – Виноградів; (підгрупа В) І
– Хуст, ІІ – Тячів, ІІІ – Мукачево. Перші місця в підгру-
пах розігрували І-ІІІ місце, другі – ІV-VІ, треті -VІІ-ІХ.

Не обійшлося без непорозумінь: в підгрупі Б
команда обласного управління освіти виграла від ко-
манди м. Виноградів 33-32=+1, від команди Сваляви –
35-33=+2, тобто виграла від обох суперників у підгрупі
і набрала + 3 очки. Однак, ця команда зайняла тільки
друге місце, оскільки команда Сваляви обіграла ко-
манду Виноградів з рахунком 44-37= +7, програла
команді Ужгорода 33-35= -2, тобто набрала +5 очок.
Команда ж м. Виноградів, програвши обидві зустрічі
37-44= -7 та 32-33=-1, набрала -8 очок і виборола третє
місце. Бачимо, дещо незвичайний результат: не зва-

жаючи на виграш від 2 супротивників команда зай-
няла тільки друге місце, а команда, яка має тільки
один виграш ( і один програш) займає перше місце.
Автор зустрічається з такою системою виявлення
переможця вперше і висловлює сумніви в її ефектив-
ності. Після проведення завершальної стадії змагань
місця розподілились наступним чином: І – Іршава, ІІ
– Свалява, ІІІ – Хуст, ІV – Ужгород (облуправління
освіти і науки), V – Tячів, VІ – Берегово, VІІ – Міжгір’я,
VІІІ – Виноградів, ІХ – Мукачево [4].

Проведений турнір засвідчив популярність
мікс-волейболу: за його проведенням спостерігала
велика кількість глядачів. Самі гравці-учасники були
задоволені проведеними змаганнями. За повідомлен-
ням голови федерації волейболу Хустського району
Русина П.П. до такого виду волейбольних змагань
проявляють зацікавленість у Львівській, Івано-
Франківській та Чернівецькій областях. Ці обставини
можуть привести до підвищення статусу турніру
,,Мікс-волейбол” на рівень міжобласного, а, можли-
во, і міжнародного.

Зовнішні турніри. ,,Кубок Високих Татр”. Пред-
ставники Закарпатської області були частими гостя-
ми на турнірі ,,Кубок Високих Татр”(Словаччина). Як
згадує ветеран волейболу Букович Д.М., у 1964 році
на цьому турнірі збірна команда Закарпаття, виграв-
ши в молодіжної команди Німецької Демократичної
Республіки (яка потім через декілька років стала чем-
піоном світу вже серед дорослих), досягла найвищо-
го результату на цьому турнірі – потрапила до його
півфіналу.

14.08.1999 року збірна команда м. Ужгорода
стала переможцем міжнародного турніру серед ве-
теранів на ,,Кубок Високих Татр”. Ось склад цієї ко-
манди: Мутка І., Стойка В., Яночко М., Іванко В.,
Маркович В., Костик М.

У жовтні 1999 року молодіжна збірна, юніори
та ветерани з волейболу Сваляви, юніори і ветерани
м. Тячів, а також юніори з Мукачево брали участь у
міжнародному турнірі в м. Кежмарок (Словаччина).
У найсильнішій молодіжній групі, окрім команди зі
Сваляви, виступали угорські команди з м. Козінцбор-
ціко (третій призер першості Угорщини) та Будапеш-
та. Місця розподілилися так: І – Свалява, ІІ – Козінц-
борціко, ІІІ – Будапешт, IV- Кежмарок; в юніорській
групі: І – Свалява, ІІ – Тячів, ІІІ – Мукачево, ІV- Кеж-
марок. У ветерaнській групі: І – Кежмарок, ІІ – Сва-
лява, ІІІ – Тячів [6].

В серпні 2006 року у м. Вранов над Топльою
на міжнародному турнірі, в якому брали участь 34
команди, збірна команда м. Сваляви виборола ІV
місце [9].

Кубок Президента України в м. Дніпропет-
ровськ. На ІІІ-у міжнародному турнірі Кубок прези-
дента України в 1998 р. у віковій категорії 40+, збірна
команда м. Ужгород, вигравши від команд Мінська
(Білорусія), Софії (Болгарія), Івано-Франківська, Пав-
лограда і програвши командам м. Суми та Одеса, зай-
няла третє місце (Костик М., Мутка І., Дорошко О.,
Іванко В., Яночко В., Стойка В., Дуб В., Афонін В.,



128

Мартин В.). Ця ж команда виступала на ІV турнірі в
1999 р., але вже без успіхів. В 2000 р. на V турнірі
збірна Закарпаття ( Ковач А., Кравець В., Ковач М.,
Дорошко О., Скукіс В., Сафронов В., Притько А.,
Скрябін І., Котобей З.), а в 2002 р. на VІ турнірі (Скрябін
І., Поляк С., Скукіс В., Дорошко О., Притько А., Кото-
бей З., Ковач В., Готра Ю., Овсянніков Є.) брала участь
в попередніх іграх, не здобувши права виступати у
фіналі турніру.
Робота Хустської райміськфедерації волейболу.

Федерація волейболу Закарпатської області (го-
лова Зарева І.І.) вважає, що серед районних федерацій
волейболу на Закарпатті краще всього проводять
організаційну роботу Хустська райміськфедерація,
яку очолює начальник відділу освіти РДА Русин П.П..
Хустщина завжди мала добру славу в питанні розвит-
ку волейболу. Тут зароджувалися й формувалися во-
лейбольні традиції Закарпаття. Ці традиції відроджу-
ються, поновлюються не самі по собі, а зусиллями
конкретних людей, частина яких є членами президії
райміськфедерації волейболу: Пука М., Сливка О.,
Костянець Я., Чепинець М., Томишин І., Матічин В.,
Форго В., Лозюк М. Найкращими популяризаторами
волейболу є ветерани Липчей Ю., Цифра Ю.(з Веля-
тина), Липчей Ю. (з Нижнього Селища), вчителі фізич-
ного виховання Рущак М.(з Нижнього Селища), Бора
Р.(з Рокосова), голова сільради с. Нанково Чулей.

Для розвитку волейболу у будь-якій місцевості
чи не найбільшого значення набуває ініціатива керів-
ників волейбольної федерації чи секції розглядуваної
місцевості. Якщо для проведення чемпіонату, кубку
області з волейболу або для організації волейбольно-
го турніру міжобласного чи міжнародного рівня на
перший план виступає питання їх фінансування, то при
організації волейбольних змагань районного масшта-
бу гроші, хоч і відіграють певну роль, відступають на
задній план. Для проведення таких змагань найважли-
вішою є ініціатива волейбольних керівників та ентузі-
азм учасників. Не кожний район Закарпатської області
може похвалитися проведенням свого чемпіонату з
волейболу. А ось в Хустському районі проведено і
весняний, і осінній чемпіонати 2007 р. Одне тільки село
Нижнє Селище виставило на цей чемпіонат чотири
команди: ,,Фаворит”, ,,Основа”, ,,Надія”, ,,Клас”. Місто
Хуст виставило 2 команди: ,,Нарцис” , ,,Автомобіліст”.
Ще по одній команді виставили села: Велятино, Лип-
ча, Нанково, Рокосово.

Місця команд у розглядуваному чемпіонаті
розподілилися так: І- ,,Нарцис” (Хуст), ІІ – с. Веляти-
но, ІІІ -,,Фаворит” (с. Нижнє Селище), ІV – с. Рокосо-
во, V – ,,Автомобіліст” (Хуст), VІ – ,,Основа” (с.
Нижнє Селище), VІІ – ,,Надія” (с. Нижнє Селище), VІІІ
– ,,Клaс” (с. Нижнє Селище), ІХ – с. Липча, Х – с.
Нанково. Цікавим видається факт, що із запланова-
них 90 зустрічей не відбулася тільки одна: команда
,,Основа” (с. Нижнє Селище) не з’явилася на гру з
командою ,,Автомобіліст” (Хуст) [11].

У 2008 році Хустська райміськфедерація во-
лейболу проводить чемпіонат району в двох лігах. У
перший лізі виступають шість кращих команд райо-

ну (за підсумками чемпіонату 2007р.) ,,Нарцис”
(Хуст), Велятино, ,,Фаворит” (Нижнє Селище), Роко-
сово, ,,Автомобіліст” (Хуст), ,,Основа” (Нижнє Сели-
ще). У другу лігу входять такі команди: ,,Надія” (Нижнє
Селище), ,,Клас” (Нижнє Селище), Липча, Нанково,
Копашнево, Хуст-Буд і Березово. Перша ліга розпо-
чала І коло чемпіонату 02.03.2008 р., друга ліга –
09.03.2008 р. [12].

У 2008 році проведено вже кубок Хустського
району, у якому взяли участь шість команд першої
ліги. Місця в підгрупах розподілилися так: (1-а підгру-
па) І – ,,Нарцис” (Хуст), ІІ – ,,Автомобіліст” (Хуст), ІІІ
– ,,Фаворит” (Нижнє Селище); (2-а підгрупа) І – Веля-
тино, ІІ – Рокосово, ІІІ – ,,Основа” (Нижнє Селище).

Переможцями фіналу кубка стали волейболі-
сти команди ,,Нарцис”; друге місце – у волейболістів
Велятина, третє – ,,Автомобіліст” (Хуст), четверте –
с. Рокосово [13].

РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ВОЛЕЙБОЛУ
В  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ГЛИБИНЦІ

Початок розвитку волейболу на Закарпатті був
закладений ще в далекі 50-і роки минулого століття,
коли були відкриті ДЮСШ з волейбольними відділен-
нями. Успіхи й проблеми розвитку дитячого волей-
болу описані в [19] і [16].

Здавалось би, що найкращі умови для розвит-
ку дитячого волейболу мають міста, передовсім Уж-
город та Мукачево, де зосереджені головні бази для
тренування та кваліфіковані тренерські кадри. Однак
наявність достатньої кількості баз та тренерів ще не
може гарантувати переваги в досягненні результатів
змагань. Про це ще в 1965 році на пленумі Закар-
патської облради спілки добровільних спортивних
товариств і добровільних спортивних організацій го-
ворив голова цієї ради Драга Є.М., наводячи прикла-
ди про перемоги волейболісток з Волосянківської
(Великоберезнянський район) та Чопської (Ужго-
родський район) середніх шкіл над вихованками Уж-
городської обласної ДЮСШ [1].

В 1987 році волейбольні відділення були в ше-
сти ДЮСШ: в Ужгороді, Перечинському, Великобе-
резнянському, Іршавському, Міжгірському та Воло-
вецькому районах.

Воловецький район – віддалений від обласного
центру гірський район. В селах цього району нелегко
знайти земельну ділянку, на якій би можна було об-
лаштувати, навіть не футбольний, а волейбольний
майданчик. Тим не менше в цьому районі полюбля-
ють волейбол, його організатори прикладають чима-
ло зусиль для розвитку цього виду спорту. Перші усп-
іхи воловецькі волейболісти досягали в 60-х роках
минулого століття, коли чоловіча збірна команда цьо-
го району (1960 р.) увійшла до фінальної групи чемп-
іонату Закарпатської області. У 1962 році вона в
півфіналі кубка Закарпатської області здолала з рахун-
ком 3:0 збірну команду Міжгірського району, програв-
ши у фіналі команді ,,Спартак” (Ужгород) 0:3. В 1975
році чоловіча збірна команда Воловецького району
стала знову фіналістом кубка Закарпатської області,
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де вона програла збірній команді Перечинського рай-
ону 2:3. В тому ж 1975 році на першості області в м.
Мукачеві ця команда завойовує друге місце, програв-
ши тільки одну зустріч збірній команді м. Ужгород 2:3.
У 1976 році команда ВО ,,Електрон” с.м.т. Воловця ста-
ла чемпіоном УРСР серед команд ВО ,,Електрон”. Ось
склад цієї команди: Кравець В.І., Ковач В.І., Рябінчак
Вас.В., Рябінчак Віт.В., Баранівський В., Сідоркін М.І.,
Недашковський В.І., Говдан М.В. Про ці успіхи воло-
вецьких волейболістів нам розповів учасник всіх цих
змагань Кравець В.І. – учитель фізичного виховання
Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ-го ступенів, тренер волей-
больного відділення Воловецької ДЮСШ в с. Нижні
Ворота. Завдяки записам, що їх проводили тренери з
волейболу Кравець В.І. (юнаки), Гребінь М.Ф. та Го-
лянич В.В. (дівчата) цієї школи є можливість прослідку-
вати за всіма результатами, здобутими їх учнями про-
тягом 1987-2008 рр., тобто протягом 21 року.
Відзначимо серед зафіксованих у цих записах деякі
результати. Волейболісти Воловеччини в м. Харків у
1990 році стали переможцями Всесоюзного турніру
серед юнаків 1974-1975 р.н.; команда юнаків 1979-1980
р.н. – переможцем міжнародного турніру в Ужгороді
в 1993 році; юнаки 1981-1982 р.н. – переможцями Все-
українського новорічного турніру в м. Долина Івано-
Франківської області в 1995 році. За час існування во-
лейбольного відділення Воловецької ДЮСШ його
вихованці 129 разів вигравали першості, кубки, турні-
ри, спартакіади серед ДЮСШ Закарпатської області,
43 рази вони були другими, 45 разів – третіми, 20 разів
– четвертими, 4 рази – п’ятими [14].

В Україні в 2001 році вперше проведено зма-
гання Дитячої ліги з волейболу. В Закарпатті змаган-
ня Дитячої ліги вперше проводилися в 2003 році. У
Всеукраїнських змаганнях Дитячої ліги 2005-2006 рр.
юнаки Закарпатської ОДЮСШ 1989-1990 років народ-
ження зайняли XII місце, в сезоні 2006-2007 рр. юна-
ки до 17-и років зайняли XIII місце.

У 2008 році в порядку експерименту від За-
карпатської області на змагання Дитячої ліги України
були заявлені дві команди юнаків 1991-1992 років на-
родження: збірна команда Воловецької та Свалявсь-
кої ДЮСШ, а також збірна команда Закарпатської
ОДЮСШ. Обидві команди вдало пройшли відбірко-
вий етап і потрапили до фіналу, на якому в Кіровог-
раді вони зайняли відповідно IV та VII місця.

У 2008 році в першості команд юнаків 1991-
1992 р.н. серед ДЮСШ Закарпатської області вихо-
ванці тренера Кравця В.І. з Воловецької ДЮСШ об-
іграли волейболістів ОДЮСШ (тренер Іванко В.В.) та
волейболістів Свалявської ДЮСШ (тренер Скукіс В.Ф.)
з однаковим рахунком 2:0.

ВИХІД ЗАКАРПАТСЬКОГО ВОЛЕЙБОЛУ
НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АРЕНУ

Найважливішою метою для закарпатського
волейболу був вихід на всеукраїнську волейбольну
арену. Всілякого роду разові спартакіади, разові
відомчі змагання на всеукраїнському рівні для во-
лейболу Закарпаття не могли вирішити проблем його

розвитку. Необхідно було забезпечити сталі виступи
закарпатських волейбольних команд на загальному
всеукраїнському рівні, тобто на чемпіонатах Украї-
ни. У той час в Україні діяли вища та 1 і 2 професійні
ліги з волейболу.

Перша спроба увійти в професійну лігу Украї-
ни з волейболу була зроблена в 1993 році. В Ужгороді
під керівництвом Іванка В.В. зібралася досить перс-
пективна волейбольна команда під назвою ,,Закар-
паття”, за яку виступали Бацула М., Герій Р., Горват
О., Горохольський В., Дорожівський Р., Дуб В., Заре-
ва І., Іванко В., Панасюк А., Сафонов Я., Синицький
С. Ця команда, підсилена Скукісом В., який тоді вис-
тупав за команду Кошіце та ще одним легіонером з
Кошіце, навіть провела декілька зустрічей з команда-
ми ІІ професійної ліги в західному регіоні України.
Однак, зареєструватися до цієї ліги не вдалося. Тільки
в сезоні 1994-1995 рр. ця команда була допущена до
виступів у ІІ-ій лізі чемпіонату України. Особливих
успіхів вона не здобувала. В наступних сезонах ко-
манда ,,Закарпаття” виступала в ІІ-ій лізі чемпіонату
України під назвою ,,Освіта”. В 1998 році ця команда
через різні причини, у тому числі й фінансові, при-
пинила своє існування.

У період 1991-1999 р.р. не проводилися розіг-
раші всеукраїнських першостей серед студентських
команд. І ось в 1999 р.. за ініціативою 17 тренерів сту-
дентських волейбольних команд вищих навчальних зак-
ладів України, які зібралися в м. Луцьк, було започат-
ковано студентську волейбольну лігу України. Єдиною
командою від Закарпаття, яка подала заявку в студен-
тську лігу України в 1999 році була команда Мукачі-
вського технологічного інституту ( ректор – проф.
Мигалина Ю.В.). У зональних змаганнях, що проходи-
ли в м. Луцьку з поміж команд Рівного (Острожська
академія), Тернополя (педінститут), Івано-Франківсь-
ка ( Інститут нафти і газу), Луцька (Юридична акаде-
мія), Кривого Рога, Луганська, Києва (,,Динамо” МВС),
команда МТІ виборола право виступати в фіналі. Тут
мукачівці зайняли третє місце ( після команд ,,Дина-
мо” Житомир, Юридична академія Харків). У 2000 році
було відібрано 12 найсильніших студентських волей-
больних команд, які склали Вищу студентську лігу, 12
же команд, у тому числі й команда МТІ, залишились у
першій студентській лізі. Решта студентських команд
утворили другу студентську лігу.

У 2000 році Федерація волейболу України ство-
рила і для чоловіків і для жінок Аматорську лігу Украї-
ни ( Вища, І та ІІ аматорська ліги України). В сезоні
2001-2002 р.р. команда ,, Спартак” (Свалява), яка пер-
шою від Закарпаття була заявлена у вищу аматорську
лігу України, посіла сьоме, в 2002-2003 рр. – п’яте, в
2003-2004 рр. – третє, в 2004-2005 рр. – шосте, в 2005-
2006 рр. – восьме, в 2006-2007 рр. – дев’яте місце.

У сезоні 2006-2007 р.р., окрім команди ,, Спар-
так” (Свалява), у вищій аматорській лізі України від
Закарпаття виступали й команди ОДЮСШ (Ужго-
род ) – десяте місце, та команда ,,Нарцис” (Хуст) –
одинадцяте місце. Згідно з регламентом змагань в
аматорській лізі команда ,,Нарцис” (Хуст) понизи-
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лася в класі. Що стосується команди ОДЮСШ (Уж-
город), то вона дістала право на перехідну гру з
командою Миколаєва за право залишитися у вищій
аматорській лізі України. Однак через відсутність
коштів команда ОДЮСШ в Миколаїв не поїхала і,
таким чином, у сезоні 2007-2008 р.р., як і ,,Нарцис”
(Хуст), отримала право виступати тільки в першій
аматорській лізі України.

Що стосується студентських команд, то в се-
зоні 2000-2001 р.р. та 2001-2002р.р. студентська коман-
да МТІ виступала в першій студентській лізі України.
В сезоні 2002-2003 р.р. вона завойовує третє, 2003-
2004 р.р. – п’ятє, 2004-2005 р.р. – третє місця. Сезон
2005-2006 р.р. був особливим для Закарпаття. В цьо-
му сезоні, в другій студентській лізі була заявлена та-
кож чоловіча команда Закарпатського державного
університету (ЗакДУ), ця команда виборола друге
місце і дістала право на перехідну гру за вихід до пер-
шої студентської ліги. Однак, в перехідних іграх ця ко-
манда участі не брала, оскільки частина її членів у
складі команди ,,Комунальник” (Ужгород) у тому ж
сезоні завоювала право виступати у вищій про-
фесійній лізі України клас,,А”.

Шлях становлення команди ,,Закарпаття Зак-
ДУ”, її вихід в сезоні 2006-2007р.р.до суперліги Ук-
раїни описано в [16]. Розглянемо виступ цієї коман-
ди в супердивізіоні України. Перше коло (по дві гри)
можна вважати порівняно вдалим. Справді, перший
рік виступів команди на такому високому рівні не є
прогулянкою. Повинно разв’язатися питання: чи
здатна команда виступати на такому рівні, чи ні. Ба-
чимо, у першому колі з командою ,,Металург” (Ма-
кіївка) закарпатці виграли обидві зустрічі (3:0, 3:1),
натомість з командою ,,Юридична  академія”
(Харків) зафіксовано два програші (1:3, 1:3). З реш-
тою команд ,,Закарпаття-ЗакДУ” розійшлося мир-
но: по одному виграшу, по одному програшу. За
перше коло команда набрала 28 очок. Співвідношен-
ня виграних до програних партій 25:27 =0,925. Що
стосується другого кола (також по дві гри), то воно
виявилося менш вдалим. Дійсно , нашим землякам
були зараховані 2 виграші від команди з Макіївки
(через неявку). Інші ігри команда програла, виграв-
ши в 12 зустрічах тільки 7, та програвши 36 партій.
Тобто, співвідношення виграних до програних партій
13:36=0,36. Таким чином, у другому колі команда
набрала 16 очок; всього протягом 2007-2008 р.р. в
першому і другому колах ,,Закарпаття-ЗакДУ” на-
брало 44 очки, зайнявши 7-е місце.

Згідно з Положенням про чемпіонат Украї-
ни з волейболу серед чоловічих команд суперліги
в сезоні 2007-2008 р.р., команди, що зайняли 5-8
місце за системою плей-офф, розігрують ці місця
заново. При цьому в зустрічах команд 5 і 8 та 6 і 7
виграш зараховується у випадку здобуття трьох
перемог (перші дві зустрічі на полях команд 5, 6;
другі дві зустрічі – на полях команд 8 та 7; у ви-
падку, коли жодна з команд не досягає трьох пере-
мог, проводиться додаткова зустріч на полях ко-
манд 5 і 6).

22 березня в Дніпропетровську в зустрічі ,,Ло-
комотив” (Д) – ..Закарпаття-ЗакДУ” перемогу з ра-
хунком 3:2 здобула закарпатська команда, а 23 берез-
ня там же ужгородці програли з рахунком 1:3. 5 і 6
квітня в Ужгороді команда ,,Закарпаття-ЗакДУ” здо-
лала ,,Локомотив” (Дніпропетровськ) з однаковим
рахунком 3:1, забезпечивши собі зустріч з командою
,,Кримсода” (Красноперекопськ) за п’яте-шосте
місце, а, отже, за участь в чемпіонаті України з во-
лейболу серед чоловічих команд суперліги в сезоні
2008-2009 р.р.

17-19 квітня у Красноперекопську відбулися
ігри за V місце. Команда ,,Закарпаття-ЗакДУ” про-
грала всі зустрічі з рахунком 0:3. Таким чином, за-
карпатська команда в сезоні 2007-2008 р.р. зайняла
шосте місце.

За підсумками 2007-2008 р.р. команда ,,Закар-
паття-ЗакДУ”, виконала завдання про закріплення її
у національному супердивізіоні.

Разом з тим у виступах команди проявилися і
певні недоліки. Причиною цього фахівці та керівниц-
тво команди вважають:
- невпевнену гру на блоці;
- відсутність у переважної більшості гравців стабіль-
ної подачі;

-  незадовільний підбір м’яча;
-  коротку лавку запасних.

Зараз починається підготовка до сезону 2008-
2009 р.р. Керівництво команди має час для підведен-
ня кінцевих підсумків та аналізу виступів команди,
вжиття заходів до посилення гри команди. На думку
фахівців варто посилити роботу наукової групи з ана-
лізу кожного виступу команди, і основне – посилити
склад команди. Варто, мабуть, працювати над тим,
щоб Закарпаття мало ще одного представника у
вищій професійній лізі України, де можна було би
готувати резерв для основної команди ,,Закарпаття-
ЗакДУ”.

Висновки.
1. Здобуття Україною незалежності помітно вплину-
ло на розвиток волейболу в Закарпатті. У волей-
больних організацій Закарпатської області з’явили-
ся більші можливості для виходу їх команд на
всеукраїнську арену.

2. З розпадом СРСР створилися умови для серйозної
реорганізації українського волейболу. В результаті
цієї реорганізації були створені професійна, ама-
торська та студентська волейбольні ліги України.

3. Завдяки зростанню темпів розвитку волейболу За-
карпаття вже з 1994 року було представлено у ІІ-ій
професійній лізі України, з 1999 року – в сту-
дентській, а з 2001 року в аматорській лізі України.

4. Для підтримки команд закарпатських волейболістів
на всеукраїнській арені необхідно було забезпечу-
вати їх поповнення. Це в свою чергу спонукало до
розвитку системи дитячого волейболу.

5. Цій же меті служили й ті турніри (обласні, міжоб-
ласні, міжнародні), які організовувались на Закар-
патті або проводились за кордоном з участю закар-
патських команд.
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6. Видатним успіхом закарпатського волейболу за
період 1991-2008 р.р. є вихід команди ,,Закарпаття-
ЗакДУ” до суперліги України в сезоні 2007-2008 р.

7. На думку фахівців варто посилити роботу наукової
групи з аналізу кожного виступу команди ,,Закар-
паття-ЗакДУ”, посилити склад команди, домогтися
появи ще одного представника Закарпаття в про-
фесійній лізі України, у якому можна було би готу-
вати резерв для поповнення основної волейболь-
ної команди Закарпаття.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ПРИСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЮНАКІВ

ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ ПЕВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Троценко В.В., Іщенко О.А., Ампілогов О.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Анотація. У статті, на основі систематизації та аналізу літе-
ратурних даних, проведеного дослідження, визначений вплив
тренувального процесу спортивної гімнастики на функціо-
нальний стан організму юнаків. Підвищення спеціальної тре-
нованості гімнастів обумовлене вдосконаленням централь-
но-нервових впливів на руховий апарат. У гімнастів високої
кваліфікації більш розвинені координаційні здібності і більш
розвинені здібності до запам’ятовування рухів .
Ключові слова: тренувальний процес, функціональний стан,
м’язова діяльність, гімнасти.
Аннотация. Троценко В.В., Ищенко О.А., Ампилогов ОВ.
Организационно методические основы адаптации организ-
ма юношей к систематическим физическим нагрузкам опре-
деленной направленности. В статье на основании система-
тизации  и анализа литературных  данных, проведенного
исследования, определено влияние тренировочного процес-
са спортивной гимнастики на функциональное состояние
организма юношей. Повышение специальной тренирован-
ности гимнастов обусловлено усовершенствованиям цент-
рально-нервных влияний на двигательный аппарат. У гимна-
стов высокой квалификации более развиты координационные
способности и более развиты способности к запоминанию
движений.
Ключевые слова. Тренировочный процесс,  функциональ-
ное состояние, мышечная деятельность, гимнасты.
Аnnotation. Trotsenko V.V., Іschenko O.A., Ampіlogov OV.
Organizational and methodical bases of adaptation the organism
youths to the systematic physical loadings of definite direction.
Influence are determined of training process of sportive
gymnastics on functional status of the organism youths, to the
basic of systematize and analysis of literary facts are regarded in
the article. Increase special trained gymnasts is stipulated to
developments of centra l – nervous agencies on the motorial
apparatus. At gymnasts of tall  qualification more developed
coordination abilities and more developed abilities to reminder
of locomotions.
Key words: tra iningal process, functional status, muscular
activity, gymnasts.

Вступ.
Сучасна фізіологічна наука має досить широ-

кий експериментальний матеріал про вплив занять
фізичними вправами на стан різних функціональних
систем організму людини. Численними досліджен-
нями було встановлено, що фізичне навантаження
сприяє виробці цілого ряда пристосованих механізмів
у всіх без виключень функціональних системах. Ве-
лика кількість дослідів виконано на представниках
циклічних видів спорту, особливо на тих спортсме-
нах, тренування яких пов’язані з роботою на витри-
валість. Внаслідок цього здобуті цінні відомості про
адаптаційні можливості організму в цілому і його
окремих органів.

Так, в роботах [3,6, 1, 2,8] та інших, містяться
дані про вплив занять спортом на функціональний
стан серцево-судинної системи. Показано, що сер-
цево-судинна система тренованих спортсменів, по-
рівняно з нетренованими, володіє значно великими
функціональними резервами.
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Цікаві дані про адаптаційні можливості орган-
ізму людини здобуті при дослідженні стійкості його
до кисневого боргу, яка виникає при інтенсивній м’я-
зовій діяльності [7,5,4]. Виявилось, що треновані
спортсмени володіють вираженою здатністю, з од-
ного боку, – протистояти наступу змін у внутрішнь-
ому середовищі організму і, з іншого, – виконувати
роботу при великих порушеннях гомеостазу.

Авторів названих робіт, а також багатьох інших,
цікавило питання про діапазон пристосувальних
можливостей організму людини на прикладі змін ціло-
го ряду функціональних показників.

Зрозуміло, що знання функціональної границі
кожної окремої системи розкриває широкі можли-
вості для контролю за станом організму  спортсменів
що тренуються і, відповідно, створює науково-об-
грунтовані передумови для управління в кожному
конкретному випадку, тобто застосовуючи до окре-
мого виду спорту.

Зараз встановлено, що жоден вид спорту не
може розвивати в однаковій мірі всі функції організ-
му. В кожному конкретному випадку найбільші зміни
спостерігаються в тій функціональній системі, або в
комплексі функціональних систем, які забезпечують
виконання визначеної специфічної діяльності.

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Загальна мета нашого дослідження – вивчи-

ти вплив тренувального процесу зі спортивної гімна-
стики на функціональний стан організму гімнастів.

Досягнення поставленої мети здійснювалися
шляхом розв’язання таких завдань дослідження:
1. Дослідити вплив регулярних тренувальних наван-
тажень на стан рухового апарату гімнастів.

2. Визначити, як змінюється функціональний стан
вестибулярного та зорового аналізаторів під впли-
вом регулярних тренувань по гімнастичному ба-
гатоборству.

Результати досліджень.
З існуючих на даний час експериментальних

даних, отриманих різними авторами при дослідженні
гімнастів, можна бачити, що даний вид спорту в
більшості сприяє удосконаленню діяльності нерво-
вої системи, рухового апарату і аналізаторів. Це по-
в’язано з тим, що гімнасти, при оволодінні все
більшою кількістю рухових навиків, повинні пере-
борювати складності перш за все координаційного
характеру, в наслідок чого найбільшому тренуваль-
ному впливу будуть підпорядковані ті механізми, які
повинні забезпечувати діяльність нервово-м’язової
системи на потрібному рівні. Однак існуючих у літе-
ратурі даних все ж недостатньо для вияснення пи-
тання про те, як співвідносяться зміни, які виника-
ють в руховому апараті, центральній нервовій
системі і аналізаторах у гімнастів. За літературними
даними ми не можемо ще сказати, в якій із ланок
складної функціональної системи, відповідальної за
виробіток рухових навиків, в першу чергу виникає
невідповідність між поточними потребами і наяв-

ними функціональними резервами. Більш точні дані
на цей рахунок можна отримати тільки при дослід-
женні у одних і тих же досліджених цілого ряду фун-
кціональних показників, за допомогою яких можна
судити про вплив тренувальних занять на перифе-
ричну ланку нервово-м’язового апарату, нервову
систему і аналізатори.

При проведенні власних досліджень вивчались
збудливість нервової системи і функціональний стан
окремих аналізаторів (зорового, слухового і вестибу-
лярного).

Дослідження збудливості нервової системи
гімнастів показало, що цей показник значно не
змінюється з ростом їх спортивної кваліфікації.

За даними, які приведені в таблиці 1, знаходи-
мо, що у гімнастів високої кваліфікації латентний пе-
ріод звуко-моторної реакції, по якому можна судити
про збудливість нервової системи , вірогідно більший,
чим у третьорозрядників і новачків. У перших він
дорівнює 0,26±0,003 сек. , а у других на 0,01 сек. мень-
ше. При повторному дослідженні (після тренування)
були отримані ідентичні результати.

Відомість про функціональний стан зорового
аналізатора гімнастів і про зміни його під впливом тре-
нувального навантаження отримані нами при дослід-
женні швидкості сприйняття та переробки інформації.

У гімнастів високої кваліфікації до тренування
сприйняття і переробки інформації в зоровому аналі-
заторі проходили зі швидкістю 1,42±0,14 біт/сек., тоді
як у третьорозрядників і новачків на 0,25 біта швидше.

Після тренування окремі значення дослідже-
ного показника як у гімнастів високої, так і у гімнастів
низької кваліфікації були щільно згруповані близько
його середніх значень.

У кандидатів в майстри спорту і першорозряд-
ників розмах коливань цього показника до тренуван-
ня дорівнював 1,37 біт/сек., а після нього-1,26 біт/сек.
Це ж саме простежується і у гімнастів низької кваліф-
ікації . У них розмах коливань цього показника до тре-
нування і після нього дорівнював відповідно – 1,22 і
0,87 біт/сек. Тому, внаслідок меншої варіабільності
даних швидкість сприйняття і переробки інформації в
системі зорового аналізатора гімнастів низької квалі-
фікації після тренувального заняття стала статистично
вірогідно (р<0,01) більшою, ніж у кандидатів в майст-
ри спорту і першорозрядників. Однак тут, на наш по-
гляд, більш важливим є той факт, що у гімнастів обох
груп властивість до сприйняття і переробки інформації
під впливом тренувального навантаження не зменши-
лась, а навпаки, є тенденція до деякого її збільшення.
Таким чином, за даними швидкості сприйняття і пере-
робки інформації можна зробити підсумок, що тре-
нувальне навантаження не призвело до зниження фун-
кціональних можливостей зорового аналізатора.

Це не можна сказати про функціональну
стійкість вестибулярного апарату наших досліджених
до дії обертальних навантажень.

В стані спокою функціональна стійкість вести-
булярного апарату у кандидатів в майстри спорту і
першорозрядників складала 4,82+0,04 бала, що стати-
стично вірогідно вища (t=3,83; р<0,01), а ніж у
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Таблиця 1. 
Латентний період звуко-моторної реакції гімнастів перед тренуванням 

 
І група ІІ група Достовірність 

відмінностей 
Границі 
коливань 

Границі 
коливань 

Досліджені 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

 
т 

 
р 

Латентний 
період звуко-
моторної 
реакції (в сек) 

0,26±0,003 0,23-0,29 0,25±0,002 0,22-0,29 2,5 <0,02 

 
Таблиця 2. 

Різниця між показниками функціональної стійкості вестибулярного апарату  
до і після тренування у гімнастів високої і низької кваліфікації 

 
І група Достовірність 

відмінностей 
ІІ група Достовірність 

відмінностей 
До 

тренуванн
я 

Після 
тренуванн
я 

До 
тренування 

Після 
тренуванн
я 

Досліджені 
показники 

M±m M±m 

t р 

M±m M±m 

t р 

Функціональна 
стійкість 
вестибулярного 
апарата (в балах) 

4,82± 
0,04 

4,58± 0,06  
3 

 
<0,01 

4,59± 0,04 4,42± 0,05  
2,83 

 
<0,01 

 
гімнастів низької кваліфікації. У них цей показник на
0,23 бала менший.

Після тренувального заняття різниця в функц-
іональній стійкості вестибулярного апарату гімнастів
першої і другої груп зменшилась до 0,16 бала .Якщо
порівняти ці показники, то можна бачити, що як у
гімнастів високої, так і у гімнастів низької кваліфікації
функціональна стійкість вестибулярного апарату
після тренування зменшилась.

Цікаво було виявити наскільки значимим було
зменшення цього показника у досліджених кожної з
груп окремо.

За даними таблиці 2 можна бачити, що зни-
ження функціональної стійкості вестибулярного апа-
рату було статистично вірогідно у гімнастів обох груп.
Однак у кандидатів в майстри спорту і в першороз-
рядників воно склало 0,24 бала, а третьорозрядників і
новачків, – тільки 0,17 бала.

Аналізуючи фізичну працездатність гімнастів
високої і низької кваліфікації до тренування за Гар-
вардським степ-тестом видно, що у гімнастів високої
кваліфікації індекс склав 83,56±1,05, а у гімнастів низь-
кої кваліфікації 79,5±0,58, що є статистично вірогід-
ним (t=3,38, p<0,001). Порівнюючи ці показники зі
стандартами можна виставити оцінку гімнастам І
групи добре, а другої – середню.

За даними таблиці 3 ми бачимо, що зниження
оцінки у спортсменів 1-ої групи до, та після трену-
вання більш статистично вірогідна (t=6,51, р<0,001)
ніж у спортсменів 2-ої групи, де оцінка не є статис-
тично вірогідною (t=0,4 , р>0,05).

За результатами дослідження координаційних
здібностей гімнастів високої і низької кваліфікації, за-

реєстрованими до тренування, статистична вірогідність
Гарвардського степ-тесту складає t=8,24, p<0,001.

Результати досліджень координаційних здібно-
стей гімнастів високої і низької кваліфікації, зареєст-
ровані до та після тренування, у гімнастів 1-ої групи
статистична вірогідність менша ніж у гімнастів 2-ої
групи.

Аналізуючи дані досліджень здібностей до на-
вчання гімнастів високої і низької кваліфікації, зареє-
стровані до і після тренування (табл. 4, 5), ми бачимо,
що вивчення комплексу вправ до тренування у 1-ої
групи складає -3,11±0,24, а у другої 5,97±0,21, що є
статистично вірогідним (t=8,94, p<0,001).

Оцінюючи вивчення комплексу вправ  у
гімнастів обох груп до та після тренування видно, що
статистична вірогідність 1-ої групи більша, ніж у
гімнастів 2-ої.

Таким чином, під впливом занять спортивною
гімнастикою найбільш виражені адаптивні пристосу-
вання формуються в центрах запам’ятовування, про-
грамування і координації рухів, а також в системі ве-
стибулярного аналізатора.

І саме ці прояви моторики слід брати до уваги,
коли ставиться завдання розробки критеріїв, на ос-
нові яких можна управляти тренованістю гімнастів.

Висновки.
1. Підвищення спеціальної тренованості гімнастів
обумовлене, головним чином , вдосконаленням
центрально – нервових впливів на руховий апарат.

2. У гімнастів високої кваліфікації в порівнянні з менш
підготовленими, більш розвинені координаційні
здібності, а також більш розвинені здібності до за-
пам’ятовування рухів .
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Таблиця 4. 
Результати дослідження здібностей до навчання гімнастів  
високої і низької кваліфікації, зареєстровані до тренування 

 
І група ІІ група Достовірність 

відмінностей 
Границі 
коливань 

Границі 
коливань 

Тестові 
завдання 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

t р 

Вивчення 
комплексу вправ 

3,11±0,24 2-5 5,97+0,21 4-8 8,94 <0,001 

 
Таблиця  5 

Результати дослідження здібностей до навчання гімнастів високої і низької кваліфікації,  
зареєстровані до і після тренування 

 

І група 
До тренування Після тренування 

Достовірність 
відмінностей 

Границі 
коливань 

Границі 
коливань  

Тестові 
завдання 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

t Р 

Вивчення 
комплексу 
вправ 

3,11±0,24 2-5 5,17±0,32 3-7 5,15 <0,001 

ІІ група 
До тренування Після тренування 

Достовірність 
відмінностей 

Границі 
коливань  

Границі 
коливань  

Тестові 
завдання 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

t р 

Вивчення 
комплексу 
вправ 

5,97+0,21 4-8 6,95±0,3 4-10 2,65 <0,01 

Таблиця 3. 
Дані фізичної працездатності гімнастів високої і низької кваліфікації, 

 зареєстровані до і після тренування 
 

І група 
До тренування Після тренування 

Достовірність 
відмінностей 

Границі 
коливань 

Границі 
коливань 

Досліджені 
показники 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

t р 

ІГСТ  
83,56±1,05 

76-89  
76,72+0,1 

71-84  
6,51 

 
<0,001 

ІІ група 
До тренування Після тренування 

Достовірність 
відмінностей 

Границі 
коливань 

Границі 
коливань 

Досліджені 
показники 

M±m 

min-max 

M±m 

min-max 

Т р 

ІГСТ 79,5+0,58 74-85 79,1±0,82 71-87 0,4 >0,05 
 

3. Спеціальна тренованість гімнастів в значній мірі
залежить від рівня функціональної стійкості вести-
булярного аналізатора до дій обертаючих наванта-
жень. Це являє собою одним з критеріїв придат-
ності до занять спортивною гімнастикою.

4. Функціонування зорового аналізатора під час ви-
конання гімнастичних вправ відбувається менш
напружено ніж вестибулярного.

5. Збудливість нервової системи збільшується не сут-
тєво під впливом регулярних занять спортивною
гімнастикою.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем організа-
ційно методичних основ пристосування організму
юнаків до систематичних фізичних навантажень пев-
ної спрямованості.
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ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА ДІТЕЙ
11-16 РОКІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Турчик І.Х.
Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Анотація. Стаття присвячена аналізу змісту та методики
організації предмету фізкультурна освіта (ФКО) дітей 11 –
16р. в Великій Британії. Виявлено особливості навчальної
програми ФКО третього і четвертого ключових етапів. На-
явність додаткового теоретичного уроку дозволяє вивчити
теоретичні засади зазначеного предмету і обрати екзамен на
Загальний Сертифікат Середньої Освіти. На третьому клю-
човому етапі учням дається право вибору 4 засобів із 6. На
четвертому обов’язковими для вибору є 2 види рухової діяль-
ності. Можливість вибору спортивної спеціалізації підви-
щує інтерес до фізичної культури, формуючи цілеспрямова-
ну установку до систематичних занять фізичною культурою.
Ключові слова: Великобританія, фізкультурна освіта, середній
шкільний вік, зарубіжний досвід.
Аннотация. Турчик И.Х. Физкультурное образование детей
11-16 лет в Великой Британии. Статья посвящена анализу
содержания и методики организации предмету физкультур-
ное образование (ФКО) детей 11 – 16 лет Великой Британии.
Раскрыты особенности учебной программы ФКО третьего
и четвертого ключевых этапов. Наличие дополнительного
теоретического урока позволяет выучить теоретические ос-
новы указанного предмета и избрать экзамен на Общий Сер-
тификат Среднего Образования. На третьем ключевом этапе
ученикам дается право выбора 4 средств из 6. На четвертом
обязательными для выбора являются 2 вида двигательной
деятельности. Возможность выбора спортивной специали-
зации повышает интерес к физической культуре, формируя
целенаправленную установку к систематическим занятиям
физической культурой.
Ключевые слова: Великобритания, физкультурное образова-
ние, средний школьный возраст, зарубежное образование.
Аnnotation. Iryna Turchyk. Physical education of pupils 11 –
16 years old in Great Britain. The article is devoted to the
analysis of content and methods organization lessons of physical
education of pupils 11 – 16 years old in Great Britain. Investigates
special features of National Curriculum (III – IV key stages) in
England. Presence of additional theoretical lesson allows to
learn theoretical bases of the specified subject and to select
examination on the Over-all Certificate of Secondary education.

At the third key stage to pupils it is entitled a choice of 4 means
from 6. On the fourth for a choice 2 aspects of motorial activity
are obligatory. The opportunity of a  choice of sports
specialization raises interest to physical tra ining, shaping
purposeful installation to regular holdings by physical training.
Key words: Great Britain, physical education, middle age, foreign
experience.

Вступ.
У наш стрімкий вік фізкультура і спорт набу-

вають значення вирішальних чинників серед усього
комплексу умов, що визначають оптимальну життє-
діяльність людини.

У сучасних умовах, коли зниження духовного
потенціалу та здоров’я молоді, особливо підлітків, стає
відчутною реальністю, необхідність орієнтованості та
формування духовних потреб, здорових звичок,
фізичного загартування, здорового способу життя в
цілому є одним із пріоритетних завдань розвитку
фізичної культури та спорту.

Національна доктрина розвитку фізичної культу-
ри і спорту визначає : “Фізичне виховання  є важливим
чинником здорового способу життя, профілактики зах-
ворювань, організації змістовного дозвілля, формуван-
ня гуманістичних цінностей та створення умов для все-
бічного гармонійного розвитку людини” [2].

Мета фізичного виховання дітей середнього
шкільного віку в Україні: цілеспрямоване формуван-
ня (на ґрунті глибоких знань і переконань) мотивації
піклування про власне здоров’я, працездатності, на-
вичок організації режиму повсякденної рухової ак-
тивності. На думку Б.М.Шияна, учні цього віку по-
винні усвідомити, що культура ставлення до власного
здоров’я, рівня фізичної підготовленості є складовою
частиною загальної культури особи і значною мірою
визначає її соціальний та моральний статус [3].

Слід зазначити, що орієнтація на здоровий
спосіб життя та систематичні заняття фізичною куль-
турою формуються значною мірою саме у підлітко-
вому віці. Таким чином, для цього віку дуже важливе
формування цільової установки на набуття здорових
звичок, умінь і навичок самостійних занять фізич-
ною культурою [1].

На нашу думку, цікавим є вивчення світового
досвіду розв’язання завдань такого плану, зокрема у
зв’язку з тенденцією інтеграції України у загальноєв-
ропейський простір. Особливий інтерес викликає
Великобританія, адже це країна з давніми спортивни-
ми традиціями, а також високоякісною освітою.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи – аналіз змісту та методи-

ки організації предмету фізкультурна освіта (ФКО)
дітей (11 – 16р.) у Великій Британії.

Результати досліджень.
Процес обов’язкового навчання учнів Вели-

кобританії поділяється на чотири ключових етапи за-
лежно від віку [6]: перший етап – 5-7 років; другий  –
з 7 до 11 років; третій етап – з 11 до 14 років; четвер-
тий етап – з 14 до 16 років.
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Зауважимо, що вікові межі шкільного віку в
Україні та Великій Британії відрізняються. Середній
шкільний вік в Україні охоплює 10-14 р., а в Великій
Британії (11 – 16 р.). Протягом навчання на цих етапах
учні вивчають 10 обов’язкових предметів, до яких
належить і фізкультурна освіта

На цих етапах уроки фізкультурної освіти про-
водять фахівці (вчителі ФКО). Обов’язковими є два
уроки по 40 – 50 хвилин на тиждень. У деяких приват-
них школах одне заняття з ФКО має загальнорозвива-
ючий характер, а на другому проводяться командні
ігри (чоловічі та змішані школи), або урок танцю
(жіночі школи).

Як випливає з аналізу навчальної програми,
метою третього ключового (11 – 14р.) етапу ФКО є
покращення учнями якості техніки виконання вивче-
них вправ. Школярі вчаться їх застосовувати у різних
видах рухової активності. Учні починають розуміти
принципи зростання ефективності виконання і засто-
сування вмінь у власній практиці та роботі інших,
вчаться брати на себе ініціативу і приймати власні
рішення для удосконалення виконання. Навчаючись
на цьому етапі школярі починають визначати види
рухової активності, яким вони надають перевагу і
виконувати велику кількість ролей [6].

Метою четвертого ключового(15 – 16р.) ета-
пу є оволодіння учнями комплексом та необхідною
діяльністю, використовуючи набуті знання про
вміння, техніку та ефективне виконання. Вони прий-
мають рішення про продовження занять фізичною
діяльністю, що буде носити переважно змагальний
чи виконавчий характер або ж займатися з метою
покращення здоров’я, набуття доброго самопочут-
тя, чи для розвитку особистої фізичної підготовки.
Також на цьому етапі учні визначають роль, яка най-
краще підходить їм для діяльності – тренера, хореог-
рафа, лідера, чи інших. Розглядають свої здобутки і
фізичну вправність, що надають їм впевненість у про-
довжені занять поза школою і у подальшому житті.

Програма навчання з ФКО у Великій Британії
на третьому етапі рекомендує шість видів діяльності,
якими можуть займатися учні: гімнастика, танці; ігри,
плавання та безпека на воді, легка атлетика та активне
дозвілля на природі

Учні повинні обрати чотири види, при цьому
інваріативними є:
· Ігри (обов’язковий вид рухової діяльності)
· Танці або гімнастика (обов’язковим є один з видів
або можливим є обрання обидвох діяльностей)

· Плавання та безпека на воді або легка атлетика або
активне дозвілля на природі (обов’язковими є два
види рухової діяльності або відповідно один).

Нами підраховано кількість максимальних ва-
ріантів вибору (9) на третьому ключовому етапі, які
можуть зробити учні Великобританії (табл.1).

Така можливість вибору заняття за інтересом
учня сприяє підвищенню мотивації до уроку ФКО і
підвищує кваліфікацію вчителя (стимулює вчителя
бути  фахівцем у різних видах спортивної діяльності).

На четвертому ключовому етапі учні повинні
обрати два види діяльності з шести передбачених на

третьому етапі. На відміну від інших ключових етапів,
на четвертому етапі жоден з видів діяльності не є обо-
в’язковим, а лише рекомендованим (табл.2).

Це зумовлено тим, що на перших трьох ключо-
вих етапах у дітей повинні сформуватися рухові вміння
та навички з різних видів фізичних вправ ( на першому
– з 4-х видів; на другому – з 5-ти; на третьому – з 4-х
видів фізичних вправ). На основі сформованого рухо-
вого фонду на четвертому ключовому етапі учням
надається можливість удосконалюватися лише у двох
видах фізичних вправ. Разом з тим фахівці рекоменду-
ють школам створити оптимальні умови для занять
спортивними іграми, що на їх думку буде стимулюва-
ти учнів зробити вибір на користь ігор. Можливо, це
зумовлено, тим, що спортивні ігри є необхідним ви-
дом рухової діяльності при складанні іспиту з ФКО.

Отже, заняття на цих ключових етапах прово-
дяться фахівцями з урахуванням потреб підлітків, що
у свою чергу допомагає підвищити мотивацію до
занять фізичними вправами.

Вивчаючи гімнастику протягом третього-чет-
вертого ключових етапів учні повинні вміти складати
та виконувати комплекси комбінацій з використан-
ням гімнастичного спорядження і без нього у різних
вправах гімнастичних видів; вміти створювати власні
комбінації (зі зміною амплітуди, швидкості, напрямків
і рухів з спортивними снарядами, самостійно та з
партнерами); ефективно використовувати техніку та
вміння спрямувати свої дії на досягнення успіху в
точності та послідовно їх виконання.

На заняттях танцями дітей вчать складати і ви-
конувати танці використовуючи різну техніку та ком-
позиційні рухові дії з високою точністю та виразністю
рухів, використовувати різні танцювальні стилі і фор-
ми відповідаючи ними на різні суспільні та культурні
ситуаційні завдання, застосовувати композиційні прин-
ципи при створенні власних танців (наприклад удоско-
налювати характерні рухи, відчувати характер танцю),
використовувати у танцях вміння виразити себе.

Протягом навчання плаванню та безпечної
поведінки на воді у середніх класах шкіл Великобри-
танії учні вчаться розробляти і реалізовувати індиві-
дуальну та групову техніку у першостях з плавання,
брати участь у змаганнях та інших видах рухової діяль-
ності на воді, використовувати техніку, що спрямова-
на на досягнення успіху та вмінь з контролюючи силу,
швидкість та правильність виконання.

 Протягом занять легкою атлетикою. на тре-
тьому та четвертому ключовому етапі діти навчають-
ся розробляти та реалізувати індивідуальні та групові
програми у легкоатлетичних випробуваннях. У цих
заняттях необхідно досягати технічно правильного ви-
конання бігових вправ, стрибків та метань, як окре-
мих фізичних вправ і у різноманітних комбінаціях, з
великою точністю, швидкістю та силою. Учні також
повинні брати участь у легкоатлетичних змаганнях з
різних дисциплін.

Активне проведення дозвілля передбачає участь
дітей у різноманітних видах позашкільній діяльності та
мандрівках, де діти використовують набуті вміння та
навички у таких видах: веслування, піші походи, скало-
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лазання та інші, вирішують проблеми і долають при-
родні зовнішньо середовищні перешкоди, а також пра-
вильно реагують на зміну середовищних факторів [7].

Як свідчать результати досліджень, ігрова
діяльність займає чільне місце у навчальній програмі
з ФКО в Великій Британії (близько 50-70% загального
навчального часу) [8]. Навчаючись на третьому та
четвертому ключових етапах діти повинні вміти гра-
ти у 3 типи ігор (за загальноприйнятою англійською
класифікацією), використовувати техніку відповідно
до характеру гри з постійним контролем; застосову-
вати принципи атаки та захисту при плануванні та
здійсненні комплексної командної стратегії; ефектив-
но реагувати на варіативні ситуації гри, брати участь
в змагальних видах діяльності.

Виявлено, що необхідним розділом навчаль-
ної програми третього та четвертого ключових етапів
і надалі залишається теоретична підготовка, адже
учні, які навчаються на четвертому ключовому етапі,
мають можливість обрати екзамен з ФКО для скла-
дання на Загальний Сертифікат Середньої Освіти
(ЗССО), який дозволяє глибше вивчити зазначений
предмет і використовувати акредитацію як засіб для
подальшого навчання і працевлаштування [5]. На
четвертому ключовому етапі за бажанням учнів вво-
диться третій теоретичний урок ФКО.

Висновки.
Аналіз змісту та методики організації предме-

ту ФКО третього (12 – 14) та четвертого  (15 – 16)
ключових етапів дозволив виявити такі особливості
навчальної програми Великої Британії:
- теоретизація: наявність додаткового теоретичного
уроку, дозволяє вивчити теоретичні засади зазна-

ченого предмету, обрати екзамен з ФКО на Загаль-
ний Сертифікат Середньої Освіти і використовува-
ти акредитацію як засіб подальшого навчання і пра-
цевлаштування;

- елективність: на третьому ключовому етапі учням
дається право вибору 4 засобів із 6, а на четверто-
му обов’язковими для вибору є 2 види рухової
діяльності. Можливість вибору спортивної спеціа-
лізації на основі особистої зацікавленості підлітків,
підвищує інтерес до фізичної культури, формую-
чи цілеспрямовану установку до систематичних
занять фізичною культурою.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізкуль-
турної освіти дітей 11-16 років у Великій Британії.
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Таблиця 1. 
Варіанти вибору видів рухової активності на третьому КЕ 

 
Вид рухової діяльності Варіанти 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гімнастика +   +  + + + + 
Танці + + + + + +    
Ігри + + + + + + + + + 
Активне дозвілля на природі   +  + +  + + 
Плавання + + +    + +  
Легка атлетика  +  + +  +  + 

 Таблиця 2. 
Варіанти вибору видів рухової активності на четвертому КЕ 

 
Вид рухової діяльності Варіанти 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Гімнастика + + + + +           
Танці +     + + + +       
Ігри  +    +    + + +    
Активне дозвілля 
 на природі 

  +      +   +  + + 

Плавання    +   +    +  + +  
Легка атлетика     +   +  +   +  + 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА КРИЗИ В
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Фальова О.Є.
Харківський національний педагогічний

університет ім. Г.С.Сковороди

Анотація. У статті досліджується специфіка студентства як
особливої вікової та соціально-психологічної категорії, про-
блеми і кризи студентського віку. Розглядаються питання адап-
тації, переадаптації та стан дезадаптації студентів у ВНЗ.
Наводяться дослідження щодо ситуації іспитів та наслідки
підвищеної нервово-психічної напруги в процесі їхньої здачі.
Описуються  негативні зміни у мисленні, пізнавальних про-
цесах та емоціях студентів, що можуть привести до втрати
інтересу до навчання, зниження рівня домагань, зміни само-
оцінки особистісних якостей.
Ключові слова: студентській вік, особистісний розвиток, осо-
бистісні якості, стійка психічна адаптація, переадаптація,
дезадаптація,  нервово-психічна напруга.
Аннотация. Фалёва Е.Е. Основные психологические про-
блемы и кризисы в развитии личности студента. В статье
исследуется специфика студенчества как особой возрастной
и социально-психологической категории, проблемы и кри-
зисы студенческого возраста. Рассматриваются вопросы адап-
тации, переадаптации и состояние дезадаптации студентов в
ВУЗе. Приводятся результаты исследований экзаменацион-
ной ситуации и последствия повышенного нервно-психи-
ческого напряжения в процессе их сдачи. Описываются  не-
гативные изменения в мышлении, познавательных процессах
и эмоциях студентов, что может привести к утрате интереса
к обучению, снижения уровня притязаний, изменения само-
оценки личностных качеств.
Ключевые слова: студенческий возраст, личностное разви-
тие, личностные качества, устойчивая психическая адапта-
ция, переадаптация, дезадаптация,  нервно-психическое на-
пряжение.
Annotation. Faleva E.E. The main psychological problems and
crisises in the development of student personality. This article
investigates specific character of students as special age-specific
and social psychological category. We examine questions of
adaptation, readaptation and desadaptation of students in the
hight school. You can find the results of examination situation
investigations and consequences of increased nervous
psychological exertion during passing of examinations. We
describe negative changes in thinking, cognitive processes and
emotions of students, which can lead to the loss of interest in
training, reducing of pretension level, change of self-appraisal
of personal qualities.
Key words: student age, personal development, personal qualities,
stable psychological adaptation, readaptation, desadaptation,
nervous psychological exertion.

Вступ.
Останнім часом проблема розвитку студентсь-

кої молоді стала предметом вивчення великої кількості
дисциплін (медицини, соціології, психології, педагог-
іки тощо).

Наше дослідження, присвячене вивченню пси-
хологічних проблем особистісного розвитку студентів
та криз в розвитку особистості, зажадало від нас док-
ладного розгляду специфічних особливостей так зва-
ного «студентського віку».

Час навчання у ВНЗ збігається із другим періо-
дом юності або першим періодом зрілості, що харак-
теризується складністю становлення особистісних рис
– процес, проаналізований у роботах таких учених, як
Б.Г.Ананьєв, О.В.Дмитрієв, О.К.Дусавицький,
З.Ф.Єсарьова, І.С.Кін, В.Т.Лісовський. Характерною

рисою морального розвитку в цьому віці є посилення
свідомих мотивів поведінки. Разом з тим фахівці в га-
лузі вікової психології та фізіології відзначають, що
здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки
в 17-19 років розвинена не повною мірою. Нерідкі не-
вмотивований ризик, невміння передбачати наслідки
своїх учинків, в основі яких можуть бути не завжди
гідні мотиви. Так, В.Т.Лісовський відзначає, що 19-20
років – це вік безкорисливих жертв і повної самовіддачі,
але й нерідких негативних проявів. Е.Еріксон визначає
даний період як проміжний між «юністю» і «ранньою
зрілістю», тому для нього характерні проблеми і кри-
зи, як юнацтва, так і дорослого життя.

Як будь-яка стадія життєвого циклу людини,
він має свою специфіку. На думку Б.Г.Ананьєва, пе-
ретворення мотивацій, всієї системи ціннісних оріє-
нтації, з одного боку, інтенсивне формування спец-
іальних здібностей у зв’язку із професіоналізацією, з
іншого боку – виділяють цей вік як центральний пер-
іод становлення характеру та інтелекту.

О.К.Дусавицький розглядає студентський вік
як завершальний етап формування особистості, її
когнітивних, емоційних, мотиваційних, вольових яко-
стей, а також цивільної позиції та системи цінностей.
Саме в рамках даного віку самосвідомість особис-
тості досягає певної зрілості, ієрархія цінностей стає
стійкою, поведінка носить не ситуативний, реактив-
ний характер, а навпаки, проактивний, тобто такий,
що опирається на усвідомлену відповідальність.

С.Саарі виділяє головні завдання студентсько-
го віку: «формування реалістичної і диференційова-
ної перспективи на майбутнє, заснованої на оцінці
власних здібностей і схильностей, формування ієрар-
хічної структури мотивів і розвиток стабільного влас-
ного «Я».

У студентському віці здобувають стабільність
і виразність ціннісні орієнтації особистості. В.П.Ту-
гаринов, досліджуючи молодіжні цінності, умовно
ділив їх на матеріальні, соціально-політичні та духовні.
Почуття патріотизму, праця, спілкування з людьми є
синтетичними цінностями. Одночасно з одержанням
освіти людина формує стійкий світогляд, моральні
принципи і картину миру, що включає професійні та
загальнокультурні знання, а також знаходить досвід
суспільної активності.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – вивчення психологічних про-

блем особистісного розвитку студентів та криз в роз-
витку особистості.

Результати досліджень.
Особливо активно проблематика студентсько-

го віку піддалася вивченню в останні роки, що знай-
шло своє відбиття в ряді досліджень, проведених в
Україні в 1999-2006 р. У роботі С.О.Колотій розглянуті
психологічні механізми і умови формування емоцій
у студентів. Н.В.Наумчик розглядає емоційні та пове-
дінкові складові в системі особистісних характерис-
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тик студентів, їхній зв’язок з мотивацією, темперамен-
том і саморегуляцією. Автор підкреслює, що само-
регуляція – це складне багатоаспектне явище, що
обґрунтовує процеси адаптації та розвитку людини
на всіх рівнях. У роботах Т.О.Кадикової, О.Д.Научи-
тель аналізується роль і значення ціннісних орієнтацій
студентів, їхнє суб’єктивне самовизначення, а також
вплив цих факторів на різні аспекти поведінки моло-
дих людей. С.М.Трусова у своєму дослідженні звер-
тає увагу на негативні сторони і аспекти студентсько-
го віку. Розглядає одну із самих хворобливих проблем
сучасного суспільства – суїциди, і виділяє найваж-
ливіші фактори формування суїцидальної поведінки
в осіб молодого віку. С.Г.Шебанова пропонує комп-
лексну систему тренінгів спілкування для корекції і
профілактики агресивної поведінки в осіб студентсь-
кого віку. І.О.Філенко досліджує несприятливі функ-
ціональні стани, що виникають у студентів під час
навчання, виявляє групи ризику, що характеризують-
ся різною адаптацією до процесу навчання, і розгля-
дає  процес психологічного супроводу педагогічно-
го процесу, як основу розвитку і удосконалювання
гармонічної особистості студента. Н.І.Рейнвальд
відзначає песимістичні перспективи формування
свідомості студентів у нових соціально-економічних
умовах, обумовлені низкою факторів, що визнача-
ють поведінкову і особистісну агресивність як домі-
нантну психологічну рису студентської молоді. Та-
ким чином, студентський вік є в цілому досить
проблемним, у зв’язку із цим зупинимося на пробле-
мах і кризах у розвитку особистості студента.

Факт надходження у ВНЗ зміцнює віру люди-
ни у власні чинності та здібності, породжує надію на
повнокровне і цікаве життя. Разом з тим на 2 і 3 кур-
сах нерідко виникає питання про правильність вибо-
ру ВНЗ, спеціальності, професії. До кінця 3 курси
остаточно вирішується питання про професійне са-
мовизначення. Однак трапляється, що в цей час прий-
маються рішення в майбутньому уникнути роботи
зі спеціальності.

Вік 18-20 років – це період найбільш активного
розвитку моральних і естетичних почуттів, становлен-
ня і стабілізації характеру та, що особливо важливо,
оволодіння повним комплексом соціальних ролей до-
рослої людини: цивільних, професійно-трудових тощо.
Перетворення мотивації, всієї системи ціннісних оріє-
нтації, з одного боку, інтенсивне формування спец-
іальних здібностей у зв’язку із професіоналізацією – з
іншої, виділяють цей вік як центральний період ста-
новлення характеру та інтелекту.

Безсумнівно, період навчання у ВНЗ – це най-
важливіший період соціалізації людини. Соціалізація
– це процес формування особистості в певних соц-
іальних умовах, процес засвоєння людиною соціаль-
ного досвіду, у ході якого людина перетворює соц-
іальний досвід у власні цінності та орієнтації,
вибірково вводить у свою систему поведінки ті нор-
ми і шаблони поведінки, які прийняті в даній групі та
суспільстві. У студентському віці задіяні всі механіз-
ми соціалізації: це і освоєння соціальної ролі студен-

та, і підготовка до оволодіння соціальної ролі «про-
фесійного фахівця», і механізми наслідування, і ме-
ханізми соціального впливу з боку викладачів і сту-
дентської  групи.  Явища  сугестивності  та
конформізму також виражені в студентському сере-
довищі. Найбільші зміни в особистості студентів відбу-
ваються під впливом тих факторів і умов, які виника-
ють у провідних видах спільної діяльності. Провідною
формою спільної діяльності в системі професійної
освіти є навчання. Те, у яких формах протікає спільна
навчальна діяльність, визначає їх загальне, соціальне
і професійне становлення. Особливе значення у фор-
муванні особистості має колектив навчальної групи
та рівні його розвитку.

Не менш важливу роль у формуванні особис-
тості студента грає і його самостійна робота, як на це
вказують В.Граф, В.Я.Ляудис, І.І.Ільясов, Є.В.Заїка,
А.С.Ячина. Самостійна постановка цілей і завдань
свого власного розвитку, планування життя тощо є
необхідною умовою, як у плані одержання відповід-
ної освіти, так і професійного становлення особис-
тості. При виборі професії важливо її індивідуальне
насичення особистісними змістами – розуміння і
переживання людиною того, для чого вона працює,
як робота пов’язана з її переконаннями, цінностями,
ідеалами, мотивами. До закінчення ВНЗ багато хто
підводить деякі особистісні підсумки, засновані на
розумовому і критичному відношенні до самого себе:
більшість людей до цього часу можуть зрозуміти, що
вони можуть і чого не можуть, що дається із працею,
а чого, швидше за все, досягти не вдасться. На цій
основі здійснюються перепланування життя, переоц-
інка життєвих цінностей, переорієнтація мотивів для
наступного життєвого етапу. Людина осмислено ро-
бить вибір і готова прийняти його наслідки.

У плані внутрішнього переживання наближен-
ня до верхньої границі студентського віку багато з
людей оцінюють як одну із самих спокійних і благо-
получних фаз власного життя. Тут маються на увазі
не зовнішні ситуації розвитку, а внутрішня рівновага
і внутрішня впевненість у своїй здатності впоратися з
будь-якими обставинами життя. Майбутньому фахі-
вцю необхідно знати, якими професійно важливими
якостями він володіє і наскільки вони розвинені. Йому
необхідно знати, чи вільний він від небажаних у цій
складній професії якостей, таких як пасивність, кон-
формність, ригідність, конфліктність, емоційна
нестійкість, тривожність тощо.

Особливої уваги вимагають особистості із за-
вищеними або заниженими, тобто неадекватними
самооцінками. Усе більше очевидним стає факт, що
самооцінка студента, його відношення до себе і сприй-
няття себе багато в чому визначають його поведінку
та успішність. Наприклад, надмірно ранимий і чут-
ливий студент може кинути навчання, занижуючи у
своїх очах свої здібності та успіхи.

У цьому зв’язку найбільш важливою пробле-
мою виступає адаптація студентів до навчання у
ВНЗ. Проблеми адаптації докладно розглядаються
дослідниками. Ми коротко зупинимося на окремих
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моментах. Вирішальну роль у процесі підтримки адек-
ватних відносин у системі «індивідуум-середовище»,
у ході якого можуть змінюватися всі параметри сис-
теми, грає психічна адаптація. Стійка психічна адап-
тація (адаптованість) – рівень психічної діяльності
(комплекс регуляторних психічних реакцій), що виз-
начає адекватну заданим умовам середовища повед-
інку людини, її ефективну взаємодію із середовищем
і успішною діяльністю без значної нервово-психічної
напруги. Критерієм підвищення нервово-психічної
стабільності можна вважати внутрішню психічну ком-
фортність людини, обумовлену збалансованістю по-
зитивних і негативних емоцій.

Соціально-психологічна адаптація студентів до
ВНЗ і навчальної діяльності в ньому є різновидом
адаптації психологічної та характеризує життєді-
яльність людини у ВНЗ, пов’язану з навчанням, а та-
кож сферу її соціально-психологічних зв’язків і відно-
син з оточуючими, у яких відбувається адаптація
психіки. В.Г.Чайка, говорячи про студентів, що вико-
ристовують інформаційні технології навчання, виді-
ляє три критерії ефективності адаптації: ефективність
навчальної діяльності, здійснюваної в умовах широ-
кого доступу до інформаційних ресурсів і засобів
роботи з ними; ефективність соціальних взаємодій,
пов’язаних зі здійсненням навчальної діяльності;
ступінь інтеграції студента із середовищем навчаль-
ної діяльності – основний («об’єктивний») критерій
адаптованості особистості.

При зміні звичних умов життя студента з’явля-
ються фактори, що вносять дезорганізацію в психіч-
ну діяльність, що регулює його поведінку. Виникає
необхідність у нових психічних реакціях на подразни-
ки, викликані умовами, що змінилися. Відносна де-
зорганізація психічних функцій є сигналом для вклю-
чення механізму регуляції та компенсації, кінцевий
результат дії якого – організація нового рівня психіч-
ної діяльності відповідно до умов середовища, що
змінилися, тобто включається механізм переадаптації.
Переадаптація в практичній психології розуміється у
двох значеннях: як процес переходу зі стану стійкої
психічної адаптації у звичних умовах у стан стійкої
адаптації в нових незвичних (змінених) умовах існу-
вання; як результат цього процесу, що має успішне
значення для особистості та її психічної діяльності.

Протилежним стійкій адаптації є стан дезадап-
тації. Це поняття також можна тлумачити подвійно.
По-перше, як відносно короткочасний ситуативний
стан, що є слідством впливу нових, незвичних подраз-
ників середовища, що змінилося, і сигналізує про по-
рушення рівноваги між психічною діяльністю і вимо-
гами середовища та спонукає до переадаптації. У
цьому випадку дезадаптація – необхідний складовій
компонент адаптаційного процесу, що проявляється
на етапі гострих психічних реакцій входу. По-друге,
дезадаптація може бути досить стійким складним пси-
хічним станом, що виражається в неадекватному реа-
гуванні і поведінці особистості, обумовленим функц-
іонуванням психіки на межі  її  регуляторних
можливостей і можливостей, що компенсують, або в

позамежному режимі. Отже, якщо ми говоримо про
нові умови, що фруструють, то дезадаптація до даних
умов виражається в нервово-психічній нестійкості.
Існує поняття фрустраційної толерантності або гра-
ничної величини рівня напруги, перевищення якої
впливає на психіку і поведінку людини. Наростання
напруженості, викликаної стенічними емоціями, які,
наприклад, переживає студент, опинившись у нових
для себе умовах  навчання у ВНЗ, може перевищити
його індивідуальний поріг толерантності до того, як
система психічних реакцій, що перебудувалась, доз-
волить особистості знайти конструктивні шляхи вихо-
ду із ситуації та забезпечить його успішну переадап-
тацію. У цьому випадку напруга продовжує наростати
на фоні переважно тривожних емоцій, що, у свою чер-
гу, продовжує дезорганізацію психічної діяльності,
виснажуючи психічні можливості студента.

Дослідниками (О.Л.Гройсман, О.І.Кіколов,
О.М.Колесова, В.П.Стоногіна, С.В.Чопов та ін.) були
обстежені фізіологічні зміни в організмі студентів.
З’ясувалося, що у студентів першого курсу, по да-
ним електроенцефалографічних, роенцефалографі-
чних, електрокардіографічних і біохімічних дослід-
жень, відзначається зниження ряду функцій. Все це
відображається на успішності студентів. За матеріа-
лами успішності студентів дослідники зробили вис-
новок про те, що важливими факторами, що вплива-
ють на успішність студентів, є адаптація у ВНЗ,
підвищена стомлення, нервова перенапруга.

Однією з форм надлишкової нервово-психіч-
ної напруги є процес здачі іспитів. У процесі дослід-
жень з’ясовано, що в ситуації іспиту у студентів не-
змінно присутні елементи стресового характеру
(О.З.Белоусов, Н.І.Наєнко). Крім сильної інтелекту-
альної напруги, з іспитами у студентів пов’язана по-
ява ряду негативних емоцій: страху, занепокоєння,
тривоги, причиною яких є невизначеність результату
екзаменаційної ситуації, оцінка її в суб’єктивному,
особистому плані як «небезпечної», критичної
(О.Ю.Варес, С.І.Тамм). Страх і невпевненість у собі,
зв’язуючись із заниженою самооцінкою, у свою чергу
приводять до нових афективних переживань. У ситу-
ації іспиту відзначене зниження рівня мислення, ува-
ги, пам’яті та всіх показників шкали самооцінки, са-
мопочуття, настрою, працездатності, нічного сну,
апетиту. Змінюються вегетативні показники: відзна-
чаються частішання серцебиття на 10-15 ударів у хви-
лину, посилення тремору рук, зниження температу-
ри пальців. У багатьох дослідженнях підтверджується
несприятливий вплив іспитів на серцево-судинну си-
стему студентів (З.М.Волинський, А.М.Карякіна).
Очевидно, що все це не тільки впливає на успішність,
але може привести до втрати інтересу до навчання,
зниження рівня домагань, зміни самооцінки особис-
тісних якостей, а потім змінити і діяльність, і поведін-
ку, і відносини з викладачами,  однокурсниками, дру-
зями,  членами родини.  Тому так важливо в
навчальному процесі ВНЗ вчасно виявляти студентів
із симптомами тривожності, що можливо за допо-
могою системи психодіагностики.
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Висновки.
Проведений нами аналіз психологічної, соц-

іальної, педагогічної, філософської літератури дають
підставу для наступних висновків: основні проблеми
студентського віку носять комплексний характер і взає-
мозалежні одна від одної; професійне і особистісне
становлення невіддільні друг від друга. На цьому
шляху молоді люди зіштовхуються із численними
складностями, які не просто утрудняють досягнення
мети, але і ставлять під питання саме її здійснення; у
зв’язку із цим значно зростає роль і значення психо-
логічної служби ВНЗ, психологічного і акмеологіч-
ного супроводу студентів на протязі навчання.

Границі статті  не дозволяють вирішити ряд
проблем, а саме уявлення про психологічні законо-
мірності студентського віку в їх зв’язку з попередні-
ми етапами розвитку індивіду; розробка структури
психологічної служби ВНЗ тощо. Ці питання потре-
бують подальших досліджень
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
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Мариупольский государственный
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Аннотация. В статье определены пути оптимизации учебно-
го процесса по физическому воспитанию студентов Мариу-
польского государственного гуманитарного университета.
Выявлены причины низкой заинтересованности студентов в
физическом самосовершенствовании. Теоретически обосно-
вана и экспериментально подтверждена необходимость обя-
зательного тестирования уровня соматического здоровья
студентов вузов.
Ключевые слова: кредитно-модульная организация, физичес-
кое воспитание, соматическое здоровье.
Анотація. Хандога Я.В., Хандога В.І. Шляхи вдосконалення
кредитно-модульної організації  навчального  процесу  з
фізичного виховання (з досвіду Маріупольського державно-
го гуманітарного університету). У статті визначені шляхи
оптимізації навчального процесу з фізичного виховання сту-
дентів Маріупольського державного гуманітарного універ-
ситету. Виявлено причини низької зацікавленості студентів у
фізичному самовдосконаленні. Теоретично обґрунтована й
експериментально підтверджена необхідність обов’язкового

тестування рівня соматичного здоров’я студентів вузів.
Ключові слова: кредитно-модульна організація, фізичне ви-
ховання, соматичне здоров’я.
Annotation. Khandoga Y.V., Khandoga V.I. The ways of credit-
modular system improvement in students’ physical education
(based upon Mariupol State University of Humanities). The
article carries out the ways of intensification of students’ physical
education at Mariupol State University of Humanities. It gives
a vivid picture of their attitude towards physical education
emphasizing the main reasons of students’ low personal interest
in physical self-perfection. The necessity of compulsory testing
of the level of students’ somatic health has been confirmed and
substantiated in theory and by experiment.
Key words: credit-module organization, physical education,
somatic health.

Введение.
Кардинальные общественно-экономические

изменения, которые происходят в государстве в пос-
ледние годы, требуют трансформации структуры,
содержания и направленности физического воспи-
тания студентов вузов, а присоединение Украины к
Болонскому процессу и соответственно внедрение
кредитно-модульной технологии обучения предус-
матривает последующую гуманизацию и демокра-
тизацию учебного процесса [7,9].

Гуманизация обучения – это построение пе-
дагогического процесса с учетом личной заинтере-
сованности студента, формирование и реализация его
внутренних потребностей на занятиях по физическо-
му воспитанию.

Учитывая гуманистическую сущность физи-
ческого воспитания, вполне правомерно считать его
оздоровительную направленность главным критери-
ем эффективности всего учебного процесса по этой
дисциплине [5].

Одним из направлений реализации этого важ-
нейшего звена государственной политики в сфере
образования является целевая комплексная програм-
ма “ Физическое воспитание – здоровье нации”, ут-
верждённая Указом Президента Украины от 1 сентяб-
ря 1998 года № 963/98. Эта программа разработана в
соответствии с законом Украины “О физической куль-
туре и спорте” и определяет необходимые изменения
в подходах общества к укреплению здоровья человека
как к наивысшей гуманистической ценности. В про-
грамме отмечается, что в Украине сложилась крити-
ческая ситуация состояния здоровья населения. Резко
выросла заболеваемость, в том числе гипертоничес-
кой болезнью – в три раза, стенокардией – в 2,4 раза,
инфарктом миокарда – на 30 процентов [10].

Неудовлетворительное состояние здоровья
населения ведет к снижению средней продолжитель-
ности жизни на Украине, которая на 10–15 лет коро-
че, чем в США, Японии, Франции и других, эконо-
мически развитых странах [4].

На основе специально проведенного наблю-
дения эксперты “Фонда свободы” сделали прогноз:
до 2050 года население Украины, при нынешних тем-
пах снижения, может сократиться на 17 миллионов и
составить 32 миллиона.

Прогноз “Фонда Свободы” подтверждается и
независимыми наблюдениями, проведенными экс-
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пертами ООН по проблемам демографии. Исходя из
их выводов, население Украины до 2050 года умень-
шится почти на 40%, то есть до 32 миллионов [6].
Таким образом, оба независимых прогноза совпада-
ют в своих выводах.

Состояние экологии, стрессы, малоподвиж-
ный образ жизни, приводят к значительному ухуд-
шению здоровья и, как следствие, физической подго-
товленности молодежи. Демографическая ситуация
Украины представляет серьезную опасность, кото-
рая ведет к резкому ослаблению политического, эко-
номического и оборонного потенциала государства
[1]. По данным главного организационно мобилиза-
ционного управления Генштаба ВС Украины из 60
тысяч юношей, которых призывают на военную служ-
бу каждый год, только 15,5 тысяч считаются практи-
чески здоровыми. По данным Министерства обра-
зования и науки Украины, почти 90% украинских
детей, учеников и студентов имеют отклонения в со-
стоянии здоровья, более 50% – неудовлетворитель-
ную физическую подготовленность. Количество де-
тей-инвалидов в Украине увеличилось с 1999 года на
28,5 тысяч и на  данный момент составляет 150,3 тыс.
детей, более 78% из них – дети 7–14 лет [3].

Приведенная статистика указывает на негатив-
ные явления, которые складываются с годами в укра-
инской нации с проблемами здоровья и долголетия и
не может не настораживать.[2].

Именно поэтому приоритет здоровья должен
стать системообразующим фактором и идеологичес-
кой основой всей мегасистемы физического воспи-
тания студенчества. На принципах приоритета здо-
ровья должны формироваться теоретическое и
практическое содержание учебной программы по
физическому воспитанию, а также разрабатываться
технологии кредитно-модульной системы ее препо-
давания. Эффективная реализация этого направле-
ния может быть осуществлена при условиях внедре-
ния в вузах обязательного тестирования класса
соматического здоровья студентов [4].

Но анализ исследований и последних публи-
каций позволяет определить несоответствие препо-
давания физического воспитания в ВУЗе современ-
ным требованиям общества.

Еще одна проблема, с которой сталкивается
преподаватель на пути реализации оздоровительно-
гуманистической концепции физического воспита-
ния – низкая заинтересованность студентов в физи-
ческом самосовершенствовании [8].

В связи с этим, необходимо широко использо-
вать инновационные технологи в организации учеб-
ного процесса, что предполагает активное участие
студента в процессе обучения (а не пассивное  усво-
ение информации).

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Мариупольского государственного гуманитар-
ного университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – определить пути усовер-

шенствования кредитно-модульной организации
учебного процесса по физическому воспитанию сту-

дентов Мариупольского государственного гумани-
тарного университета.

Методы исследования: анализ и обобщение
литературных источников, документации;  анкетиро-
вание; контент-анализ; опрашивание; педагогичес-
кие наблюдения; экспресс-оценка уровня соматичес-
кого здоровья.

Организация  исследования. С целью оптими-
зации учебного процесса по физическому воспита-
нию, студентам Мариупольского государственного
гуманитарного университета было предложено пись-
менно дать оценку современному процессу физи-
ческого воспитания.

Исследования были организованы в сентябре
2006г. на базе Мариупольского государственного гу-
манитарного университета и проводятся в настоя-
щее время.

В исследованиях приняли участие 224 студен-
та І-ІІ курсов.

Результаты исследования.
Предварительные исследования позволили

выявить причины низкой заинтересованности студен-
тов в физическом самосовершенствовании. Наибо-
лее существенными, которые обратили на себя вни-
мание, были следующие: “отсутствие информации
о собственном состоянии здоровья” – так считают
89 % респондентов, “отсутствие поощрения, если
результат теста выше, чем на отлично” – 70 %, “от-
сутствие стимула  для занятий физической культу-
рой” – 45 %.

После проведения исследования мотивацион-
ной сферы на основе анкетирования и опрашивания
студентов, нами была разработана инновационная
технология кредитно-модульной организации педа-
гогического процесса и в сентябре 2008 года в рабо-
чую программу занятий по физическому воспита-
нию были внесены коррективы. Во-первых, в первом
семестре отдельным модулем, который предшество-
вал всем остальным, было предусмотрено  тестиро-
вание класса соматического здоровья по методике
Г.Л. Апанасенко. Во-вторых, при оценке результатов
тестирования физической подготовленности была
введена система бонусов.

Занятия были организованы следующим об-
разом. Студенты получали текстовый материал с опи-
санием методики и таблицами оценки класса сома-
тического здоровья,  а также анкету обследования.
На последующих занятиях непосредственно прово-
дились антропометрические измерения, оценка сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Инструк-
таж проводился как в начале обследования, так и
непосредственно перед каждым измерением. Далее
студенты вносили показатели в анкету обследования
и самостоятельно выполняли расчеты: индекса мас-
сы тела, жизненного, силового индекса, индекса Ро-
бинсона, а также оценивали (в баллах) время восста-
новления ЧСС после 20 приседаний. Таким образом,
студенты были не просто субьектом исследования и
сторонними наблюдателями процесса, а принимали
активное участие в определении уровня собствен-
ного здоровья.
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Студент, который овладел методикой эксп-
ресс-оценки уровня соматического здоровья полу-
чал 10 баллов.

Оценка уровня здоровья студентов І-ІІ курсов
показала, что 25% – имеют низкий уровень здоро-
вья, 42,4 % – уровень здоровья ниже среднего, 27,2 %
– средний уровень здоровья, 4,5 % – уровень здоро-
вья выше среднего, а студентов с высоким уровнем
уровень здоровья не было выявлено вообще. Эти
данные еще раз подтверждают тот факт, что теорети-
ческое и практическое содержание учебной програм-
мы по физическому воспитанию, должно базировать-
ся на приоритетах здоровья.

Что касается  «поощрения, если результат тес-
та выше, чем на отлично», то с целью повышения
мотивации студентов к физическому самосовершен-
ствованию, нами была разработана система бону-
сов. Если студент показал результат, который превы-
шает тот, за который начисляется 10 баллов, ему
делают такие надбавки: в беге на 30м и челночном
беге – 1 балл за каждую 0,1 с улучшения времени;  в
беге на 800 и 1000м – 1 балл за каждые 5 с улучшения
времени; в прыжках в длину с места – 1 балл за каж-
дые 5 см увеличения дальности прыжка; в поднима-
нии туловища в сед и поднимании прямых ног в висе
– 1 балл за каждое дополнительное упражнение; в
наклоне туловища вперед из положения сидя – 1 балл
за каждый 1 см улучшения достижения; в подтягива-
нии на перекладине – 1 бал за каждое дополнитель-
ное подтягивание; в прыжках через скакалку – 1 балл
за каждый последующий прыжок; в приседании на
одной ноге – 1 балл за каждое дополнительное при-
седание; в прыжках  вверх с места – 1 балл за каждый
сантиметр увеличения высоты прыжка.

Таким образом, кредитно-модульная органи-
зация учебного процесса по физическому воспита-
нию позволила студентам увеличить количество на-
бранных баллов за счет сильнейших физических
качеств, тем самым повысить уровень успеваемости.

Выводы.
Несмотря на то, что исследования продолжа-

ются в настоящее время, уже по окончании первого
семестра представляется возможным сделать вывод
о том, что инновационная технология организации
педагогического процесса позволила усовершенство-
вать кредитно-модульную организацию физическо-
го воспитания студентов Мариупольского государ-
ственного гуманитарного университета.

Информирование студентов о состоянии со-
матического здоровья,  а также система бонусов при
оценке результатов тестирования физической подго-
товленности стали мощным стимулом для повыше-
ния заинтересованности студентов в физическом са-
мосовершенствовании, что также способствует
улучшению здоровья.

Перспективы дальнейших исследований. Раз-
работать индивидуализированную программу для
повышения уровня здоровья и экспериментально
проверить ее эффективность.
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СПОРТИВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ – ОСНОВА
ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ З

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Хоменко І.М., Глазирін І.Д.

Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Анотація. Стаття присвячена вивченню актуальній проблемі
розвитку спеціальної термінології, як основи професійного
мовлення фахівця з фізичної культури. Встановлено, що найви-
щого розвитку термінологія в галузі фізичної культури набула
в Західній Україні до 1939 року. Але незважаючи на наявні
досягнення у вирішенні навчання фахової лексики у спеціаль-
них вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, пи-
тання її ефективного навчання ще досліджено недостатньо.
Ключові слова: термінологія, лексика, фахова підготовка
студентів.
Аннотация. Хоменко И.Н., Глазырин И.Д. Спортивная тер-
минология – основа профессиональной речи специалиста
по  физической культуре.  Изучались проблемы развития
спортивной терминологии, як основа профессиональной речи
специалиста по физической культуре. Установлено, что вы-
сочайшего развития терминология в области физической
культуры приобрела в Западной Украине до 1939 года. Но,
несмотря на имеющиеся достижения в решении обучения
профессиональной лексики в специальных высших учебных
заведениях физкультурного профиля, вопрос его эффектив-
ного обучения еще исследован недостаточно.
Ключевые слова: терминология, лексика, профессиональная
подготовка студентов.
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Annotation. Khomenko I., Glazуrin I. Sport terminology as a
base of professional speech of physical training specialist. The
problems of specialist terminology development as a base of
physical Culture specialist’s professional speech were
investigated. Physical Culture terminology was established to
be highly developed in Western Ukraine before 1939. In spite
of certa in achievements in solving problems of special
vocabulary teaching in special higher Physical Training Schools,
the aspects of its efficient teaching are not fully investigated.
Key words: terminology, vocabulary, special training of students.

Вступ.
Відомо, що основою професійного спілкуван-

ня в будь-якій галузі є спеціальна термінологія, що вдос-
коналюється разом з розвитком відповідного фаху.

Українська термінологія в галузі фізичної куль-
тури отримала свій розвиток в 20-30 рр. ХХ ст. в захі-
дних регіонах. А також з 1991 року, після отримання
Незалежності й вже фактично в своїй основі сфор-
мувалася [4, 8]. Це підтверджує вихід ряду відповід-
них термінологічних, тлумачних словників і глосаріїв
у спеціальній науково-методичній літературі, що ви-
ходять останнім часом [3, 9].

Але формування фізкультурної термінології
саме по собі лише половина проблеми, а основне –
володіння нею і застосування в безпосередньому
спілкуванні та викладанні, що значно підвищує розу-
міння та взаємопорозуміння.

Практика спілкування зі студентами на занят-
тях, іспитах, заліках показує, що далеко не всі май-
бутні фахівці добре володіють спеціальною терміно-
логією, а це істотно знижує ефективність їх навчання,
професійного становлення.

Таким чином, виникає проблема формуван-
ня фізкультурної термінології у студентів спеціаль-
них вищих навчальних закладів та факультетів відпов-
ідного спрямування. Вихід з ситуації, що склалася,
може бути в розробці спеціальних методик тестуван-
ня і навчання, спрямованих на формування у сту-
дентів фахової термінології.

Робота виконана за планом НДР Черкасько-
го національного університету імені  Богдана
Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: вивчення проблеми роз-

витку спеціальної термінології, як основи професій-
ного мовлення фахівця з фізичної культури.

У роботі використовувалися методи аналізу
літературних джерел та документальних матеріалів.

Результати дослідження та їх обговорення.
Термінологія – це сукупність термінів певної

галузі виробництва, діяльності, знань, що є особли-
вим сектором, найбільш доступним свідомому ре-
гулюванню. Термін – слово або словосполучення,
яке означає конкретне поняття в певній галузі людсь-
кої діяльності. Термін повинен відповідати внутрішнім
мовним законам, бути семантично прозорим (зро-
зумілим), якомога повніше співвідносним з означу-
ваним поняттям, бути стислим, стилістично нейт-
ральним, однозначним. Наприклад: нападаючий
гравець, стрибок ноги нарізно [8].

Спеціальною термінологією користуються в
багатьох галузях науки, освіти та виробництва з метою

короткого визначення предметів, явищ, понять, про-
цесів. У фізичному вихованні термінологія відіграє
дуже важливу роль, адже є основою взаєморозумін-
ня фахівця з учнями в процесі спеціально організова-
ної навчальної діяльності. Термінологія у фізичному
вихованні має певні особливості, бо її базою є ряд спо-
ріднених галузей науки про людину (анатомія, фізіо-
логія, гігієна, біомеханіка, спортивна медицина,
спортивна метрологія, біохімія, теорія і методика
фізичного виховання, педагогіка, психологія та різні
види спорту). У цьому контексті великого значення в
системі вищої освіти набуває навчання студентів ви-
щих навчальних закладів фізичного виховання і спорту
фахової лексики, оскільки успішність професійного
спілкування значною мірою визначається таким рівнем
володіння лексичними навичками, який забезпечить
здатність студентів розуміти і вживати у потрібній си-
туації саме ту лексичну одиницю, яка точно й економ-
но передає висловлену думку.

З розвитком та становленням української мови
як державної українська наукова термінологія дедалі
частіше стає об’єктом наукових досліджень. Протя-
гом останніх років значно зросла необхідність вив-
чення галузевих терміносистем. Так були проведені
дослідження української термінології з генетики, рин-
кових відносин, української психологічної, мовознав-
чої, церковної, філософської та інших галузевих тер-
міносистем [1].

Сучасна термінологія спорту почала бурхли-
во розвиватися в період активного формування
спорту як соціального явища, тобто з кінця XIX сто-
ліття. Саме тоді в Європі відбувалося організаційне
оформлення окремих видів спорту: засновувалися
спортивні федерації, формували єдині правила зма-
гань, зароджувалася теорія спортивного тренування
як наука.

Водночас із поширенням спорту з країн Захід-
ної Європи в Україну прийшла і переважна більшість
тоді вживаних спортивних термінів (волейбол, пінг-понг,
баскетбол, старт, голкіпер). У першій половині XX сто-
ліття українська галузева термінологія поповнювала-
ся словами й словосполуками з російської, німецької,
польської, угорської мов (фізкультура, хокей, гонщик,
фізрук, рекордсмен, гірськолижник тощо) [4].

Своєрідним був період 20-30-х років XX сто-
ліття, коли в Україні спостерігалося активне піднесен-
ня в ділянці спортивного термінотворення. Основни-
ми напрямами такої праці було прагнення подолати
розрив між науковою термінологією і термінологією
практики спорту, збільшити частку національних
термінів, виробити єдині підходи до словотворення.
З’являються такі виразні терміни та словосполуки як,
наприклад: «плигун», «пішоходець», «корегувальна
гімнастика», «лижвяні станції», «перебіг» (забіг), «вес-
лування двопарне зі стерначем», «гонові судна»
«скраклі» (городки), «зарахувальні змагання», «без-
бол» тощо. Поява такої великої кількості термінів
свідчила про активні процеси українізації галузі та
адаптацію в українськомовне середовище слів і по-
нять зі сфери спорту [4, 8].
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З моменту включення західних областей Ук-
раїни до складу СРСР в 1939 році, українські спортивні
організації були розпущені, спортивні діячі у пере-
важній більшості репресовані, розвиток національ-
ного спорту в Україні в цілому загальмовано. При-
родно, що припинився і процес творення і засвоєння
української спортивної термінології, на заміну якій
дуже швидко прийшли відповідні запозичення з рос-
ійської мови. Розвиток питомої національної термі-
нології продовжувався хіба що в середовищі украї-
нської діаспори, де створилася доволі розгалужена
мережа українських спортивних організацій.

Із відновленням Україною державної незалеж-
ності, як вважають М.С. Герцик, О.М. Вацеба [4], тер-
мінологічні проблеми в галузі фізичної культури не
зникли. Навпаки, гострота їх, як і мовних проблем
взагалі, зросла.

Спортивна термінологія була об’єктом дослі-
джень М. Паночка [7], І. Янкова [11] та О. Боровської
[2], які вивчали та аналізували окремі аспекти украї-
нської термінології з фізичної культури і спорту. Не-
зважаючи на наявні досягнення у вирішені даної про-
блеми, питання її ефективного навчання залишається
все ще не до кінця дослідженим.

Поряд з цим спорт, який динамічно розвиваєть-
ся, створює все нові термінологічні проблеми. За-
роджуються і здобувають широке визнання чимало
нових видів  спорту: армрестлінг, снобордінґ,
сьорфінґ, кьорлінґ, віндсерфінг, фрістайл, боулінґ,
таеквондо, картінґ, стретчінґ, шортрек, бодібілдінґ
тощо. Знаходження їх відповідників в українській мові,
або хоча б відповідна їх «натуралізація» згідно пра-
вил українського словотворення і правопису, є на-
гальною необхідністю.

Попри те, фізична культура, як і будь-яка спе-
цифічна галузь діяльності, має свою нині усталену
систему термінів, якими позначаються ті чи інші по-
няття і явища. Без чіткого окреслення основних терм-
інологічних понять можуть виникати труднощі при
сприйманні теоретичного матеріалу та в практичній
діяльності. Тому до фундаментального їх засвоєння
на лекціях зі спеціальних предметів (теорія і методика
фізичного виховання, теорія і методика обраного
виду спорту тощо) потрібно провести попереднє оз-
найомлення з ними. Таке визначення деяких з основ-
них термінологічних понять сприятиме однозначності
їх трактування [4].

Відповідно до потреб держави в розв’язанні
цілого комплексу соціально-економічних і культур-
но-просвітницьких завдань постають нові вимоги до
освіти майбутніх фахівців. Концепція вищої освіти
базується на принципах відповідності навчання по-
требам особи, суспільства і держави, визначається
сформованістю професійних якостей майбутнього
фахівця, серед яких володіння мовленнєвими знан-
нями та уміннями посідає особливе місце. Особливо
це питання актуальне зараз, коли значно зменшуєть-
ся кількість годин з фахових дисциплін, а інтенсивність
навчання підвищується, що призводить до утруднен-
ня фахового розуміння суті.

Найбільшої актуальності ця проблема набу-
ває в процесі навчання та спеціальної підготовки
спортсменів. Для забезпечення професійного спілку-
вання Г. Трегубова [10] пропонує на заняттях «Украї-
нська мова (за професійним спрямуванням)» вико-
ристовувати різноманітні комплекси вправ, що дають
змогу не тільки ознайомитися з лексикою майбутнь-
ого фаху, а й самостійно конструювати діалоги за
поданими зразками, моделювати різноманітні вироб-
ничі ситуації.

У методиці викладання, як зазначає Г.С. Онуф-
рієнко [6], важливе місце також належить навчанню
читання (так би мовити «читанню з розумінням»)
фахової літератури. Будучи своєрідним процесом
мовного спілкування, читання передбачає як сприй-
няття тексту, так і його обдумування, а це безпосеред-
ньо пов’язане з роботою вищої нервової діяльності.

При навчанні студентів читанню фахової літе-
ратури у вищих навчальних закладах фізичного вихо-
вання і спорту перед викладачем стоять конкретні
психолого-дидактичні задачі, вирішення яких забез-
печує розвиток мислення, пам’яті, уявлення учнів,
формує у них навики само- і взаємоконтролю, само-
і взаємокорекції. У контексті цих задач можна виділи-
ти проблему презентації спортивних термінооди-
ниць. Розробляючи цю систему методично доцільно
виходити із положення про поетапне формування
розумових дій. Запам’ятовування нового терміну (а
також засвоєння його семантики) на початковому
етапі пов’язано з його розпізнаванням, яке виконуєть-
ся ефективно, якщо:
- терміни задані набором ознак;
- відоме описання терміна;
- відома деяка кількість еталонних термінів [6].

Значення професійного мовлення фахівця важ-
ко переоцінити. Воно є необхідною умовою успіш-
ної професійної діяльності, підвищення фахової ква-
ліфікації, обміну досвідом.

 Викладання і засвоєння термінологічних по-
нять традиційно відбувається в процесі лекційних,
семінарських і лабораторних занять при викладанні
циклу спеціальних предметів навчального плану. Але
ефективність такої роботи відверто невисока, адже,
до 90% студентів старших курсів ототожнюють по-
няття «фізичний розвиток» і «фізична підготов-
леність»; термін «фізична підготовка» застосовують
як означення «фізичної підготовленості», тощо. До
речі, подібне можна прочитати навіть у наукових
журналах, збірниках, програмах, посібниках, автора-
ми яких є досвідчені фахівці.

Таким чином, можна констатувати дві пробле-
ми в термінологічній підготовці майбутніх фахівців в
галузі фізичної культури і спорту:
- неповна сформованість термінологічної бази;
- низька ефективність традиційних підходів до термі-
нологічної підготовки студентів.

Вирішення даних проблем полягає в розгор-
танні широкої дискусії на спеціально організованих
зібраннях фахівців, щодо трактування і застосування
спеціальної термінології, а також в розробці сучас-
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них навчальних технологій і методик оцінки терміно-
логічної підготовленості студентів.

Висновки.
1. Найвищого розвитку термінологія в галузі фізич-
ної культури набула у Західній Україні в 20-30 рр.
ХХ ст. та в середовищах української діаспори. Після
цього періоду, а також після отримання Україною
державної Незалежності у 1991 році вона продов-
жує вдосконалюватися до нашого часу.

2. Недостатнє володіння фізкультурною лексикою та
термінологією значно ускладнює фахове спілкуван-
ня і формування майбутнього спеціаліста відпові-
дного напряму підготовки.

3. Вирішення проблем підвищення ефективності
підготовки майбутніх фахівців в галузі фізичного
виховання та спорту в розробці спеціальних мето-
дик тестування рівня термінологічної грамотності і
навчання спеціальній лексиці з застосуванням су-
часних технологій.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем спортив-
ної термінології як основи професійного мовлення
фахівця з фізичної культури.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Шапаренко Х.А.

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. Стаття розкриває моделі проективних технологій
які впливають на формування професійної компетентності
студентів і визначає значущість інтерактивних методів на-
вчання для формування педагогічних знань і умінь. Форму-
вання професійної компетентності особистості в системі
педагогічної підготовки фахівців є найбільш успішним при
створенні необхідних умов. Вони стимулюють суб’єктивну
позицію в особистісному розвитку студентів. Самі студенти
усвідомлюють важливість самоактуалізації особистості для
формування професійної компетентності та соціально-мо-
ральної зрілості.
Ключові слова: проективна технологія, професійна компе-
тентність, модель.
Аннотация. Шапаренко К.А. Использование проективных
технологий в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов. Статья раскрывает модели проективных технологий,
которые влияют на формирование профессиональной ком-
петентности студентов и раскрывает значение интерактив-
ных методов обучения при формировании педагогических
знаний и умений. Формирование профессиональной компе-
тентности личности в системе педагогической подготовки
специалистов есть наиболее успешным при создании необ-
ходимых условий. Они стимулируют субъективную пози-
цию в личностном развитии студентов. Самые студенты со-
знают  важность  самоактуализации личности для
формирования профессиональной компетентности и соци-
ально-моральной зрелости.
Ключевые слова: проектировочная технология, профессио-
нальная компетентность, модель.
Annotation. Shaparenko H.A. Employment of project
tehnologies in the process of professional education of a student.
The article describes existing models of project technologies
which influence the formation of professional competence of
students and distinguishes the importance of interactive teaching
methods in the formation of pedagogical knowledge and skills.
Forming professional competence of the person in system of
pedagogical preparation of specialists is the most successful at
building necessary requirements. They boost a subjective position
in personal development of students. The students understand
importance of a  self-actualization of the person for shaping
professional competence and social – intellectual maturity.
Key words: project technologies, professional competence, model.

Вступ.
Суттєві політичні, економічні, соціальні зміни

у суспільстві за останнє десятиріччя зумовили пере-
орієнтацію духовних цінностей людини на утилітар-
но-прагматичний зразок поведінки. У зв’язку з цим
виникає нагальна потреба особистісного і професій-
ного самовизначення людини, набуття нових мораль-
них орієнтирів у професійній ідентифікації.

У цьому аспекті особливого значення набу-
ває вивчення та застосування нових технологій, які б
забезпечували формування і розвиток професійно-
особистісних якостей, як домінуючих і вирішальних
для ціннісної системи майбутнього педагога дошк-
ільної освіти.

Аналіз психолого-педагогічної літератури по-
казав, що на сучасному етапі активізувався пошук
перспективних педагогічних моделей гуманітарної
підготовки спеціалістів (А.Косогова, Л.Лузіна); виз-
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начаються соціокультурні і психолого-педагогічні
умови формування професійної і соціальної компе-
тентності на основі застосування інноваційних
освітніх технологій (І.Бех, О.Савченко, В.Ляудис); ви-
рішуються питання активізації особистості в умовах
організації практики (О.Сухомлинська).

Однак ще недостатньо визначений, як у педа-
гогічному, так і в акмеолого-розвиваючому аспек-
тах, процес створення гнучкої, високо-лабільної про-
фесійної компетентності майбутніх педагогів у роботі
з дітьми дошкільного віку, що передбачає вибір опти-
мального підходу, відповідних умов виховання осо-
бистості.

Таким чином виникає протиріччя між соціаль-
ною значущістю цілісно-смислових надбань май-
бутніх спеціалістів і рівнем їх практичної готовності
до педагогічної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Харківського
гуманітарно-педагогічного інституту.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження ми визначили виявлен-

ня комплексу педагогічних умов, які забезпечують
процес особистісного зростання студентів в системі
професійної освіти.

Результати досліджень.
Прагнення педагога до вершини своєї май-

стерності, як вказує низка сучасних досліджень, є
особливим типом науково-прогностичного бачення
дійсності, який охоплює і змінює її згідно вимогам
розвитку практики і виражається у вигляді педагогіч-
ного проектування( Взятишев, Джонс, Новіков, Мо-
нахов, Ніжніков).

Проектна діяльність – це завжди прагнення до
зміни недосконалого дійсного рівня , у тому числі і
професіоналізму, і тим самим наближення до більш
досконалого.

Аналіз досліджень свідчить про великий по-
тенціал педагогічного проектування студентів як до
процесу позитивної зміни себе вже в умовах навчан-
ня у вищому навчальному закладі. Важливо зазначи-
ти, що у результаті створення проекту студентам за-
безпечується засвоєння нових знань, формування
нових уявлень, поява нових сенсів, динаміки ціннос-
тей, нової інформації, освоєння нового вигляду ак-
тивності. Включення в проектну діяльність змінює
позицію студента як зростаючого у своїх акмеологіч-
них можливостях майбутнього спеціаліста, його са-
мовдосконалення. Таким чином, проектна діяльність
стає дієвим засобом розвитку і саморозвитку як спе-
цифічних проектувальних здібностей, так і особи в
цілому, виступаючи універсальним джерелом на-
вчання, виховання, творчої взаємодії дітей і дорос-
лих. Не зважаючи на зацікавленість науковців та прак-
тиків до даної проблеми, ще залишаються недостатньо
розкритими акмеологічні можливості формування
професійної компетентності у студентів як раз через
проективну діяльність, що покликані в майбутньому
працювати з дітьми дошкільного віку.

Усе це вимагає від викладача, керівника-техно-
лога навчального процесу вміння, орієнтуючись у

широкому спектрі сучасних інноваційних технологій,
вибрати ті технології, методи і форми роботи, за допо-
могою яких, реалізуючи основні завдання педагогіч-
ної освіти, він зможе самоактуалізуватися – розкрити-
ся,  вдосконалитися і , вдосконалюючись,
вдосконалювати підготовку фахівців педагогічної ниви.

Процес формування педагогічних знань, умінь
і навичок може бути ефективним лише за умов умі-
лого моделювання активної особистісно орієнтова-
ної педагогічної взаємодії – усе це зумовлює не-
обхідність посилення застосування проективних
методів і форм роботи з майбутніми педагогами.

У педагогічному плані основні тенденції засто-
сування проективних методів характеризуються пере-
ходом від стандартизованого навчання студентів і вик-
ладача до співпраці у навчальній діяльності, яка
перетворюється в певну модель соціального спілку-
вання особистостей у реальній творчій (продуктивній)
діяльності. “Особистісні компоненти навчальної взає-
модії в ході спільної навчальної діяльності, а не самі по
собі засвоєні студентами знання, справляють прямий
вплив на їх внутрішній світ і є головними носіями ви-
ховної функції навчальної ситуації”(В. Ляудис)

Зміст і форми проективного навчання органі-
чно поєднуються з усією системою психолого-педа-
гогічної підготовки майбутніх вихователів і створю-
ють відповідні умови для визначення особистісних
цінностей як професійних надбань людини.

Особистісні цінності – це толерантність, доб-
розичливість, повага до себе і до іншого, унормо-
ваність поведінки, що виникають у процесі навчаль-
ної особистісно орієнтованої взаємодії, утворюють
внутрішній стрижень особистості, формують про-
фесійно ціннісну орієнтацію.

Завдання викладача – не просто передати знан-
ня, а навчити студентів гідно поводити себе в унікаль-
них та нестандартних ситуаціях, самостійно здобува-
ти знання, виявляти творчість у процесі взаємодії.

Центр уваги при застосуванні проективних
методів переміщується з процесу передачі знань на
розвиток навичок колективного аналізу і прийняття
рішень.

Моделювання особистісно орієнтованої педа-
гогічної взаємодії вимагає від викладача відповідних
якостей: майстерно володіти проективними освітні-
ми технологіями, самому бути творчим аналітиком,
знаходити нестандарті рішення ділових проблем, ум-
іти переконувати, висловлювати думки, співпрацю-
вати, вести за собою, обмінюватись інформацією,
постійно працювати в умовах експромту, мати відчут-
тя команди, вміти адаптуватися у мінливому ділово-
му середовищі й навчати цього студентів.

Студенти повинні ретельно відчути, що в ро-
боті над певною проблемою, ситуацією, як і у житті,
рішення часто доводиться приймати на основі непов-
ної інформації – її успіх залежить від відчуття особис-
тісної значущості та особистісних взаємин і взаємодій.

Застосування проективних методів педагогіч-
ної взаємодії допомагає викладачу залучити студентів
до співпраці та співтворчості у розробці сценаріїв діло-
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вих, педагогічних і рольових ігор (науково-практич-
них конференцій, прес-конференцій, круглих столів,
вікторин, конкурсів, аукціонів тощо), плануванні та
здійсненні роботи творчих груп, дискусійного клубу,
проведенні дослідницької роботи при написанні кур-
сових та дипломних проектів, доборі та виготовленні
наочності до проведення тренінгів, підготовці матер-
іалів для виставок.

Навчальна діяльність студентів є головним ком-
понентом їхньої фахової підготовки, тому вона за ви-
могами сучасного суспільства потребує переорієн-
тації із націленості її на запам’ятовування готових знань
– на формування особистісних новоутворень, умінь
творчо вчитися, перепрацьовуючи наукові знання і
суспільний досвід відповідно до вимог практики.

Активізація навчального процесу вимагає
гнучкого моделювання особистісно орієнтованої
педагогічної взаємодії викладача і студента з метою
успішного засвоєння навчального матеріалу, свідо-
мого ставлення до оволодіння знаннями, практични-
ми вміннями, навичками, стимулювання потреби в
розширенні педагогічного світогляду, формування
творчої активності.

В основі активного навчання лежить принцип
взаємодії тих, хто навчається, з тими, хто навчає.

Модель педагогічної взаємодії являє собою
варіант взаємопов’язаних дій викладача і студентів,
спрямованих на реалізацію мети навчальної діяль-
ності та розвиток загальнолюдських цінностей на за-
садах співпраці та співтворчості. В ній викладач і сту-
денти виступають як партнери, які розуміють і
поважають один одного, погоджують цілі спільної
діяльності, разом добирають засоби їх реалізації, бе-
руть участь у контролі та оцінюванні.

Моделювання особистісно орієнтованої педа-
гогічної взаємодії дає можливість перевести студен-
та з позиції об’єкта в позицію суб’єкта. Використан-
ня такої моделі допомагає викладачам подолати
звичний авторитарний стиль взаємодії зі студентами,
оволодіти на практиці демократичним стилем, усві-
домити свою роль і роль студентів на різних етапах
взаємодії, опанувати критерії та методи самоконтро-
лю в процесі навчальної діяльності.

Самореалізація та самовираження студентів
дають можливість побачити результати оволодіння
навчальним матеріалом, власні особистісні якості,
соціальну орієнтацію.

Окремі висновки аналізу існуючих концепцій
діяльнісного (О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Галь-
перін, Л.Виготський, В.Ляудис) та ціннісного (І.Бех,
О.Савченко) підходу до учіння підводять до одного
загального: методика навчання (викладання) може
бути дієвою тоді, коли вона будується на методах і
прийомах, які активізують діяльність того, хто на-
вчається, передовсім розумову, і служить духовно-
му та інтелектуальному розвитку особистості. Якраз
активні методи навчання і є відповіддю дидактики на
потребу природних законів засвоєння знань, відкри-
тих педагогічною наукою, і саме вони забезпечують
ствердження ефективності особистісно орієнтованої

педагогічної взаємодії у процесі навчання у вищому
навчальному закладі.

З точки зору педагогіки активні методи навчан-
ня (проблемно-пошукові, творчі, діалогічні, ігрові)
можна об’єднати в педагогічних технологіях на ос-
нові особистісної орієнтації педагогічного процесу і
на основі активізації та інтенсифікації навчальної діяль-
ності, які водночас поєднують у собі:
- орієнтацію на властивості особистості, її розвиток
у відповідності з духовними та розумовими цінно-
стями;

- гуманістичну спрямованість змісту освіти як ос-
нову оточення, в якому відбувається становлення і
розвиток особистості, формування її світоглядної
культури;

- пошук методів та засобів навчання і виховання, які
відповідають індивідуальним особливостям кожно-
го студента: психодіагностика, зміна взаємин й
організації навчальної діяльності, використання
проблемно-пошукових, творчих засобів навчання,
перебудова змісту освіти;

- високий рівень мотивації, усвідомлену потребу в
засвоєнні знань і вмінь,  результативність і
відповідність соціальним нормам діяльності.

З нашого погляду, ці концептуальні положен-
ня найефективніше виявляються в проективних ме-
тодах навчання.

Проектування також пов’язане з моделюван-
ням як методом дослідження об’єктів різної природи
на їх аналогах (моделях).

Модель (від лати. modulus – міра, зразок, нор-
ма) – це штучно створений зразок у вигляді схеми,
опису, фізичних конструкцій або формул, подібний
до досліджуваного об’єкту (явищу) і що відображає
або відтворюючий в простішому вигляді структуру,
властивості і відношення між елементами об’єкту
(явища) [ 5].

Моделювання широко використовується в
проектуванні для уявлення і перетворення об’єктів,
явищ або процесів, яких ще немає в реальності або
вони з якихось причин недоступні. Модель дозволяє
оперувати з ними, визначаючи стійкі властивості,
виділяти окремі сутнісні аспекти проектованих
об’єктів, явищ і процесів і піддавати їх більш серйоз-
ному логічному аналізу.

В рамках проектування модель дозволяє:
- створювати образи об’єктів або явищ;
- імітувати реальні процеси майбутньої діяльності;
- програвати, порівнювати і оцінювати можливі ре-
зультати проектування;

- робити обґрунтований вибір одного з альтернатив-
них варіантів вирішення проблем.

Розв’язання завдань самоактуалізації в процесі
моделювання особистісно орієнтованої педагогічної
взаємодії розпочинається ще у ранньому дитинстві і
продовжується все життя.

Особливого значення в цьому процесі набу-
ває створення акмеологічного середовища із засто-
суванням особистісно орієнтованих методик, які ство-
рюють умови для розвитку професійної
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компетентності, творчості та самоактуалізації особи-
стості: тренінги, імітаційні ігри, креативні технології
генерування ідей тощо.

В моделюванні педагогічної взаємодії ак-
тивність викладача поступається місцем активності
студентів. Викладач виконує роль консультанта-фа-
силітатора, тобто помічника, супроводжуючи влас-
ний пошук учасників (М.Кларин, І.Бех). Завдання
фасилітатора – допомогти прорости зернам нового
у досвіді учасників педагогічної взаємодії. З нашого
погляду це виявляється у одному із порівняно нових
методів моделювання взаємодії у навчальному сере-
довищі – тренінгу [ 1].

Тренінг – моделювання системи ситуації міжо-
собистісної взаємодії у навчальному середовищі, яка
сприяє поглибленню та систематизації знань, форму-
ванню вмінь або розвитку життєво важливих навичок,
адаптивних способів поведінки, дій, які є засобом за-
доволення найважливіших життєвих потреб [ 6 ].

Результативність тренінгу залежить від науко-
во-методичного забезпечення: програми, блоки, за-
няття, психодіагностика, інтерактивні ігри і вправи.

Наприклад, навчальна програма предмета
“Педагогічне проектування” передбачає застосуван-
ня тренінгу особистісного спрямування як однієї із
інтерактивних форм її моделювання.

Програмові завдання включають формуван-
ня у студентів поняття про тренінг як інтерактивний
метод практичного вивчення теорій самоактуалізації
особистості; дозволяє побачити можливості власно-
го зростання впевнитись у тому, що всі учасники
мають багато спільного, хоча і відрізняються один від
одного; передбачають формування навичок вербаль-
ного та невербального спілкування, визначення по-
зиції “Я – інший”, оволодіння Я-повідомленнями,
емоційними переживаннями, рефлексією, емпатією,
стратегією успіху тощо.

Елементи тренінгу (рольові ігри, метод інсце-
нування, аналіз конкретної ситуації, метод інцидентів)
застосовуються в діяльності творчих груп, до складу
яких входять викладачі, студенти вихователів дошкіль-
них навчальних закладів.

Так, робота творчої групи з проблеми “Шляхи
та умови професійної адаптації студентів” здійснюєть-
ся за конкретним планом, який включає теоретич-
ний розгляд проблеми, психодіагностику (досліджен-
ня) мотивації вступу до гуманітарно-педагогічного
інституту, рівня педагогічного покликання, характе-
рологічних особливостей, соціального статусу сту-
дентів, лабільності їх інтелекту, індивідуальних особ-
ливостей пам’яті, мислення тощо. Для здійснення
психокорекції виявлених індивідуально-психологічних
особливостей, які гальмують процес адаптації, зас-
тосовуються інтерактивні ігри, психологічні вправи
спрямовані на:
· створення умов для кращого і скорішого знайом-
ства членів новоутвореної групи, ознайомлення з
принципами роботи групи, вироблення групових
цінностей, оволодіння ігровим стилем спілкуван-
ня, запуск процесу саморозкриття, визначення осо-
бистісних особливостей кожного учасника ігри і

вправи: (“Знайомство”, “Кошик для сміття”, “
“Телефон довіри” тощо);

· закріплення ігрового стилю спілкування, подаль-
ше саморозкриття, відкриття в собі сильних якос-
тей (навички, прагнення), які людина приймає,
цінує в собі, які дають почуття внутрішньої стійкості
і довіри до себе; вивчення можливостей викорис-
товувати свої сильні якості у взаєминах з іншими
людьми (“Сонечко”, “Параграф”, “Гора”, “Гри-
би”, “Інтерв’ю”, “Очікування-побоювання”,
“Сильні якості”);

· вивчення різних стилів спілкування, перехід до анал-
ізу негативних якостей особистості, ретроспективне
самоспостереження, підсилення психологічного
проникнення у світ значимого іншого, а також реф-
лексія після виконання кожного завдання (“Штурм”,
“Кордон”, “Анонімка”, “Тому що…”, “Чарівне сло-
во”, “Жести”, “Реаніматор”, “Стиль спілкуван-
ня”, “Я – повідомлення”, “Зрозумій іншого”, “Пе-
дагогічний портрет”, “Список претензій”);

· подальший розвиток уміння сприймати і розуміти
себе й оточуючих у процесі спілкування з ними,
активне саморозкриття, визначення слабких якос-
тей учасників групи, оволодіння навичками вис-
ловлювання, Я – повідомлення та прийняття зво-
ротного зв’язку, спілкування на межі відвертості,
активної емпатії (“Театр Форум”, “Акваріум”,
“Навчаючись вчусь”, “Інформаційне коло”,
“Спілкування в парах”, “Гаряче крісло”);

· закріплення власного нового педагогічного досвіду
(“Тематичне асоціювання”, “Сім кроків до вирі-
шення проблеми”, “Прес-конференція”, “Роби як
я”, “Ураган для тих хто …”, “Рішуча відмова”).

На нашу думку важливе значення для здійснен-
ня професійної адаптації має формування в процесі
педагогічної взаємодії самопрогнозування та само-
програмування розвитку загальнолюдських ціннос-
тей, здатності до навчання та оволодіння фаховими
уміннями на основі усвідомленого аналізу наслідків
діагностування своїх можливостей та мотивів, що
спонукають до навчання.

У ході застосування проективних методів у сту-
дента виникає мотив –успішно виконати взяту на себе
роль, моделювати вдало взаємодію, застосовуючи
знання та уміння спілкування.

Висновки.
Можна зробити висновок, що формування

професійної компетентності особистості в системі
педагогічної підготовки фахівців є найбільш успіш-
ним, якщо з одного боку педагог створює необхідні
умови, які стимулюють суб’єктивну позицію в осо-
бистісному розвитку студентів; з іншого боку, самі
студенти усвідомлюють важливість самоактуалізації
особистості для формування професійної компетен-
тності та соціально-моральної зрілості.

У подальшому ми продовжимо роботу щодо
розкриття специфіки проектної діяльністі, яка стає
дієвим засобом розвитку і саморозвитку як специф-
ічних проектувальних здібностей, так і особи в ціло-
му, виступаючи універсальним джерелом навчання,
виховання, творчої взаємодії дітей і дорослих.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ І
ПІДЛІТКІВ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

ПЕДАГОГІКИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ХХ
СТОЛІТТЯ
Шахненко В.І.

Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна

Анотація. В статті автор приводить статистичні дані, які
свідчать про те, що в Україні має місце демографічна криза,
яка починається в сім’ї і школі. Щоб призупинити або хоч би
пом’якшити цей процес, автор пропонує вивчити спадщину
видатних педагогів, їхні погляди на здоров’я дітей і підлітків і
використати його у поліпшенні здоров’я підростаючого по-
коління. В статті висвітлюється питання формування здоров’я
дітей і підлітків, починаючи з первіснообщинного ладу до
початку ХХ століття: виховання і пропаганда культу здоров’я
у первіснообщинному і рабовласницькому ладі, виховання у
скіфів і сарматів, часів Київської Русі, виховання учнів у братсь-
ких, січових і козацьких школах, прагнення хлопчиків селянсь-
ких сімей наслідувати козаків тощо. Система здоров’я, збері-
гаючого виховання, розкрита на основі аналізу спадщини
педагогів Я.А.Коменського, Г.С.Сковороди, Т.Г.Шевченка,
О.В.Духновича, К.Д.Ушинського та П.Ф.Лесгафта.
Ключові слова: пропаганда культу здоров’я, братські, січові і
козацькі школи, материнська школа, формування здоров’я в
праці, гігієнічне виховання, єдність духовної і фізичної освіти.
Аннотация. Шахненко В.И. Формирование здоровья у детей
и подростков в истории отечественной педагогики из древ-
нейших времен до ХХ века. В статье автор приводит стати-
стические данные, которые свидетельствуют о том, что в
Украине имеет место демографический кризис, который на-
чинается в семье и школе. Чтобы приостановить или хоть бы
смягчить этот процесс, автор предлагает изучить наследие
выдающихся педагогов, их взгляды на здоровье детей и под-
ростков и использовать его в улучшении здоровья подраста-
ющего поколения. В статье освещены вопросы формирова-
ния здоровья детей и  подростков , начиная  с
первобытнообщинного строя до начала ХХ столетия: вос-
питание и пропаганда культа здоровья в первобытнообщин-
ном и рабовладельческом строе, воспитание у скифов и сар-
матов , времен Киевской Руси , воспитание учеников  в
братских, сечевых и казацких школах, стремление мальчиков
сельских семей наследовать казаков. Система здоровьясбе-
регающего воспитания, раскрыта на основании анализа на-
следия педагогов Я.А.Коменского, Г.С.Сковороды, Т.Г.Шев-
ченко, А.В.Духновича, К.Д.Ушинского и П.Ф.Лесгафта.
Ключевые слова: пропаганда культа здоровья, братские, се-

чевые и казацкие школы, материнская школа, формирование
здоровья в труде, гигиеническое воспитание, единство ду-
ховного и физического образования.
Annotatoin. ShachnenkoV.I. Children’s and teenagers’ health
formation in the history of the domestic pedagogy. In the article
the author cites statistical data, which indicate that there is the
demographic crisis in Ukraine, which starts in the family and
school. To suspend or even to ease this process, the author
offers to study the heritage of outstanding teachers, their views
on children’s and teenagers’ health and to use it in the
development of the rising generation’s health. In the article the
issues of children’s and teenagers’ formation starting from the
primitive communal system till the beginning the 20 th century
were elucidated: upbringing and advocacy of the health cult in
the primitive communal and slaveholding systems, upbringing
at Scythian and Sarmats of the Kievan Rus times, upbringing
pupils in brethren’s, Sechian and Cossack schools, boys’ desire
from rural families to inherit Cossack honor. The health system,
which is keeping the upbringing, was discovered on the basis of
the analysis of the heritage such teachers as Ya.A.Komenskiy,
G.S. Skovoroda, T.G.Shevchenko, A.V.Duchnovich,
K.D.Ushynskiy, P.F. Lesgavt.
Keyswords: advocacy of the health cult, brethren’s, Sechian and
Cossack schools, maternal school, health formation in labor,
hygienic education, unity of spiritual and physical education.

Вступ.
Йде процес розбудови України як незалежної,

демократичної, правової держави. Відбувається онов-
лення суспільства. Україна поступово входить у Євро-
пейське та світове співтовариство.

Під впливом змін у суспільстві відбувається
перебудова освіти. Розбудова системи освіти прово-
диться в напрямку оновлення її змісту та виховання,
перебудови структури та збільшення тривалості на-
вчання. Проте цей процес не знімає проблеми здо-
ров’я учнів.

Процес виродження нації, що розпочався у 70-
ті роки минулого століття, в умовах соціальної, еко-
логічної та економічної кризи, набув обвального ха-
рактеру. У різних регіонах України смертність у 2-4
рази перевищує народжуваність. Щороку населення
у країні зменшується на 0,4 млн. людей. ООН віднес-
ла Україну до вимираючих країн світу.

Як свідчать статистичні дані, процес вирод-
ження нації починається в сім’ї і школі. Так, початко-
ву школу закінчує 20 відсотків здорових дітей, а се-
редню – лише 5-7. Як зазначено в доповіді тодішнього
Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. на ІІ
Всеукраїнському з’їзді працівників освіти, переван-
таження шкідливо позначаються на стані їхнього здо-
ров’я: 50 відсотків учнів мають незадовільну фізичну
підготовку, зросла кількість серцево-судинних та
інших захворювань. [6, 22]. Причому, після ІІ Всеук-
раїнського з’їзду працівників освіти картина не по-
кращилась. В «Тезах доповіді Міністра освіти і науки
України (тепер екс-міністра) Станіслава Ніколаєнка
на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007
року» зазначено, що зберігається тенденція до по-
гіршення здоров’я й фізичної підготовленості дітей
та учнівської молоді. Результати щорічних медичних
обстежень показали, що за останні 15 років кількість
дітей віком до 14 років з серцево-судинними недуга-
ми зросла з 14,5 до 28,2; хворобами опорно-рухового
апарату з 31,9 до 67,1; і з надмірною масою – з 7,0 до
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8,9 відсотків [20, 21]. Якщо порівняти робочий день
дорослої людини і учня, то учень працює півтори, а
то й дві зміни.

Важливість розгляду проблеми здоров’я учнів
полягає ще й у тому, що, як відомо, 75 відсотків хво-
роб дорослих є наслідком умов життя у дитячому та
підлітковому віці. Саме тому, напевне, існують про-
гнози, що нинішні 14-15-річні підлітки не доживуть
до пенсійного віку. Тобто майбутнє здоров’я нації
закладається в сучасній сім’ї і школі. Як призупини-
ти, або хоч би пом’якшити цей процес виродження
нації, який починається з погіршення здоров’я дітей?
Щоб відповісти на це запитання, слід вивчити педаго-
гічну спадщину видатних педагогів, їхні погляди на
здоров’я дітей і молоді. Саме на реалізацію цієї ідеї
спрямована дана стаття.

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

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – дослідження й аналіз історичної

літератури, усної народної творчості і спадщини ви-
датних вітчизняних педагогів минулого на предмет
формування у дітей і підлітків здоров’я у первіснооб-
щинному, рабовласницькому, феодально-кріпосно-
му і капіталістичному ладі.

Результати досліджень.
1. Докапіталістичний період розвитку
Формування здоров’я дітей і підлітків з най-

давніших часів варто було б поділяти на періоди у
відповідності із ступенями розвитку суспільства (пер-
віснообщинний, рабовласницький, феодально-
кріпосний). Але оскільки до нас дійшло обмаль істо-
ричних пам’яток і матеріалів про тогочасний досвід
формування здоров’я дітей і підлітків, то це у певній
мірі дає нам право об’єднати в один період – докапі-
талістичний.

Дослідження вітчизняних та зарубіжних істо-
риків педагогіки свідчать, що виховання як суспільне
явище, з’явилось на зорі людського суспільства. В
умовах первіснообщинного ладу воно було однако-
вим для усіх дітей, відмінність визначалася лише ста-
тевими та віковими особливостями. Дівчаток привча-
ли до ведення домашнього господарства, а у вихованні
хлопчиків перевагу надавали військовим вправам,
навчанню стрільбі із лука, їзді верхи, причому все це
супроводжувалось пропагандою культу здоров’я.

У рабовласницькому суспільстві найбільш яск-
равою була система спартанського виховання, описана
видатним грецьким письменником та істориком Плу-
тархом (бл. 120-46 рр. до н.е.). Її основою було фізичне
виховання. Хлопчики-спартанці з 7 до 18 років навча-
лись у державних виховних закладах (агелах), де їх при-
вчали зносити голод, спеку і холод. Вихованців коротко
стригли, примушували ходити босоніж, гратись голи-
ми. Спали вони на підстилці, яку самі готували з воло-
тей тростини. Вихованців тренували в бігу, стрибках,
метанні диску, у боротьбі. Під час дозвілля вони брали
участь у військових іграх, різних змаганнях.

Дівчатка теж займались бігом, боротьбою,
метанням диска, списа. Це, на думку Плутарха, спри-

яло тому, що в здоровому тілі розвивався здоровий
плід. Поряд з цим, дівчатка одержували певні військо-
во-фізичні навички, які в період відсутності воїнів
допомагали їм разом з дорослими жінками тримати
в покорі рабів.

Серед дітей, підлітків і юнаків пропагувались
фізична сила, краса людського тіла, здоров’я,
мужність, невибагливість до життя.

На території нинішньої України, як свідчать
археологічні розкопки, з найдавніших часів жили
скіфи і сармати, які мали значний розвиток матері-
альної культури. В VІ-VІІ ст., за 200 років до виник-
нення Київської Русі, у них вже існувала оригінальна
східнослов’янська або руська культура. Візантійські
історичні джерела характеризували антів як трудолю-
бивий, талановитий і сміливий народ, який умів захи-
щати від ворогів свої землі і поселення. Вони були
досить витривалими, легко переносили спеку, холод,
дощ, недостатність одягу та їжі.

У виховній системі наших давніх пращурів знач-
не місце займали ігрища, пов’язані з культовими об-
рядами. Ігрища включали танці, пісні, хороводи, різно-
манітні фізичні вправи та ігри-змагання в стрільбі з
лука, метання каміння та ін.

Головним осередком антів був рід-сім’я, у якій
провід належав батькові або старшому братові, кот-
рого повинні були слухати та поважати інші діти. Рід
був осередком консервативного устрою. Він збері-
гав старовинні установи, закони батьків, давні обря-
ди і звичаї.

Нова епоха у вихованні дітей за часів Київської
Русі почалась з прийняттям християнства (988р.).
Причому його особливістю, було те, що на відміну
від країн Західної Європи, де богослужіння проводи-
лось на незрозумілій народу латині, основою релігії і
письма стала рідна мова. З грецької на слов’янську
мову були перекладені “Ізборник Святослава” (1076),
“Златоуст”, “Ізмарагд” (Ізумруд). Причому форма і
стиль були візантійськими, а зміст був продуктом
творчості русинів. Через Болгарію проникли і були
перекладені з грецької мови “Фізіолог” і “Шестиднєв”.

У “Повчанні Володимира Мономаха дітям”
(1096), пронизаному патріархальними думками, да-
ються поради його дітям, як жити. В.Мономах радить
їм бути діяльними, трудолюбивими, рано вставати,
не лінуватись, не пиячити, не ледарювати, бути хо-
робрими, захищати свою батьківщину:
“Від безпечності гине воїн у полі ратному,
Гинуть душа і тіло від брехні, пияцтва та блуду.
Лінощі – перший початок всьому поганому.
Щоб життя своє виправдати, хай дні ваші довгими будуть”.

В кінці XІ ст. сестра В.Мономаха, княгиня Анна,
в Києві при Андріївському монастирі організувала
жіночу школу. Князі відкривали школи для широких
народних мас, де діти навчались з семирічного віку.
У збірнику “Пчела” були вміщені афоризми і вис-
ловлювання про релігійно-моральне виховання дітей
(помірність, покірність, набожність тощо).

Народна (родинна) педагогіка великого значен-
ня надала вихованню міцного, здорового вмілого
хлібороба, спритного мисливця, хороброго воїна,
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який завжди міг захистити рідну землю. Прикладом
цього є билинні образи Іллі Муромця, Добрині Ни-
китича та Альоші Поповича. Найбільш популярним
серед них був Ілля Муромець, селянський син, уза-
гальнений образ руського воїна-патріота. Популяр-
ним був і герой народного епосу селянин-плугатар
Микула Селянинович (X ст.), що є свідченням праг-
нення у народу до мирної праці на рідній землі. Ці
прагнення народ передавав дітям через билини, каз-
ки, пісні, прислів’я, приказки. Та монголо-татарська
навала привела до часткового занепаду культури Ук-
раїни. Проте її культура вже набула такого високого
розвитку, що народ, незважаючи на століття тяжкого
поневолення, зберіг мову, релігію, звичаї, систему
виховання.

В ХV – ХVІІ ст. Україна знаходилась під вла-
дою Польсько-Литовської держави, яка прагнула опо-
лячити і окатоличити українців. Тому на противагу
національному релігійному гніту в Україні створю-
вались братства, які об’єднували ремісників, купців,
запорізьке козацтво, духовенство, дрібнослов’янсь-
ку шляхту, а інколи й селян. На цій основі створені,
Львівська (1586), Київська (1615) та інші братські шко-
ли, в яких вивчалась рідна мова, риторика, арифме-
тика, геометрія. В багатьох з них [Успенська (1585),
Львівська (1586), Острозька (1587), Люблінська (1594),
Київська Богоявленська (1615), Луцька (1617)] та ін.
[10,87-96]. Під впливом козацтва і шляхти вводилося
вивчення “семи вільних мистецтв” (верхова їзда, пла-
вання, володіння мечем, фехтування тощо).

Для братських шкіл характерними були гу-
манізм – піклування про здоров’я учнів. Про це
свідчать статутні вимоги до вчителя Львівської братсь-
кої школи. В “Порядку школи” зокрема було записа-
но: “Дидаскал, або учитель, цієї школи має бути бла-
гочестивий, розумний, смиренномудрий, лагідний,
ні гнівливий, ні зависник, а підмога благочестя, що
являє собою образ добра у всьому” [10, 140].
Шкільний статут також вказував на велику відпові-
дальність учителя: “Дидаскал, взявши йому доруче-
ну дитину, має її вчити промислом доброї науки, за
непослух карати не по-тиранськи, а по-учительськи…
Дидаскал має вчити і любити всіх дітей зарівно, як
синів багатих так і синів убогих, і тих, що на вулицях
ходять поживи просити” [10, 87-96].

На відміну від єзуїтських шкіл, де діти навча-
лись на чужій їм латині, відірвані від сім’ї за типом
інтернатів, учні братських шкіл навчались на рідній
мові в тісному зв’язку з сім’єю. В єзуїтських школах
насаджували шпигунство, ябедництво, кар’єризм,
зневагу до нижчих, а в братських школах дітей вихо-
вували в дусі взаємодопомоги, опіки над молодши-
ми. Наглядачі (провізори) контролювали відвідуван-
ня учнями занять, слідкували за їхніми успіхами,
вихованням в сім’ї, піклувались про забезпечення
школи всім необхідним [10, 142-143].

Першодрукар Іван Федоров в 1574 році видав
у Львові “Букварь”, а в 1591 році Львівське братство
видало Греко-слов’янську граматику “Адельфотес”,
і в 1627 році в Києві було передруковано “Лексиконъ

славеноросский” Памви Беринди. Вихованець Киї-
вської братської школи, літературний діяч, філолог і
педагог Епіфаній Славинецький в “Громадянстві зви-
чаїв дитячих” (XVІІ ст.) вимагав від дітей бути слухня-
ними, добрими, трудолюбивими, з повагою ставити-
ся один до одного і старших. Крім цього, значну увагу
він приділяв питанням фізичного виховання, важли-
вого значення надаючи вправам: іграм з м’ячем, бігу,
стрибкам на двох та на одній нозі тощо.

В Запорозькій Січі створювались свої школи –
січові, козацькі, монастирські та церковно-приходські.
В січових школах навчались хлопчики, насильно при-
везені і пізніше усиновлені козаками Січі, і частково
ті, хто самовільно прийшов з України та Польщі, і ча-
стина привезених багатими батьками для навчання
грамоті і військовому мистецтву. За різними джере-
лами в школі навчали від 30 до 80 школярів-”моло-
диків”. Січова школа мала подібний до всього війська
общинний лад, підкорялась отаманові школи. Голов-
ним учителем січової школи був ієромонах-устав-
ник, який крім своїх прямих обов’язків, піклувався
про здоров’я учнів. При потребі він виводив вихо-
ванців на луки і свіжу воду. Отже, крім навчання чи-
танню, письму і співу, школярі осягали військове
мистецтво, росли міцними, здоровими, безстрашни-
ми, хоробрими. В січових та козацьких школах, за вис-
ловом дослідника С. Сірополка, вчили богу молити-
ся, на коні реп’яхом сидіти, з рушниці гострозоро
стріляти, добре шаблею рубати і списом колоти. Май-
бутні козаки також навчались добре плавати, веслу-
вати і керувати човном та переховуватись від ворога
у воді за допомогою очеретини. Проте не лише за-
порізькі школи мали значний вплив на дітей.

Життя запорізьких козаків було важким, суво-
рим, мало забарвлення самовідречення, аскетизму і
проходило “на краю світу”. І те, що запорожці не до-
пускали до себе жінок, нагадувало лицарський ор-
ден. Останнє вимагало від своїх членів особливої дис-
ципліни і самоповаги. “Вони дуже міцні тілом, легко
зносять спеку і холод, голод і спрагу; на війні витри-
валі, відважні…” [7, 159] – так характеризував запор-
ізьких козаків французький інженер і військовий кар-
тограф Боплан.

Козаки внесли в це суворе життя елементи ли-
царського ідеалізму. Особливе місце в цьому займа-
ли “військові клейноди” – прапор, відзнаки старшин
тощо. Все це та ореол слави в період розповсюджен-
ня козацтва (др. пол. XVІ ст.) мало значний вплив на
виховання підростаючого покоління, зокрема хлоп-
чиків та юнаків.

 Прославлялось прагнення людини до здоро-
в’я, сили, працьовитості, мужності. Причому, народ
піклувався про здоров’я дітей задовго до їх народ-
ження. Так, здавна поширеною в народі була думка,
що всі забаганки вагітної жінки треба неодмінно за-
довольняти, щоб вона не нервувала. Це так народ дбав
про здоров’я майбутньої дитини. Окрім цього вагіт-
на жінка не виходила за межі свого двору, щоб її ніхто
не потривожив. Бо порушення спокою може стати
причиною нездоров’я майбутньої дитини.
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Здавна в Україні з народженням дитини голов-
ним обов’язком батьків вважалося піклування про її
здоров’я. Ця ідея реалізовувалась в колискових піснях,
пестушках, потішках, народних казках, дитячих народ-
них іграх. Змалку дітей залучали до посильної фізич-
ної праці, привчали до виконання гігієнічних вимог.
Народ висміював нероб, людей схильних до переїдан-
ня, зловживання алкоголем тощо.

В колядках, думах, історичних піснях, легендах,
переказах, казках здавна оспівувалося прагнення до
волі, боротьба за незалежність, мужність і хоробрість
народних героїв, їхня надзвичайна сила, підтримува-
лося прагненням дітей наслідувати кращі риси захис-
ників народу. Велике місце у вихованні підростаючо-
го покоління займала посильна фізична праця.

2. Капіталістичний період розвитку
Виразником ідей капіталістичного суспільства

став видатний чеський педагог Ян Амос Коменський
(1592-1670), який започаткував свою педагогічну си-
стему на основі досвіду роботи братських шкіл того-
часної України і шкіл Бєларусі. З багатої педагогічної
спадщини виділимо лише ті аспекти, які стосуються
здоров’я дітей.

Ян Коменський писав, що діти даються людям
не для насолоди ними, а щоб вони їх старанно вихо-
вували [5, 205]. У цьому обов’язок батьків [5, 206]. У
першу чергу вони повинні оберігати їхнє здоров’я.
Причому піклування про здоров’я майбутніх дітей
починається із способу життя вагітної жінки. Ян Ко-
менський вважав, що про здоров’я дітей батьки по-
винні дбати з початку вагітності майбутньої матері.
Вона мусить утримуватись від переїдання і алкого-
лю, постів і не допускати застуди. У період виношу-
вання дитини вагітна жінка має утримуватись від хви-
лювань: не сердитись, не терзатися, не лякатись, не
послаблювати себе зайвим сном чи безділлям тощо,
бо це може стати причиною дратівливості, хвилю-
вання, тривожності дитини, слабкості її здоров’я, або
й передчасної смерті [5, 213-214]. Крім цього він при-
водить прислів’я: “Веселий настрій – половина здо-
ров’я” [5, 219]. В цих порадах можна прослідкувати
взаємозв’язок і взаємовплив психічного і фізичного
здоров’я людини.

З народженням дитини умовою її здоров’я є
годування материнським молоком. Відмова дитині в
материнському молоці не відповідає природі. І така
мати заслуговує осуду [5, 214], бо це “не відповідає
материнській гідності” [5, 216], що є досить актуаль-
ним в сучасних українських сім’ях. Після годування
материнським молоком дитину слід поступово пе-
реводити на помірне вживання молока, хліба, масла,
каші, овочів і фруктових соків.

Після народження дитини умовою її здоров’я
є упорядкований спосіб життя. Вона має декілька
разів спати, їсти, гратись. Це, на думку Я.Коменсько-
го, в наступному підготує до упорядкування життя.
На першому році життя дитиня колихання в колисці,
тримання на руках, спілкування з нею, спів, носіння
на руках у саду викликає позитивні емоції, що скла-
дає половину її здоров’я.

 Ян Коменський розписує за роками, які дії і з
якими предметами мають виконувати діти, поступо-
во переводячи їх до малювання і письма, основ ариф-
метики, музики, співу. Своєрідну послідовність він
пропонує і у розвитку мови, моралі, доброчестя, дис-
циплінованості.

Педагог виділяє три цілі виховання:
1) віра і благочестя;
2) добрі звичаї;
3) знання мов і наук [5, 207].

Складовими умовами фізичного виховання він
вважав привчання до праці, помірності в їжі і питві
[5, 210].

Материнська школа, за Я.Коменським, повин-
на сформувати здоров’я дітей і підготувати до навчан-
ня в основній школі, де здоров’я учнів має бути осно-
вою побудови навчально-виховного процесу [5, 213].

Я.Коменський писав, що чим більше дитина
рухається – бігає, грається, тим краще спить, тим кра-
ще працює її шлунок, тим швидше вона росте, тим
вона стає сильнішою фізично і духовно. З останньо-
го можна зробити висновок, що вже тоді він перебу-
вання дитини на свіжому повітрі, фізичні наванта-
ження розглядав як засоби фізичного розвитку і умов
фізичного здоров’я, а також бачив зв’язок фізичного
і духовного здоров’я.

Разом з тим, педагог застерігав, що причина-
ми погіршення здоров’я дітей можуть бути биття,
надмірна спека і холод, їжа і питво, голод і спрага,
тому у всьому має бути помірність.

В материнській школі Я.Коменський значне
місце відводив організації діяльності дітей, як умові
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку.
Засобом цього він розглядав іграшки та ігри. На його
думку, іграшки розвивають у тілі здоров’я, у розумі –
жвавість, у всіх членах – рухливість [5, 225]. В процесі
гри нехай діти будуть мурахами, які завжди чимось
зайняті, що-небудь катають, несуть, тягнуть, склада-
ють, перекладають. Потрібно лише розумно допо-
магати їм [5, 224-225]. Я.Коменський пропонує у ви-
хованні дитини значну увагу приділяти режиму дня і
гігієнічним навичкам [5, 232].

Школа в середині має бути світлою й чистою.
Класні кімнати повинні відповідати санітарно-
гігієнічним вимогам, що сприятиме збереженню і
зміцненню здоров’я учнів. Умовою здоров’я учнів,
на думку Я.Коменського, є позитивна мотивація на-
вчання, створювана дослідницькою роботою дітей [4,
135]. У своїй роботі «Закони добре організованої
школи» Я.Коменський обґрунтував необхідність дот-
римання санітарно-гігієнічних вимог як умови збе-
реження та зміцнення здоров’я учнів.

Біля школи мають бути майданчики для про-
гулянок, ігор та невеликий сад. Такі умови сприяти-
муть розвитку рухової активності дітей, зміцненню
їхнього здоров’я [4, 141-142]. Разом з тим, особливо
корисним для здоров’я учнів є рухова активність:
бігання, стрибання, помірна боротьба, гра в піжмур-
ки, м’яча, кеглі та інші ігри, які не приводять до пору-
шення благопристойності, і звертав увагу на те, щоб
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ігри та фізичні вправи сприяли формуванню здоро-
в’я, духовному розвитку дітей і не несли небезпеки
для життя і здоров’я.

Ідеї гуманного ставлення до дитини лягли в
основу найголовнішої праці Я. Коменського «Вели-
ка дидактика». Зокрема в XVІІ розділі «Основи лег-
кості навчання і вчення» він пише що учні не будуть
обтяжені надмірною кількістю навчального матеріа-
лу [3, 339]. У XХІІІ розділі «Метод морального вихо-
вання» одним із шістнадцяти правил мистецтва роз-
вивати моральність педагог підкреслює, що нехай діти
протягом усього часу навчання, навчаються додер-
жуватись помірності в їжі та питві, у сні та неспанні,
у роботі та іграх, у розмові та навчанні [3, 405].

Якщо аналізувати вклад Я.Коменського у роз-
виток освіти з точки зору здоров’я учнів, то можна
підсумувати так. Він виступав за: 1) обмеження що-
денного часу навчальних занять, встановлення часу
для відпочинку і «освіження духовних сил учнів» в
інтересах збереження і зміцнення їхнього здоров’я;
2) пом’якшення шкільної дисципліни, перетворення
школи із засобу пригнічення учнів у місце радості; 3)
перетворення учителя з суворого судді, а нерідко й
ката, в гуманного друга дітей.

Як бачимо, багато порад Я.Коменського є акту-
альними й сьогодні. Особливо практичну цінність ма-
ють його поради щодо періодизації росту і розвитку
людини: народження, дитинство, отроцтво, молодість,
зрілість і старість. Ця періодизація з деякими уточнен-
нями в світлі сучасного розвитку науки і практики усп-
ішно використовується в медицині й педагогіці.

Проблема здоров’я значне місце займала в
працях видатного українського філософа, письмен-
ника і просвітителя-гуманіста Григорія Савича Ско-
вороди (1722-1794). На противагу церковно-схолас-
тичному і дворянсько-аристократичному вихованню
він пропагував природовідповідне народне вихован-
ня. Метою виховання, на його думку, є підготовка
гармонійно розвиненої людини, яка була б здатна
жити й боротися. Г.С.Сковорода вважав, що люди
повинні бути “тілесно здоровими”. Тому значну ува-
гу він приділяв фізичному вихованню.

Сам Г.С.Сковорода пішки пройшов Австрію,
Польщу, Словаччину, Італію, Німеччину і частину Ук-
раїни. Проте найголовнішим засобом фізичного ви-
ховання він вважав фізичну працю. Найкращим, на
його думку, є життя, коли людина одержує насолоду в
праці. І горе тому, хто мучиться без улюбленої спра-
ви, купається в розкоші, проводить час в безділлі. Адже
здавна вважали, що святковість руйнує здоров’я.

Видатний український поет Тарас Григорович
Шевченко (1814—1861) виступив за поширення пи-
семності серед народних мас. Критикуючи стан на-
вчання і виховання в царській Росії, він пропагував
трудове виховання. Т.Г.Шевченко, зокрема, писав, що
найщасливішою в світі є працьовита людина.

У повісті “Близнецы” він прославляв Никифо-
ра Федоровича і Параску Тарасівну Сокир, які не-
втомно прищеплювали любов до праці підкинутим
їм дітям, а в повісті “Наймичка” з особливою тепло-

тою він змальовує Лукію, яка чесним трудівником
свого сина виховала.

Своєю ідеєю народності виховання близько до
Т.Г.Шевченка стоїть відомий український педагог
О.В.Духнович (1803-1865). Він закликав зберігати і
удосконалювати дані людині від природи тілесні та
духовні сили. О.В. Духнович розглядав фізичне вихо-
вання як умову фізичного розвитку, здоров’я і довго-
ліття. Він вважав, що здоров’я старих закладається в
дитячому та підлітковому віці, в процесі фізичного
виховання в сім’ї і в школі та організації здорового
побуту-харчування, одягу, сну, дозвілля. В систему
фізичного виховання О.В.Духнович включав різно-
манітні вправи (рухливі ігри, танці, стрибки, біг, лазі-
ння по деревах, боротьба на піску, плавання, прогу-
лянки в полі, в лісі, взимку – катання на санчатах,
ковзанах по льоду) та цілий ряд гігієнічних вимог.

Виходячи з вимог народної педагогіки, крім
фізичних вправ, дозвілля О.В.Духнович розглядав
працю як один із найголовніших засобів фізичного
виховання. Праця, на його думку, зміцнює сили і роз-
виває розум. Він писав, що цінні трудові навички і
уміння потрібно формувати в період дошкільного
віку, спочатку в сім’ї, а пізніше в школі. Важливим
засобом фізичного виховання дітей він вважав залу-
чення до землеробства, садівництва, бджільництва та
квітникарства.

Вихованню здорового покоління значну увагу
приділяв наш співвітчизник, видатний педагог Кон-
стянтин Дмитрович Ушинський (1824 – 1870), а фізич-
не виховання він вважав складовою частиною гар-
монійного розвитку людини. Організм людини він
розглядав, як одне ціле, що розвивається в процесі
повсякденної трудової діяльності і під впливом ото-
чення (природа, сім’я, суспільство). Тому, починаю-
чи з раннього віку, потрібно створювати такі умови
життя, праці й навчання, які сприяли б фізичному
розвиткові: нормальне харчування, сон, режим праці
і відпочинку, фізична праця на свіжому повітрі, гімна-
стичні вправи та ігри, використання природих чин-
ників (повітря, холод, вода тощо), створення
гігієнічних умов життя, праці та медичний нагляд. До
цього слід додати, що до «Програми розподілу на-
вчальних занять по класах виховного товариства бла-
городних дівиць» у кожному класі він пропонує вве-
сти уроки гігієни. У «Пояснювальній записці до
проектів програм навчального курсу» К.Д.Ушинсь-
кий наголошував, що у випускних класах слід було б
увести маленький курс гігієни. Це, на його думку,
допомогло б у збереженні не лише власного здоро-
в’я, а майбутньої матері, яке дуже часто зосеред-
жується в її руках [15, 206]. Причому, визначаючи за-
соби фізичного виховання дітей і підлітків ,
К.Д.Ушинський підкреслював, що основою фізично-
го розвитку повинні бути народні ігри та фізичні впра-
ви, поєднані з фізичною працею.

Природа мала значний впливі гімназії» він зок-
рема згадував, як наповнювалося враженнями його
життя, коли наближалася весна. Він стежив за кожною
найменшою її зміною у боротьбі зими і літа. Гімна-
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зист щоразу біг з гімназії додому, насолоджуючись
красою природи, неначе його чекали, бозна-які скар-
би «І справді, – пише він, – хіба я не був страшенним
багатієм, мільйонером, порівняно з дітьми, замкнени-
ми в задушних стінах столичного пансіону?» [17, 560].

З позицій свого педагогічного досвіду К.Д.У-
шинський зробив висновок, що природа, прекрасні
околиці містечка, запашні байраки і лани, рожева вес-
на і золотиста осінь були вихователями дітей. «Звіть
мене варваром у педагогіці, але я виніс із вражень мого
життя глибоке переконання, що прекрасний ландшафт
має такий величезний виховний вплив на розвиток
молодої душі, з яким важко змагатися впливу педаго-
га…» [17, 558-559]. За своїм впливом на дитину К.Д.У-
шинський один день, проведений серед природи по-
рівнював з багатьма тижнями, проведеними на
шкільній лаві [17,559]. Виходячи з цього, він пропону-
вав будувати навчальні заклади поза містами [17,560-
561], що сприяло б формуванню духовності учнів,
їхньому фізичному та розумовому розвитку.

Великого значення К.Д.Ушинський надавав вив-
ченню природи, в тому числі й людини. В першому
розділі книги “Дитячий світ” він досить доступно знай-
омить учнів з анатомією і фізіологією людини. В треть-
ому томі “Педагогічної антропології” в матеріалі “Зау-
важення про фізичне виховання», виходячи з основ
анатомії і фізіології людини, він зробив спробу обґрун-
тувати мету, зміст і форми фізичного виховання – за-
гартування і зміцнення нервової системи дитини.

У «Програмі педагогічного курсу для двох
старших загальних класів жіночих навчальних зак-
ладів» К.Д.Ушинський після одержання певних знань
з фізіології пропонує ввести найголовніші правила
фізичного виховання: правила що до їжі, повітря, при-
міщення і одягу, мускульної діяльності і нервової
діяльності [16, 35].

К.Д.Ушинський засуджує «зніжене» вихован-
ня [12, 37], вважаючи фізичну працю необхідною
умовою підтримання фізичних сил і здоров’я люди-
ни. Проте найкращою умовою підтримання люди-
ною здоров’я він розглядав поєднання фізичної і ро-
зумової праці [14, 390].

«Хто не зазнавав живлючого, освіжаючого
впливу праці на почуття? – писав К.Д.Ушинський. –
Хто не зазнавав, як після тяжкої праці, що довго по-
глинала всі сили людини, і небо здається світліше, і
сонце яскравіше, і люди добріші?» [14, 391]. Вихован-
ня, на думку К.Д.Ушинського , якщо воно бажає лю-
дині щастя, повинно готувати її не до щастя, а до праці
життя [14, 393]. Фізичну й розумову працю він розг-
лядає як засіб духовного і морального розвитку лю-
дини [14, 395].

К.Д.Ушинський відзначав, що в його час пи-
тання фізичного виховання й освіти не були розроб-
лені із достатньою повнотою і науковою глибиною. Їх
розробка, на його думку, під силу педагогам, спеціа-
лістам в галузі анатомії, фізіології і патології. Таким
спеціалістом був Павло Францович Лесгафт (1837—
І909). В роботі “Керівництво з фізичної освіти дітей
“шкільного віку” він, критикуючи шкільну систему

за недосконалість фізичного виховання учнів, вказу-
вав, що в Росії навіть немає центральних органів для
підготовки спеціалістів, які б розуміли цю справу;
відсутні оригінальні методи та керівні положення про
фізичну освіту. І на відміну від країн Європи, в Росії
фізична освіта в сім’ї і школі залишається поза ува-
гою. Тому його діяльність по створенню такої систе-
ми можна розглядати як спробу ліквідувати ці прога-
лини в педагогічній науці того часу.

 В розробленій П.Ф.Лесгафтом педагогічній
системі важливе місце займала фізична освіта. Остан-
ня не виключала, а навпаки немислима без фізичного
виховання, під яким він розумів гігієнічне та оздоров-
че значення фізичних вправ. Їх підбір П.Ф.Лесгафт
обґрунтовував на основі анатомо-фізіологічних віко-
вих особливостей учнів. Поступово ускладнюючи і
урізноманітнюючи фізичні вправи, він дав “азбуку
рухів”, яка є основою шкільного навчання фізичним
вправам. Причому фізична освіта не лише не виклю-
чає, а навпаки недопустима без фізичного виховання,
яке включає виконання гігієнічних вимог і турботу
людини про своє здоров’я. В реалізації системи фізич-
ної освіти на перший план П.Ф. Лесгафт ставив прин-
цип свідомості. Разом з тим, фізичний розвиток він
тісно пов’язує з духовним, моральним, розумовим і
естетичним розвитком, показуючи вплив психічних
процесів на фізіологічні, але вбачає протилежний
вплив фізичних процесів на фізіологічні.

Між розумовим та фізичним розвитком лю-
дини, вважав П.Ф.Лесгафт, існує тісний зв’язок. Че-
рез те, що одноманітна розумова діяльність призво-
дить до втоми, він вказував на необхідність чергування
розумових і фізичних вправ таким чином, щоб перші
по відношенню до других були відпочинком.

В педагогічній системі П.Ф.Лесгафта, як засіб
фізичного та морального виховання, значне місце зай-
мали рухливі ігри, які ґрунтуються на врахуванні віко-
вих особливостей дітей . Поряд з іграми великого осв-
ітнього і  оздоровчого значення він надавав
прогулянкам, які на його думку розвивають і зміцню-
ють нервову систему, підвищують обмін речовин, чим
сприятливо впливають на розвиток серцево-судинної,
дихальної, кістково-м’язової систем та органів чуття,
сприяють розвитку постави дітей. Одним із засобів
формування постави дітей він розглядав плавання.

Єдність духовної і фізичної освіти учнів
П.Ф.Лесгафт вбачав у взаємозв’язку роботи педагогів
та медичних працівників. Проте він з жалем конста-
тував, що лікарі, в кращому випадку, ґрунтуються на
досліджуваних фізіологічних даних, а педагоги, вва-
жаючи, що їхніми завданнями є лише розумовий
розвиток, тому вони у кращому випадку, обмежу-
ються лише описовими психологічними даними,
зовсім упускаючи, а часто і не замислюючись, що
існує тісний зв’язок між тілесними, тобто фізични-
ми, й душевними, тобто розумовими і моральними
проявами людини. А потрібно враховувати цілісність
цих життєвих проявів. Разом з тим, П.Ф.Лесгафт, вра-
ховуючи те, що діяльність педагогів і медпрацівників
мають свою особливу специфіку, і педагогіка та
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шкільна справа не відносяться до компетенції лікарів,
тому він стояв на позиціях, згідно яких лікарі, у кра-
щому випадку, можуть давати поради педагогам з
питань санітарії , а не педагогіки .

Отже, заслугою П.Ф.Лесгафта було те, що пи-
тання здоров’я учнів він розглядав на основі досяг-
нень анатомії і фізіології людини. Поряд з цим він
розробив “азбуку рухів”, яка стала основою фізич-
ного виховання різних вікових груп учнів загальноос-
вітньої школи.

Значної уваги П.Ф. Лесгафт приділяє сімейно-
му вихованню дітей.

Висновки.
У первіснообщинному ладі у вихованні хлоп-

чиків перевага надавалась військовим вправам, на-
вчанню стрільбі, їзді верхи. Все це супроводжувалось
пропагандою культу здоров’я.

Для рабовласницького ладу найбільш яскра-
вою була система спартанського виховання для хлоп-
чиків. Дівчатка теж займались бігом, боротьбою,
метанням диска та списа. Це сприяло тому, що в здо-
ровому тілі розвивався здоровий плід. Жінки-спар-
танки народжували здорових дітей. Саме це можна б
було пропагандувати в Україні: часто жінки не готові
фізично до народження дитини.

У виховній системі наших давніх пращурів знач-
не місце займали ігрища, пов’язані з культовими об-
рядами. Ігрища включали танці, пісні, хороводи, різно-
манітні фізичні вправи та ігри-змагання в стрільбі з
лука, метанні каміння та ін.

Нова епоха у вихованні дітей за часів Київської
Русі почалась з прийняття християнства (988). Досить
цінними у вихованні здорового покоління було «По-
вчання Володимира Мономаха дітям» (1096), в яко-
му він радив бути діяльними, трудолюбивими, рано
вставати, не лінуватись, не пиячити, не ледарювати,
бути хоробрими, захищати свою Батьківщину.

Народна (родинна) педагогіка на прикладі би-
линних образів руських богатирів виховувала силь-
ного, здорового, вмілого хлібороба, спритного мис-
ливця й хороброго воїна.

У братських, січових і козацьких школах вивча-
лись «сім вільних мистецтв» (верхова їзда, плавання,
володіння мечам, фехтування тощо), пропагувалось
прагнення до здоров’я.

Цінною для випускників сучасної вітчизняної
школи є поради Я.Коменського щодо режиму життя
вагітної жінки, підготовки до пологів і настанови з
питань виховання дітей у материнській школі. Але
для цього влада повинна створити умови: забезпечи-
ти матеріально, вагітним жінкам потрібно надавати
оплачувану відпустку для виношування дітей і для
наступного їх виховання.

Г.С.Сковорода значну увагу приділяв фізично-
му вихованню. Він вважав, що людина повинна бути
«тілесно здоровою».Умовою здоров’я Т.Г.Шевченко
вважав фізичну працю. Найщасливішою є працьо-
вита людина. О.В.Духнович розглядав фізичне вихо-
вання як умови фізичного розвитку, здоров’я і довго-
ліття, бо здоров’я старих закладається у дитячому і

підлітковому віці. К.Д.Ушинський умовою здоров’я
вважав нормальне харчування, сон, режим праці і
відпочинку, фізичну працю на свіжому повітрі, гімна-
стичні вправи та ігри, і використання природних чин-
ників, як засобу загартування. П.Ф.Лесгафт розро-
бив «азбуку рухів», пропонував гімнастику і
прогулянки серед природи.

Використання вказаних елементів у вихованні
сучасних дітей і підлітків сприяло б вихованню здоро-
вого покоління і збільшенню тривалості їхнього життя.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Павло Шмигов

Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми вдос-
коналення професійно-прикладної фізичної підготовки май-
бутніх фахівців з комп’ютерних технологій. Застосування
контролюючих систем у навчальному процесі ефективно впли-
ває на процес формування знань та вмінь. Експериментальна
методика використання комп’ютера виконує роль сполучної
ланки між теоретичною та практичною підготовкою студентів
до майбутньої професійної діяльності. Значного покращення
професійних знань, вмінь та навичок можна досягти, застосо-
вуючи на заняттях засоби та методи активного навчання, зас-
новані на використанні комп’ютерної технології.
Ключові слова:  комп’ютерні  технології,  професійна
діяльність, професійна підготовка, професійно-прикладна
фізична підготовка, психофізичні якості, студенти, фахівці.
Аннотация. Шмыгов Павел. Основные аспекты профессио-
нально-прикладной физической подготовки будущих специ-
алистов компьютерных технологий. В статье обоснована
актуальность проблемы усовершенствования профессиональ-
но-прикладной физической подготовки будущих специалис-
тов компьютерных технологий. Применение контролирую-
щих систем в учебном  процессе эффективно влияет на
процесс формирования знаний и умений. Эксперименталь-
ная методика использования компьютера выполняет роль свя-
зующего звена между теоретической и практической подго-
товкой студентов к будущей профессиональной деятельности.
Значительного улучшения профессиональных знаний, уме-
ний и навыков можно достичь, применяя на занятиях сред-
ства и методы активного обучения, основанные на исполь-
зовании компьютерной технологии.
Ключевые слова: компьютерные технологии, профессиональ-
ная деятельность, профессиональная подготовка, професси-
онально-прикладная физическая подготовка, психофизичес-
кие качества, студенты, специалисты.
Annotation. Shmygov Paulo. Main aspects of professional-
applied physical training of the future specialists of computer
technologies. In the article the actuality of the improving
professional-applied physical training of the future specialists
of computer technologies is substantiated. Application of
controlling systems in educational process effectively influences
process of formation of knowledge and skills. The experimental
procedure of use computer carries out a role of link between
theoretical and practical preparation of students to the future
professional work. Significant enriching of professional
knowledge, skills, skills can be reached means and methods of
active learning. They set up on use of computer technology.
Keywords: computer technologies, professional activity,
professional training, professional-applied physical training,
psycho-physiological, features, students, specialists.

Вступ.
Нині у вищій школі у зв’язку зі зниженням рівня

здоров’я студентів, недоліками у вихованні особис-
тості, спроможної домагатися успіхів у важких умо-
вах обраної професії, ведеться розробка методик з
використанням засобів фізичної культури і спорту,
які відповідають сучасним інноваційним та інфор-
маційно-технологічним підходам.

Професійна направленість фізичного вихован-
ня здійснюється у вигляді професійно-прикладної
фізичної підготовки, завданням якої є формувати спец-

іально-прикладні знання, фізичні якості та навички,
які відповідають об’єктивній готовності студента-ви-
пускника до ефективної професійної діяльності на
сучасному рівні.

На наш погляд, це завдання надзвичайно акту-
альне та пов’язане із залученням комплексу інфор-
маційних та технологічних підходів, що відповідають
сучасним вимогам. Професійно-прикладна фізична
підготовка фахівця педагогічного профілю надзвичай-
но вагоме і важке для реалізації завдання. Воно по-
требує розв’язання багатьох завдань, враховуючи
індивідуальні особливості студентів, професію, яку
вивчають, та використання сучасних інформаційних
і технологічних підходів.

Одним з ключових моментів у підготовці спец-
іалістів-педагогів є вивчення впливу засобів і методів
фізичної  культури на  майбутню професійну
діяльність студента, розвиток його професійно-важ-
ливих психофізичних якостей, особлива роль яких
належить новим, мало вивченим засобам, в тому
числі інформаційним технологіям. За вимогами сьо-
годення навчальний процес слід побудувати як єдину
функціональну систему, спрямовану на формуван-
ня професійних якостей майбутнього фахівця. Про-
цес нагляду програмно-нормативних документів з
фізичного виховання у всіх вищих навчальних педа-
гогічних закладах (Закон України “Про фізичну куль-
туру і спорт” (стаття 12), Державна програма розвит-
ку фізичної культури і спорту (розділ 2)) та неабиякі
проблеми щодо збереження здоров`я молоді у за-
гальноукраїнському масштабі (Г.Л.Апанасенко;
М.М.Амосов; О.Д.Дубогай; В.І.Завадський; Л.Я.Іва-
шенко; Т.Ю.Круцевич; О.С.Куц; А.В.Магльований та
ін.) вимагають випереджальної розробки і методич-
но впроваджених концепцій та сучасних педагогіч-
них технологій, які б відповідали інноваційним та
інформаційно-технологічним підходам сьогодення.

Якість професійної освіти в сучасних умовах
є однією з тих можливих характеристик, яка визначає
конкурентоспроможність як відокремлених навчаль-
них заходів, так і всієї вищої школи країни.

Особливої актуальності набуває проблема
формування професійних психофізичних якостей та
навичок, які необхідні майбутньому фахівцю під час
подальшої професійної діяльності.

Використанню засобів фізичної культури та
спорту з метою загальної та професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів вищих педагогічних
навчальних закладів присвячено чимало робіт бага-
тьох фахівців [5,7,8].

Є багато дисертаційних досліджень впроваджен-
ня інформаційних технологій у професійну підготов-
ку студентів фізкультурних спеціальностей (А.Н. Лут-
ков, 1992; А.А. Рогов, 1995; С.Ж. Козлова, 1997 и др.).

Деякі публікації вказують на ефективність ви-
користання комп’ютерної техніки на кафедрах
фізичного виховання в технічних ВНЗ для обліку та
корекції фізичного розвитку і фізичної підготовле-
ності студентів ( Г.И. Пара, 1996; А.П. Сьедугин, 2000;
С.Н.Зуєв, В.А. Коваленко, 2000 и др.). Однак відсутні
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дослідження, спрямовані на підвищення якості ППФП
студентів педагогічних ВНЗ з використанням засобів
комп’ютерної техніки. У зв’язку з цим наша мета –
направити технічні досягнення науки на поліпшення
фізичної і професійної підготовленості майбутніх
педагогів.

Використання сучасних технічних засобів, які
застосовуються у практиці ППФП студентів педагог-
ічного профілю, має сприяти більш якісній підготовці
майбутніх спеціалістів.

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що
в сучасних соціально-економічних умовах однією із
найбільш важливих проблем є проблема професійної
підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Інтенсифікація науково-технічного прогресу в
сучасних умовах потребує розв’язання вищими на-
вчальними закладами педагогічного профілю низки
завдань, від яких залежить рівень професійної підго-
товки молоді.

Дослідники вважають , що критерієм профес-
ійної готовності спеціаліста є достатній рівень роз-
витку професійно важливих якостей, прикладних
умінь та навичок, а також наявність в нього знань
про оптимізацію своєї майбутньої професійної діяль-
ності за допомогою засобів фізичної культури та
спорту. Потрібен системний підхід до професійно-
прикладної психофізичної підготовки студентів у ВНЗ.
Формування професійно важливих якостей, умінь,
навичок доцільно здійснювати цілеспрямовано впро-
довж усього періоду навчання студентів, обов’язко-
во враховуючи тип їхньої майбутньої професійної
діяльності.

Таким чином, стало актуальним створення
педагогічної технології викладання професійно-при-
кладної психофізичної підготовки у ВНЗ педагогіч-
ного профілю.

У багатьох працях авторами здійснюється тео-
ретичний аналіз, який розкриває основні функції
фізичного виховання молоді, зв’язку фізичного і пси-
хофізичного розвитку майбутнього спеціаліста та
його професійних якостей (І.Л.Ганчар, 1980, М.Я.Ві-
ленський, 1987, В.І.Іллінич, 1995).

Аналізуючи роботи за останні роки, ми звер-
нули увагу на недостатність відомостей з методики
виховання у студентів ВНЗ педагогічного профілю
окремих професійно важливих якостей.

Таким чином, сучасні вимоги, які ставить вища
школа до підготовки спеціаліста, передбачають вико-
ристання нових методів у професійній та фізкуль-
турній підготовці студентів. Вищезгадані фактори, які
впливають на зміст професійно-прикладної фізичної
підготовки у ВНЗ педагогічного профілю, дозволя-
ють зробити деякі узагальнення.

Як відзначено багатьма авторами, ППФП сту-
дентів має бути різноманітною, багатогранною та
адаптованою до обраної спеціальності.

Необхідно навчити студентів використовувати
у своїй життєдіяльності виробничу гімнастику, до
складу якої входять ті засоби, які знімають втому та
підвищують працездатність.

Заняття такими видами спорту, як спортивні ігри,
легка атлетика, гімнастика, ряд інших видів і систем
фізичних вправ, які залежать від кліматичних умов та
можливостей ВНЗ, вважати професійно важливими.

Разом з тим, у доступній нам літературі питан-
ня обґрунтування методики ППФП студентів педаго-
гічних вузів висвітлені недостатньо. Це пов’язано з
недооцінкою засобів і методів фізичної культури у
вихованні в студентів професійно важливих психіч-
них якостей та формуванні функціональних резервів
організму. Не існує ще єдиного підходу до оцінки
необхідності і вибору методів формування комплек-
су професійно важливих фізичних та психічних якос-
тей і функціональних можливостей організму май-
бутніх спеціалістів педагогічних вузів.

Аналіз та узагальнення досвіду багатьох ав-
торів дозволяють зробити висновок про необхідність
створення методики ППФП з метою досягнення у
випускників необхідного для спеціалістів педагогіч-
них спеціальностей рівня професійної психофізичної
готовності.

Фізіологічний механізм переносу рухових на-
вичок в багатьох випадках базується на положеннях,
розроблених представниками школи І.М. Сєчєнова і
І.П.Павлова ( Л.Г. Перфильев,1978).

Сучасні дослідження дозволяють стверджува-
ти, що засоби та методи фізичного виховання значно
використовуються для формування значущих про-
фесійно-прикладних якостей у спеціалістів різного
профілю (А.Б. Барабанщиков, 1981; Е.А. Пеньковс-
кий, 1992; И.М. Медведев, 1999; В.И. Косяченко, 2000),
засоби фізичної підготовки мають позитивний вплив
на розвиток рухових та морально-вольових якостей
майбутніх фахівців в умовах навчального закладу
(М.Я. Виленский, 1989; В.А. Кабачков, 1991; Р.Т. Раев-
ский, 1994; Ю.Д. Железняк, 2001).

Загальні основи підготовки майбутнього вчи-
теля до професійної діяльності привертали увагу ба-
гатьох фахівців, зокрема: О.О. Абдуліної, Г.О. Артю-
нової, М.Д. Хміль, В.М. Гриньової, В.О. Сластьоніна,
Г.В. Троцко, Л.В. Нечаєвої, В.В. Сагарди та ін. [1,2,7].
У своїх працях вони визначають мету, зміст, форми і
методи професійно-педагогічної та загально-гумані-
тарної підготовки майбутнього вчителя.

Лише декілька робіт присвячено проблемі дос-
лідження нових інформаційних технологій у про-
фесійній підготовці студентів ВНЗ педагогічного
профілю (А.Н.Лутков, 1992; А.А.Рогов, 1995; С.Н.Бе-
ляев, 1996; Е.И.Арчибасова, 1998; С.Ж.Козлова, 1999).
Це обумовлено принциповими змінами у механіз-
мах розвитку суспільства, які потребують перегляду
системи вимог, які ставляться до спеціаліста і до сис-
теми освіти в цілому.

Підготовка майбутніх спеціалістів педагогічно-
го профілю, незважаючи на наявність значної
кількості наукових та методичних робіт з професійно-
прикладної фізичної підготовки (В.Н. Платонов, 1991;
В.А. Земцов, 1999; С.М. Погудин, 2002), розроблена
недостатньо, а дані, що є протирічні, що ускладнює їх
практичну реалізацію.
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Тому потреба у вивченні професійно-приклад-
ної фізичної підготовки студентів педагогічних ВНЗ з
використанням сучасних комп’ютерних технологій у
навчальному процесі, а також не розробленість цього
питання зумовили вибір теми нашого дослідження.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – удосконалити методику

формування професійно важливих психофізичних
якостей у студентів педагогічних ВНЗ з використан-
ням сучасних комп’ютерних технологій у навчально-
му процесі з курсу фізичного виховання.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми дослід-
ження у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії
та практичній діяльності вищих навчальних закладів.

2. Теоретично обґрунтувати направленість профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки студентів пе-
дагогічних ВНЗ за допомогою комп’ютерних тех-
нологій на формування професійно важливих
психофізичних якостей з урахуванням особливос-
тей майбутньої професійної діяльності.

3. Зробити детальний аналіз змісту і структури ППФП
в рамках існуючих або розроблених комп’ютерних
програм з предмета «Фізична культура» для сту-
дентів того чи іншого профілю.

4. Визначити сучасні підходи до побудови моделі
ППФП та подальшої рекомендації їх до практично-
го використання у навчально-виховному процесі
педагогічних ВНЗ.

Результати дослідження.
Вища освіта є основним механізмом відтворю-

вання інтелектуальних ресурсів суспільства . Сьогодні
передова система вищої освіти вибирає підготовку
спеціаліста нового типу мислення, що володіє доброю
професійно-прикладною фізичною підготовкою.

У наш час персональні комп’ютери широко
впроваджуються в фізичне виховання і використову-
ються в різних видах спорту.

На прикладі дисципліни “Лижний спорт” Лут-
ков А.Н.(1992) прослідкував формування професій-
них умінь у студентів факультету фізичної культури з
використанням персональних комп’ютерів.

На прикладі дисципліни “Легка атлетика”
Бєляєв С.Н., Рогов А.А.(1997) показали роль інфор-
маційних систем у професійній підготовці студентів
факультету фізичної культури.

І.В.Роберт [10] визначив програмні засоби на-
вчального призначення як засоби навчання, які реал-
ізуються на ЕОМ, в яких відображається певна пред-
метна галузь, яка забезпечує умови для здійснення
різних видів навчальної діяльності.

Сучасні дослідження дозволяють стверджува-
ти, що за допомогою програмного забезпечення вик-
ладачі можуть прослідковувати процес удосконален-
ня функціональної і рухової сфери та при необхідності
вносити корективи  (Г.И.Барышев, О.В.Гаркуша, 1997).

Так, у Новочеркаському технічному універ-
ситеті були виділені основні шляхи з розробки пакетів

прикладних програм для персональних комп’ютерів,
застосовані до процесу фізичного виховання у ВНЗ:
1. Контроль і навчання теоретичних знань студентів.
2. Контроль фізичного розвитку і фізичної підготов-
леності студентів.

3. Контроль фізичної працездатності.
4. Комп’ютеризація навчально-тренувального проце-
су.

5. Комп’ютеризація змагального процесу з видів
спорту і вищих спортивних досягнень.

З’явилася можливість придбати більш коректні
значення дослідницьких параметрів, а також створи-
ти кафедральні документи планування і звітності за
різні строки (В.Б.Мандриков, И.А.Миронов, А.Н.Го-
лубев, 1997).

“Комп’ютерне тестування як засіб відбору сту-
дентів спеціалізації «Спортивний менеджмент» і кон-
тролю їх підготовленості» досліджував Кузін В.В. Так,
можливості комп’ютерного тестування можна вико-
ристовувати : 1.При відборі на навчання; 2.У процесі
контролю підготовленості на різних етапах навчання.

Результати комп’ютерного тестування дають
можливість для внесення корективів в організацію і
зміст навчального процесу студентів. Завдяки вико-
ристанню комп’ютерів з’явились принципово нові
можливості в практиці проведення професійного
відбору. Застосування засобів обчислювальної техн-
іки формує у студентів операційне мислення, спря-
моване на вибір оптимальних рішень .Комп’ютер
дозволяє здійснити швидкий вибір та оцінку низки
варіантів розв’язання тієї чи іншої задачі, наочно по-
бачити, порівняти і вибрати найкращий (О.В.Кара-
вашкина, 2000).

Так, комп’ютерна техніка отримала належну
оцінку у фізичному вихованні та спорті (Р.Х.Зари-
пов, 1983; А.А.Зенкин, 1983; М.Г.Годик, В.Н.Тимош-
кин, 1990; В.В.Зайцева, В.Д.Сонькин,1990; и др.). ЕОМ
дозволяє вирішувати такі завдання:
- пошуку і схову інформації;
- планування, контролю, управління заняттями
фізичними вправами;

- діагностики стану здоров’я та рівня рухової підго-
товленості студентів;

- відбору та комплектування команд;
- підготовку фізкультурних кадрів;
- науково-дослідницької роботи.

Велика кількість робіт пов’язана із збиранням,
обробкою та сховом інформації, де автори визнача-
ють особливу цінність комп’ютерної техніки  (С.В.Ма-
линовский, 1986; В.В.Зайцева, В.Д.Сонькин, 1990).

Нині створені автоматизовані системи управ-
ління з окремих видів спорту і комп’ютерні системи
для оцінки функціонального та фізичного стану
спортсмена (В.А.Ткачук, 1983).

Тому із обзору літературних джерел пробле-
ма формування професійно-значних якостей, вмінь
та навичок у майбутнього спеціаліста на етапі вузі-
вської підготовки є актуальною. Перспективним на-
прямком, який відкриває нові методичні можливості,
є використання засобів комп’ютерної техніки.
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Висновок.
У наступний час в основу педагогічної техно-

логії окремими авторами положено формування
фізичної культури особистості, що відповідає існую-
чої вузівської програмі. З точки зору педагогіки це
основне завдання. Однак при цьому потрібно врахо-
вувати, що першорядною установкою державного
стандарту є якісна підготовка спеціаліста. Кафедра
фізичного виховання грає велику роль в забезпеченні
професійної психофізичної підготовки випускників.
Як відмічає О.В. Каравашкіна (2000), технологія викла-
дання фізичної культури має забезпечувати систем-
ний підхід до підготовки спеціалістів на базі сучасних
досліджень теорії і методики фізичного виховання,
відповідати сучасному рівню розвитку знань.

Таким чином, незважаючи на те, що пробле-
ма ППФП широко вивчена , в літературі немає єдиної
думки з питання структури навчального процесу з
фізичного виховання. Не визначені відношення фак-
торів загальної та спеціальної фізичної підготовки,
необхідні для оптимізації різних типів професійної
діяльності. Недостатньо розроблена система відбору
абітурієнтів, недостатня конкретність професійної
підготовки у змісті програм з фізичного виховання.
Деякі автори вважають, що структура начальних за-
нять у ВНЗ має зводитися до розвитку загальних фізич-
них якостей або до виборчого розвитку професійно-
важливих фізичних якостей. Другі відзначають, що
система професійної підготовки у ВНЗ повинна виз-
начатися як спортивно-технічна в обумовлених ви-
дах спорту.

У зв’язку з цим є актуальним створення комп-
’ютерних програм з ППФП, які враховують конкрет-
ну специфіку майбутньої професійної діяльності.

Аналіз науково-методичної літератури дозво-
лив констатувати, що застосування контролюючих
систем у навчальному процесі ефективно впливає
на процес формування знань та вмінь. Експеримен-
тальна методика використання комп’ютера виконує
роль сполучної ланки між теоретичною та практич-
ною підготовкою студентів до майбутньої професій-
ної діяльності. Використання персональних комп’ю-
терів дозволяє оптимізувати функції викладача у
навчальному процесі, а також скорочує витрачання
робочого часу на контроль рівня знань та аналіз відпо-
відей студентів.

Тому ми прийшли к висновку, що значного
покращення професійних знань, вмінь та навичок
можна досягти, застосовуючи на заняттях засоби та
методи активного навчання, засновані на викорис-
танні комп’ютерної технології.
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СОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ЖЕНЩИН – ЧЛЕНОВ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПОЛЬШИ ПО

ФЕХТОВАНИЮ
Ягелло Марина1, Ягелло Владислав 1,2

1 Академия Физического Воспитания
и Спорта в Гданьске

2 Выcшая Школа Информатики в Лодзи

Аннотация. Целью исследования явилось определение сома-
тических показателей женщин – членов сборной команды
Польши по фехтованию, а также изучение взаимосвязи этих
показателей с уровнем спортивного мастерства и спортив-
ным стажем спортсменок. В исследованиях приняли участие
11 членов женской сборной команды Польши по фехтова-
нию. Антропометрические измерения выполнены во время
тренировочного сбора. Проведено измерение 20 основных
соматических показателей. Установлено, что фехтовальщи-
цы характеризируются большей величиной диаметра пред-
плечья, а также большей длиной верхних конечностей. Взаи-
мосвязи между отдельными показателями строения тела и
уровнем спортивного мастерства, а также спортивным ста-
жем являются неоднородными.
Ключевые слова: фехтование – женщины, уровень спортив-
ного мастерства, строение тела.
Анотація. Ягелло Марина, Ягелло Владислав. Соматичні ас-
пекти спортивної майстерності жінок – членів збірної ко-
манди Польщі з фехтування. Метою дослідження є визначен-
ня соматичних показників жінок – членів збірної команди
Польщі з фехтування, а також вивчення взаємозв’язку цих
показників з рівнем спортивної майстерності і спортивним
стажем спортсменок. У дослідженнях взяли участь 11 членів
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жіночої збірної команди Польщі з фехтування. Антропомет-
ричні виміри виконані під час тренувального збору. Прове-
дено вимір 20 основних соматичних показників. Встановле-
но , що фехтувальниці  характеризируются  більшою
величиною діаметра передпліччя, а також більшою довжи-
ною верхніх кінцівок. Взаємозв’язку між окремими показни-
ками будови тіла і рівнем спортивної майстерності, а також
спортивним стажем є неоднорідний.
Ключові слова: фехтування – жінки, рівень спортивної май-
стерності, будова тіла.
Annotation. Jagieііo Marina, Jagieііo Wіadysіaw. Somatic aspects
of sports mastery in female competitors of the polish national
fencing team. The aim of the study was to determine the
properties of the body build in female competitors of the polish
national fencing team and finding the connections with the
sporting level and the training experience. The study involved
female competitors of the polish national fencing team (n=11).
20 basic somatic features were measured. As a result of the
carried out studies, it was determined that a larger perimeter of
the forearm and the length of the upper limb are characteristic
features of the sportswomen’s body build. The connections of
particular indexes of the body build with the sporting level and
the training experience indicate a significant differentiation.
Key words: fencing – women, body build, sporting level.

Введение
Современные исследования антропологов,

теоретиков и практиков спорта указывают на нали-
чие определенной связи строения тела с видом
спорта. В легкой атлетике, плавании, гребле и в боль-
шинстве спортивных игр морфологические показа-
тели являются одними из основных критериев селек-
ции, позволяющими судить об эффективности
соревновательной деятельности [3, 5, 10].

В последнее время эта проблема приобретает
все большее значение и в фехтовании. Казалось бы, в
этом виде спорта телослосложение имеет значение
больше в аспекте соответственного стиля ведения
поединка – в мировой элите успешно выступают
спортсменки, представляющие разные соматотипы.
Одновременно с этим очевидна тенденция современ-
ного фехтования – динамическая, агрессивная борь-
ба, а также тот факт, что в мировой элите все сложнее
встретить спортсменок, обладающих скромными
соматическими данными. К сожалению, до настоя-
щего времени проведено недостаточное количество
исследований, результаты которых указывали бы на
наиболее значимые соматические показатели, влия-
ющие на формирование спортивного мастерства
фехтовальщиц. В связи с этим целью настоящей ра-
боты явилось определение соматических показате-
лей женщин – членов сборной команды Польши по
фехтованию, а также изучение взаимосвязи этих по-
казателей с уровнем спортивного мастерства и
спортивным стажем спортсменок.

Материал и методы исследований
В обследованиях приняли участие 11 женщин

– членов сборной команды Польши по фехтованию.
Возраст испытуемых находился в диапазоне 16-22 лет
(19±2,32), масса тела 52-78 кг (59,7±7,4), a длина тела
158-181 см (167,46±6,10). Спортивный стаж фехтоваль-
щиц – 5-13 лет (7,64±3,47).

Антропометрические измерения выполнены
согласно принятым принципам [6] с использовани-
ем стандартных инструментов. Определено пять ин-

дексов (росто-весовой, Rohrera, BMI, Manouvriera и
тазо-плечевой). Общую поверхность тела вычисляли
по формуле Du-Bois, а состав тела определяли кос-
венным путем (исходя из удельного веса тела). В об-
щей сложности выполнены измерения 20 показате-
лей. Профиль строения тела лучших Польских
фехтовальщиц установлен на основании нормиро-
вания показателей. Контрольную группу испытуемых
составили студентки Варшавского Политехническо-
го Института [11]. Уровень спортивного мастерства
определялся местом, которое занимает спортсменка
в польском рейтинге.

Результаты и обсужденте
Как следует из результатов исследований (табл.

1), спортсменки характеризируются высокой плот-
ностью средних величин удельного веса (V%=0,72),
росто-весового индекса (V%=2,45), а также длины тела
(V%=3,64). Самая большая вариативность обнаруже-
на по отношению к диаметру предплечья (V%=15,36),
массе тела (V%=12,38) и жировой массе (V%=10,70).

Средняя величина длины тела членов сборной
команды Польши по фехтованию составляет 167 см,
a массы тела – 60 кг. Эти показатели статистически не
отличаются от аналогичных показателей у испытуе-
мых контрольной группы. Однако следует иметь в
виду, что студентки Варшавского Политехнического
Института характеризируются самыми высокими
показателями биологического развития среди студен-
ческой молодёжи Польши [11]. Более существенная
разница наблюдается по отношению к женщинам,
специализирующимся в других видах спорта. Напри-
мер, средняя величина длины тела членов сборной
команды Польши по теннису составляла 172 см, a
массы тела – 60 кг [1]. Несколько меньшие величины
получены на группе женщин – членов сборной ко-
манды Польши по дзюдо – 168 см и 66 кг [8] и вольной
борьбе – 166 cм и 62 кг [9].

Среди антропометрических показателей в пяти
случаях обнаружена статистически достоверная раз-
ница (по отношению к контрольной группе). Отличи-
тельной особенностью строения тела спортсменок
являются большие величины диаметра предплечья
(разница по отношению к нетренированным студент-
кам составляет 1,7 нормированной величины Z), а так-
же длины верхних конечностей (0,53Z). У спортсме-
нок существенно меньший удельный вес тела (-2,33Z),
и что с этим непосредственно связано – большее со-
держание жировой массы (1,17Z).

Пропорции строения тела, определенные на
основании индексовых показателей, отчетливо ука-
зывают на атлетизм спортсменок (индекс Rohrera),
более мужского типа (тазо-плечевой индекс) с пра-
вильной массой тела (BMI) и средней длиной ниж-
них конечностей (индекс Manouvriera)

Взаимосвязи исследуемых соматических по-
казателей с уровнем спортивного мастерства и
спортивным стажем фехтовальщиц отражены в таб-
лице 2. Из двадцати соматических показателей толь-
ко один (индекс Manouvriera, определяющий соот-
ношение длины нижних конечностей к длине тела
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Таблица 1. 
Показатели строения тела женской сборной команды Польши 

 по фехтованию и испытуемых контрольной группы [11] 
 

Спортсменки, n=11 Cтудентки, 
n=153 № Соматические показатели 

X SX V% X SX 
Z Test t 

1 Длина тела, см 167,46 6,10 3,64 166,2 6,2 0,20 0,647 
2 Длина тела cидя, см 88,75 3,29 3,71 88,1 3,18 0,20 0,629 
3 Длина верхней конечности, cм 72,38 3,21 4,44 70,67 3,2 0,53 *1,706 
4 Длина нижней конечности, cм 78,72 4,19 5,33 78,14 4,09 0,14 0,443 
5 Ширина плеч, см (a-a) 35,54 1,75 4,93 35,96 1,62 -0,26 -0,778 
6 Ширина таза, см (ic-ic) 27,94 1,43 5,11 27,98 1,46 -0,03 -0,098 
7 Ширина локтя, см -cl 5,88 0,45 7,60 6,01 0,3 -0,43 -0,936 
8 Ширина колена, см (epl-epm) 8,92 0,75 8,39 8,81 0,43 0,25 0,474 
9 Диаметр предплеча, см 23,85 3,66 15,36 22,36 1,42 1,69 *1,334 

10 Диаметр голени, см 36,23 2,25 6,21 35,32 2,66 0,34 1,274 
11 Масса тела, кг 59,73 7,39 12,38 57,41 7,72 0,30 1,001 
12 Удельный вес, g/cm3 1,03 0,007 0,72 1,04 0,006 -2,33 ***6,156 
13 Жировая масса тела, % 27,05 2,92 10,70 23,37 3,14 1,17 ***4,008 
14 Активная масса тела, % 72,95 2,92 4,00 76,63 3,14 -1,17 ***-4,016 
15 Поверхность тела, m2 1,67 0,13 7,65 1,63 0,13 0,29 0,931 
16 Росто-весовой индекс 43,51 1,06 2,45 43,22 1,74 0,17 0,821 
17 Индекс Rohrera, ус. ед. 1,27 0,09 7,20 1,25 0,16 0,12 0,622 
18 BMI, ус. ед. 21,24 1,57 7,38 20,76 2,44 0,20 0,935 
19 Индекс Manouvriera 88,76 4,73 5,33 88,69 3,77 0,02 0,046 
20 Тазо-плечевой индекс, ус. ед. 78,93 4,43 5,62 77,81 3,45 0,33 0,824 
Обозначения: Z-нормированная величина, *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 

 

Taблица 2 
Корреляционные связи отдельных соматических показателей  

со спортивным стажем и уровнем спортивного мастерства членов 
 женской сборной команды Польши по фехтованию (n=11) 

 

Показатели Спортивный стаж Спортивный 
уровень 

Длина тела, см 0,196 -0,520** 
Длина тела cидя, см -0,299 -0,290 
Длина верхней конечности, cм 0,274 -0,676*** 
Длина нижней конечности, cм 0,534 -0,552** 
Ширина плеч, см (a-a) 0,249 -0,034 
Ширина таза, см (ic-ic) -0,200 -0,139 
Ширина локтя, см -cl 0,224 -0,415 
Ширина колена, см (epl-epm) -0,166 -0,569** 
Диаметр предплеча, см 0,014 -0,667*** 
Диаметр голени, см -0,381 -0,306 
Масса тела, кг 0,165 -0,661*** 
Удельный вес, g/cm3 0,414 -0,402 
Жировая масса тела, % -0,413 0,404 
Активная масса тела, % 0,413 -0,404 
Поверхность тела, m2 0,173 -0,569** 
Росто-весовой индекс 0,057 0,119 
Индекс Rohrera, ус. ед. -0,049 -0,123 
BMI, ус. ед. 0,047 -0,383 
Индекс Manouvriera 0,767*** -0,347 
Тазо-плечевой индекс, ус. ед. -0,446 -0,085 
Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
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сидя) коррелирует со спортивным стажем на высо-
ком уровне. Это может свидетельствовать о том, что
в процессе многолетней тренировки происходит се-
лекция тех спортсменок, которые характеризуются
определёнными пропорциями тела. Таким образом,
с большой вероятностью можно признать, что эти
пропорции являются характерными для данного вида
спорта – коэффициент вариантивности находится на
очень низком уровне (V%=4,73). Пять соматических
показателей связаны со спортивным стажем на сред-
нем, и четырнадцать – на низком уровне.

Значительно большее количество связей на
высоком и среднем уровне обнаружено по отноше-
нию к уровню спортивного мастерства. Три сомати-
ческих показателя (масса тела, диаметр предплечья и
длина верхней конечности) находятся в высокой за-
висимости, одиннадцать в средней и лишь шесть в
низкой. Более четкие связи соматических показате-
лей со спортивным результатом обнаружены на ма-
териале тенниса. Выявлена тенденция к уменьшению
показателей полноты (ширина таза, диаметр предпле-
чья), а также толщины жировой прослойки с ростом
спортивного мастерства. Это указывает на то, что
щуплое строение тела теннисисток располагает их к
достижению лучших результатов [3].

Исследования на материале спортивной борь-
бы указывают на связи результативности соревно-
вательной деятельности молодых спортсменок с уве-
личением  массивности  костей бедра  и
уменьшением жирового компонента массы тела [2].
Связи соматических показателей с уровнем спортив-
ного мастерства лучших Польских дзюдоисток под-
тверждают их большую изменчивость в зависимос-
ти от весовой категории. По мере роста мaссы тела
дзюдоисток количество и уровень связей существен-
но растёт [7].

Выводы.
1.Многолетняя спортивная тренировка, а также
процесс отбора наиболее перспективных спорт-
сменок существенным образом отражаются на
строении тела женщин – членов сборной коман-
ды Польши по фехтованию. Особой чертой тако-
го строения являются большие величины диамет-
ра предплечья и длины верхней конечности.
Обращает на себя внимание также большое со-
держание жировой массы.

2.Пропорции тела фехтовальщиц (индекс Rohrera,
тазо-плечевой, BMI, Manouvriera) отчетливо ука-
зывают на их атлетическое строение, более мужс-
кого типа с правильной массой тела и средней дли-
ной нижних конечностей.

3. Взаимосвязи исследуемых соматических показа-
телей со спортивным стажем и уровнем спортив-
ного мастерства членов женской сборной коман-
ды  Польши по фехтованию являются
неоднородными. Связи строения тела спортсме-
нок со спортивным стажем указывают на высо-
кую корреляцию только с одним показателем –
индексом Manouvriera. Значительно больше свя-
зей на высоком и среднем уровне обнаружено по

отношению к уровню спортивного мастерства.
Три соматических показателя: масса тела, диаметр
предплечья и длина верхней конечности находят-
ся в наивысшей зависимости; одиннадцать в сред-
ней и лишь шесть в низкой.

4.Представленные результаты исследования (из-за
их количественной ограниченности) указывают
лишь на определённые тенденции, в связи с чем
необходимость проведения дальнейших комплек-
сных исследований в данном направлении явля-
ется очевидной.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Ярещенко О.А.

Харьковский национальный университет
внутренних дел

Аннотация. В статье рекомендуются две экспериментально
обоснованные программы специальной физической подго-
товки курсантов вузов МВД Украины, основой которых яв-
ляется расширенное  использование двигательно-координа-
ционных, вспомогательных (полуспециальных) упражнений,
физических нагрузок тренировочного характера и разных
объемов учебного времени.
Ключевые слова: курсанты, специальная физическая подго-
товка, двигательно-координационные упражнения, экспери-
ментальная программа.
Анотація. Ярещенко О.А. Обґрунтування ефективної про-
грами спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ пра-
воохоронного профілю. В статті пропонуються дві експери-
ментально обґрунтовані програми спеціальної фізичної
підготовки курсантів ВНЗ МВС України, в основі яких наяв-
не розширене застосування рухово-координаційних, допо-
міжних (напівспеціальних) вправ, фізичних навантажень тре-
нувального характеру та різних обсягів навчального часу.
Ключові слова: курсанти, спеціальна фізична підготовка,
рухово-координаційні вправи, експериментальна програма.
Annotation. Yareschenko O.A. Justification of effective
program of special physical preparation of cadets of higher
educational institutions of the law-enforcement profile. In the
article two experimentally proved programs of special physical
preparation of cadets of high schools of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine which basis is expanded use of motor-
coordination, auxiliary (semispecial) exercises, physical activities
of training character and different amount of school hours are
recommended.
Keywords: cadets, special physical preparation, motor-
coordination exercises, experimental program.

Введение.
В настоящее время в системе высшего обра-

зования Украины формируется новое направление,
основой которого является опора на личностно-
ориентированные педагогические технологии. Та-
кая стратегия перестройки высшего образования
рассчитана  на усиление роли «человеческого фак-
тора». Интенсификация процесса обучения, увели-
чение роли самостоятельной работы, новые техно-
логии контроля требуют от обучающихся более
напряженной, систематической работы, работы с
большей самоотдачей.

Профессиональная подготовка работников
правоохранительных структур объединяет в интерак-
тивное целое такие виды подготовки, как теоретичес-
кий, специальный, физический, психологический.

В последние годы, с целью повышения каче-
ства профессионального мастерства личного состава
органов внутренних дел, эффективности оперативно-
служебной деятельности работников милиции, Мини-
стерством внутренних дел Украины приняты «Настав-
ление по физической подготовке рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел
Украины» (Приказ МВД Украины № 1444, 25.11.2003г.),

«Программа повышения уровня физической подго-
товки работников органов внутренних дел Украины»
(Приказ МВД Украины №495, 30.06.2005г.).

Таким образом, перестройка современной
системы высшего образования, оперативно-служеб-
ная обстановка в государстве требует от курсантов –
будущих работников правоохранительных органов,
высокой умственной и физической работоспособ-
ности, крепкого здоровья, психологической устойчи-
вости, всестороннего развития двигательных способ-
ностей, высокого уровня профессиональных  и
жизненно важных умений и навыков, необходимых
для выполнения оперативно-служебных задач.

Традиционная система физической подготов-
ки курсантов высших учебных заведений МО Украи-
ны и МВД Украины, действующая в настоящее вре-
мя, не позволяет  эффективно влиять на развитие
двигательных способностей, функциональных воз-
можностей, формирование профессиональных на-
выков и на повышение психологической готовности
к оперативно-служебной деятельности. Установлено,
что процесс снижения профессионально необходи-
мых физических и психофизиологических качеств
начинается уже в процессе учебы в учебных заведе-
ниях на старших курсах (1,2,3,4).

Причинами снижения позитивного влияния
физических нагрузок на результаты профессиональ-
ной подготовки и учебы являются: отсутствие типо-
вых программ по специальной физической подго-
товке,  низкий исходный уровень физической
подготовленности большинства абитуриентов, по-
ступающих в вузы МО и МВД Украины, неэффек-
тивное использование времени, отводимого на фи-
зическую подготовку (1,3,4,6).

Наряду с этим, в настоящее время в ряде пос-
ледних исследований наметились пути повышения
эффективности процесса специальной физической
подготовки курсантов, как военного, так и правоох-
ранительного профиля (2,5,7).

Работа выполнена по плану НИР Харьковско-
го национального университета внутренних дел.

Формулирование целей работы.
Экспериментально обосновать эффектив-

ность программы специальной физической подго-
товки курсантов младших курсов высшего учебного
заведения правоохранительного профиля при разных
объемах учебных часов.

Результаты исследований.
Исследования проводились на базе ХНУВД в

течение двух лет на первом и втором курсах. В экспе-
рименте участвовали 23 курсанта контрольной груп-
пы, 16 курсантов первой экспериментальной груп-
пы с объемом 70 часов, отводимых на физическую
подготовку в учебном году, и 19 курсантов второй
экспериментальной группы с объемом в 140 часов.

Тематика предлагаемого материала, как в кон-
трольной, так и в экспериментальных группах, соот-
ветствовала приказу МВД Украины № 1444 от
25.11.2003 г. В экспериментальных программах наря-
ду со средствами общей физической подготовки
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(ОФП) предусматривалось широкое использование
средств вспомогательной физической подготовки
(ВФП) – полуспециальных упражнений, упражнений
двигательно-координационной и психомоторной на-
правленности. Средства специальной физической
подготовки (СФП) во всех группах соответствовали
вышеуказанному приказу.

Сравнение соотношения видов физической
подготовки позволяет отметить, что в эксперименталь-
ных группах на первом году эксперимента акцент был
сделан на базовую физическую подготовку (БФП) и,
преимущественно, за счет средств ВФП (табл. 1). Так
в контрольной группе на данный вид подготовки от-
водилось 42,9 %, а в первой и второй эксперименталь-
ных группах соответственно 60 % и 61,4 %.

На втором году эксперимента в контрольной
группе, как и на первом курсе, особое внимание уде-
лялось специальной физической подготовке (СФП) –
освоению приемов рукопашного боя. Так на СФП
было соответственно отведено 57,1 % и 65,7 %.

В экспериментальных группах доля СФП тоже
увеличилась, но в то же время на базовую физичес-
кую подготовку в первой группе было выделено 48,5
%, а во второй – 50 %.

Предложенное соотношение видов физичес-
кой подготовки в экспериментальных группах позво-
лило более широкое использование принципов и
методов спортивной подготовки.

Так, на практических занятиях в эксперимен-
тальных группах на уроках по освоению приемов
физического воздействия (учебных уроках) исполь-
зовалась комплексная форма организации занятий,
предусматривающая параллельное и последователь-
ное развитие физических, двигательно-координаци-
онных, функциональных возможностей курсантов.

В зависимости от целевой (учебной, учебно-
тренировочной, тренировочной) направленности
зависела зона интенсивности выполнения заданий.
На уроках обучения нагрузка выполнялась в аэроб-
ном режиме (ЧСС -131-150 уд/мин.) на занятиях учеб-
но-тренировочной и тренировочной направленнос-
ти нагрузка  осуществлялась в  смешанной
(ЧСС-151-170 уд./мин.) и лактатно-аэробной зоне (ЧСС
– 171 уд./мин. и выше).

На втором году эксперимента, особенно во
второй экспериментальной группе, доля учебно-тре-
нировочных занятий существенно увеличилась
(табл.2). Распределение нагрузок в этих группах осу-
ществлялось по сопряжено-последовательной фор-
ме, предусматривающей чередование нагрузок раз-
личной интенсивности, специфичности и объему.

Проведение занятий по экспериментальным
программам специальной физической подготовки
курсантов в течение четырех семестров оказало дей-
ственное позитивное влияние на уровень физичес-
кого состояния, физической, двигательно-координа-
ционной, функциональной подготовленности и
психофизиологических возможностей испытуемых.

Использование в экспериментальных про-
граммах наиболее эффективных средств и методов
базовой и специальной физической, и психомотор-
ной подготовки, своевременных технологий спортив-
ной тренировки позволили существенно улучшить
морфофункциональные показатели, повысить дви-
гательные, психомоторные возможности курсантов
и их устойчивость к психо-эмоциональной нагрузке.

Результатом работы по первой эксперимен-
тальной программе явились:
- существенное (достоверное) улучшение морфо-
функциональных показателей курсантов, так, жиз-

Таблица 1 
Соотношение видов физической подготовки курсантов на I и II курсах обучения 

 
курсанты Виды физической подготовки 

ОФП ВФП БФП СФП курс Виды групп и 
объем часов % /час % / час % / час % / час 
КГ – 70 28,6/20 14,3 / 10 42,9 /30 57,1 /40 
I ЭГ – 70 24,3/17 35,7 / 25 60 / 42 40 / 28 

 
I курс 

II ЭГ – 140 27,1/38 34,3 / 48 61,4 / 86 38,6 / 54 
КГ – 70 25,7/18 8,6 / 6 34,3 / 24 65,7 / 46 
I ЭГ – 70 22,8/16 25,7 /18 48,5 / 34 51,5 / 36 

 
II курс 

IIЭГ – 140 20 /28 30 / 42 50 / 70 50 / 70 
Примечание:  КГ- контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа 

 Таблица 2 
Особенности соотношения занятий по их направленности 

 
учебные Учебно-тренировочные Курс Виды групп Объем часов 

часы % часы % 
КГ 70 32 45,7 38 54,3 
I ЭГ 70 16 22,8 54 77,2 

I 

II ЭГ 140 20 14,3 120 85,7 
КГ 70 22 31,4 48 68,6 
I ЭГ 70 12 17,1 58 82,9 

II 

II ЭГ 140 14 10 126 90 
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Таблица 3 
Исследуемые показатели курсантов II курса контрольной и  экспериментальных групп  

в конце года обучения 

(КГ –  n = 21; 1ЭГ – n = 16 ; 2 ЭГ – n  = 19) 

t критерий P достоверность Показатели Назв. 
Групп 

Результаты 

КГ-1ЭГ 1ЭГ-
2ЭГ КГ-2ЭГ КГ-

1ЭГ 1ЭГ-2ЭГ КГ-2ЭГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КГ 19,4  ± 0,39   

1 ЭГ 19,1 ±  0,3 
0.61 > 0,05 Возраст 

(лет) 
 2 ЭГ 18,7  ± 0,28  

0.97 
 
 

1.46  
> 0,05 

 

 
 

> 0,05 
КГ 391,4  ± 5,1   

1 ЭГ 390,4  ± 3,4 
0.2 > 0,05 ВРП 

(г.см-¹) 
2 ЭГ 387,4  ± 3,8  

0.61 
 
 

0.68  
> 0,05 

 

 
 

> 0,05 
КГ 63,9  ± 0,98   

1 ЭГ 67,1  ± 1,05 
2.22 < 0,05 ЖИ 

(мл/кг) 
2 ЭГ 70,3  ± 0,91  

2.3 
 
 

4.08  
< 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 75,1  ± 1,74   

1 ЭГ 69,8  ± 1,03 
2.42 < 0,05  ЧСС 

(уд.мин-¹) 
2 ЭГ 67,1  ± 0,93  

1.96 
 
 

4.04  
> 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 126,5  ± 1,84   

1 ЭГ 123,8  ± 1,84 
1.05 > 0,05 Систолическое 

давление 
мм.рт.ст. 2 ЭГ 122,1  ± 1,11  

0.44 
 
 

2.10  
> 0,05 

 
 

< 0,05 
КГ 79,7  ± 1,28   

1 ЭГ 77,5  ± 1,13 
1.29 > 0,05 Диастолическое 

давление 
мм.рт.ст. 2 ЭГ 74,7  ± 0,96  

1.89 
 
 

3.12  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
КГ 32,2  ± 0,81   

1 ЭГ 34,7 ± 0,94 
2.54 < 0,05 Сила кисти 

(кг) 
2 ЭГ 36,5  ± 0,68  

1.55 
 
 

4.05  
> 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 228,6  ± 2,13   

1 ЭГ 229,8  ± 1,82 
0.42 > 0,05 Прыжок в длину 

с места 
(см) 2 ЭГ 231,3  ± 1,76  

0.59 
 
 

0.97  
> 0,05 

 
 

> 0,05 
КГ 12,6  ± 0,31   

1 ЭГ 14,2  ± 0,31 
2.93 < 0,01 Подтягивание 

(раз) 
2 ЭГ 15,7  ± 0,37  

3.11 
 
 

5.34  
<0,01 

 
 

<0,001 
КГ 48,3  ± 0,91   

1 ЭГ 52,1  ± 0,74 
3.1 < 0,01 Подъем  

туловища  
( раз.мин-¹) 2 ЭГ 54,3  ± 0,49  

2.48 
 
 

6.03  
< 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 11,1  ± 0,42   

1 ЭГ 12,9  ± 0,39 
3.15 < 0,01 Подъем ног к 

перекладине 
(раз) 2 ЭГ 14,7  ± 0,31  

3.61 
 
 

6.8  
< 0,01 

 
 

< 0,001 
КГ 14,87  ± 0,23   

1 ЭГ 14,18  ± 0,15 
2.5 < 0,05 Бег 100 м 

(с) 
2 ЭГ 13,68  ± 0,09  

2.22 
 
 

4.7  
< 0,05 

 
 

< 0,01 
КГ 759,8  ± 6,21   

1 ЭГ 735,4  ± 5,79 
2.87 <  0,05 Бег 3000 м 

(с) 
2 ЭГ 726,9  ± 4,18  

1.19 
 
 

4.39  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
КГ 209,3  ± 4,11   

1 ЭГ 230,5  ± 4,03 
3.67 < 0,01 W 

(у.е.) 
2 ЭГ 241,8  ± 3,28  

2.17 
6.1  

< 0,05 
 
 

< 0,001 
КГ 0,573  ± 0,029   

1 ЭГ 0,636  ± 0,014 
1.76 > 0,05 ИФС 

(у.е.) 
2 ЭГ 0,689 ± 0,019  

2,13 
 
 

3,26  
<  0,05 

 
 
< 0,01 

КГ 13,32  ± 0,39   
1 ЭГ 14,49  ± 0,23 

2.6 <  0,05 Гибкость 
(см) 

2 ЭГ 14,94 ± 0,27  
1.3 

 
 

3.44  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КГ 8,91  ± 0,18   

1 ЭГ 8,08  ± 0,18 
2.5 < 0,05 Ориентировка в 

пространстве 
(бал) 2 ЭГ 9,12  ± 0,21  

0.62 
 
 

2.5  
> 0,05 

 
 

< 0,05 
КГ 1,7,62  ± 0,26   

1 ЭГ 16,94  ± 0,19 
2.12 < 0,05 Ошибка 

воспроизведения 
силы кисти (%) 2 ЭГ 16,71 ± 0,14  

1.01 
 
 

3.85  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
КГ 13,28  ± 0,47   

1 ЭГ 12,03  ± 0,35 
2.14 < 0,05 Ошибка 

воспроизведения 
5-с отр. врем.(%) 2 ЭГ 10,83  ± 0,41  

2.22 
 
 

3.93  
< 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 5,98  ± 0,31   

1 ЭГ 5,27  ± 0,19 
1.97 > 0,05 Ошибка прыжка  

в длину с места 
(%) 2 ЭГ 4,86  ± 0,23  

1.41 
 
 

2.9  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
КГ 14,91 ± 0,56   

1 ЭГ 13,53 ± 0,44 
1.94 > 0,05 Быстрота 

двигательной 
реакции (см) 2 ЭГ 12,29  ± 0,28  

2.38 
 
 

4.18  
<  0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 9,25  ± 0,035   

1 ЭГ 9,09 ± 0,019 
3.52 < 0,01 Челночный бег 

4х9 (с) 
2 ЭГ 8,98 ± 0,024  

2.92 
 
 

6.2  
< 0,01 

 
 

< 0,001 
КГ 13,18 ± 0,43   

1 ЭГ 12,21 ± 0,29 
2.06 > 0,05 Специальн. тест 

(с) 
2 ЭГ 11,29  ± 0,21  

2.57 
 
 

4.16  
< 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 39,36  ± 1,21   

1 ЭГ 35,29  ± 1,33 
2.26 < 0,05 Психологический 

тест 
(с) 2 ЭГ 33,17  ± 0,98  

1.98 
 
 

3.97  
> 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 45,3  ± 1,26   

1 ЭГ 41,1  ±1,39 
2.24 < 0,05 ΔЧСС 

(уд.мин-¹) 
2 ЭГ 36,8  ± 1,18  

2.36 
 
 

4.9  
< 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 121,8 ± 2,24   

1 ЭГ 112,1 ± 2,34 
2.98 < 0,01 Среднетестовый 

пульс (уд.мин-¹) 
2 ЭГ 108,3 ± 1,76  

1.3 
 
 

4.7  
> 0,05 

 
 

< 0,001 
КГ 92,4 ± 0,84   

1 ЭГ 95,1 ± 0,93 
2.19 < 0,05 Точность 

(%) 
2 ЭГ 97,2   0,61  

1.7 
 
 

4.6  
> 0,05 

 
 

< 0,01 
Примечание: КГ – контрольная группа, 1ЭГ – первая экспериментальная группа,  

2ЭГ – вторая экспериментальная группа. 

ненный индекс повысился на 5% ((Р<0,05; t=2,22),
ЧСС в покое снизился на 7,06% ((Р<0,05; t=2,42),
артериальное давление имело тенденцию к сниже-
нию(123,8/77,5 против 128,5/79,7)

- повышение уровня физической подготовленности
силовых возможностей – силы кисти на 7,7%, под-
тягиваний на 12,7%, подъем ног к перекладине на
16,21 %, силовой выносливости – подъема тулови-
ща на 7,8%, гибкости на 8,1%, ловкости (челноч-
ный бег 4х9м) – на 1,66%, скоростных возможнос-
тей (бег на 100м) – на 6,36%, общей выносливости
(бег на 3000 м) – на 3,32%, мощности работы на
9,6% (Р<0,05; t=2,5÷3,67),

- повышение психомоторных способностей: способ-
ности ориентироваться  в пространстве на 10,27%,
способности воспроизводить половину усилий
максимальной силы кисти на 5,4%, способности
дифференцировать временные отрезки на 10,3 %
(Р<0,05; t=2,14÷4,9);

- значительное улучшение психофизиологических
возможностей: результат выполнения  психологи-

ческого теста уменьшился на 17,6% , точность вы-
полнения теста повысилась на 2,9%, пульсовая сто-
имость психологического теста снизилась на 7,15%,
разница между исходным и средне-тестовым пуль-
сом снизилась на 10,2% (Р<0,05; t=2,19÷2,98).

Во второй экспериментальной группе после
подготовки с объемом в 140 часов в учебном году
по сравнению с данными контрольной группы из 26
исследуемых показателей лишь два изменения были
не достоверны. Это – данные весо-ростового индек-
са и прыжка в длину с места.

По сравнению с результатами первой экспе-
риментальной группы 140- часовая программа пси-
хофизической подготовки позволила:
- достоверно увеличить: жизненный индекс на 4,8%,
результат в подтягивании на перекладине на 10,5%,
подъем ног к перекладине на 4,2% (Р<0,05;
t=2,3÷3,61);

- улучшить достижения в беге на 100м на 3,53%, мощ-
ности работы на 4,9%, индекса физического состо-
яния на 8,3%; в челночном беге на 1,21%, в специ-

Продолжение табл. 3.
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ализированном тесте на 8,1% (Р<0,05; t=2,13÷2,92);
- повысить психомоторные возможности по данным
ошибок воспроизведения пятисекундного отрезка
времени на 9,97%, быстроты двигательной реак-
ции на 9,16% (Р<0,05; t=2,22÷2,38);

- уменьшить показатели сердечной реакции на пси-
хологический тест (∆ЧСС) на 10,4% (Р<0,05; t=2,36).

Выводы.
Таким образом, работа по экспериментальной

программе в первой группе позволила, даже при ми-
нимуме часов (70 часов) на аудиторные занятия, при
соответствующей организации и подборе эффектив-
ных средств и методов проведения занятий, добиться
позитивных сдвигов как базовой и специальной физи-
ческой подготовки, так и в показателях психофизиоло-
гических возможностей курсантов. Об этом практичес-
ки свидетельствуют все 26 исследуемых показателей.
Из них 18 показателей достоверно улучшились.

Что касается программы второй эксперимен-
тальной группы, то нужно отметить, что объем часов
в два раза превышающих объем работы контрольной
и первой экспериментальной групп, убедительно до-
казывает высокую эффективность данной програм-
мы специальной физической подготовки.

Дальнейшие исследования будут направлены на
поиск эффективных средств и методов специальной
физической подготовки курсантов старших курсов.
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NEW APPROACH TO TALENT IDENTIFICATION
IN COMBAT SPORTS THE CASE OF FENCING

Zbigniew Borysiuk, Dariusz Nawarecki
Opole University of Technology, Faculty of Physical

Education and Physiotherapy, Opole, Poland

Annotation. The research was based on extensive studies of
fencers at the introductory and specialist training stages. The
impact of formerly emphasized somatic and psycho-
physiological factors on the level of sport mastery in fencing
was sidelined in favor of psycho-motor factors. The la tter,
especially choice reaction time and spatial anticipation are
considered to be the major predictors of talent in fencing. The
application of the novice-expert paradigm allowed assessment
of developments of these traits as well as correlations between
the information processing speed and the motor phase of sensor
motor responses. A significant reduction of decision-making
time in complex motor tasks was observed in expert fencers.
Following opinions of the leading fencing coaches, reaction
time should be treated as a significant factor of effectiveness of
learning complex motor habits and their  successful
implementation in sport combat.
Key words:  talent in fencing, anticipatory reactions, expert studies.
Аннотация. Борисюк Збигнев, Наварецки Дариуш. Новый
взгляд на проблематику определения таланта в  единобор-
ствах на примере фехтования. Основу настоящей работы
составляют исследования фехтовальщиков на этапах предва-
рительной и специальной подготовки. Проведен критичес-
кий анализ влияния соматических и психофизиологических
показателей на уровень спортивного мастерства в фехтова-
нии. Показано, что ведущими являются компоненты психо-
моторики с доминированием скорости реакции по выбору и
пространственной антиципации. Значительное снижение
времени принятия решения в выполнении сложных двига-
тельных актов было характерным для фехтовальщиков име-
ющих определенный стартовый опыт. Результаты исследо-
ваний  подтверждают важную роль этого показателя  в
эффективности обучения сложным двигательным актам и их
применения в соревновательной деятельности.
Ключевые слова: талант в фехтовании, реакции антиципа-
ции, стартовый опыт.
Анотація. Борисюк Збигнев, Наварецки Дариуш. Новий по-
гляд на проблематику визначення таланта в  єдиноборствах на
прикладі фехтування. Основу справжньої роботи становлять
дослідження фехтувальників на етапах попередньої й спец-
іальної підготовки. Проведено критичний аналіз впливу сома-
тичних і психофізіологічних показників на рівень спортивної
майстерності у фехтуванні. Показано, що ведучими є компо-
ненти психомоторики з домінуванням швидкості реакції на
вибір і просторову антиципацію. Значне зниження часу прий-
няття рішення у виконанні складних рухових актів було ха-
рактерним для фехтувальників, що мають певний стартовий
досвід. Результати досліджень підтверджують важливу роль
цього показника в ефективності навчання складним руховим
актам і їхнього застосування в змагальної діяльності.
Ключові слова: талант у фехтуванні, реакції антиципації,
стартовий досвід.

INTRODUCTION
One of the most popular models of sport selection

and talent development worldwide is the so-called model
of sport championship, consisting of a set of guidelines
for long-term sport training. The model was originally
based on expert and extrapolation methods [7]. One of its
varieties is the “champion model” constructed on the
basis of correlations between athletes’ morpho-structural
and physiological parameters and their sports results [11].
A dominant tendency in western countries used to be
construction of talent identification models in sport similar
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to paradigms in science, art, business, etc. These concepts
were then used in various organizational and institutional
forms, e.g. national programs of talent identification in
the United Kingdom [12], Canada [1], the United States
[6], and Australia [4]. The common feature of the above
models is complex analysis and recognition of all
parameters that can affect sports results. They all focus
on somatic, physiological and energetic properties of the
athlete’s body as well as psycho-motor aspects, functions
of the central nervous system, psychological
characteristics and the impact of genetic traits.

Revision of traditional approaches. In terms of
the so-called “champion model” the coaching practice
shows that scientific selection without expert studies can
miss crucial information in the process of identification
of true talents. A number of trainees who have failed to
go through the selection process have later achieved
high sports results, including world championships. In
such cases the selection process was a form of
discrimination rather than recognition of talented
individuals. It seems that statistical methods aimed at
averaging parameters are conducive to construction of
purely abstract models. It is also the case with talent
selection and identification methods based on probability
calculus and other mathematical methods, known as
optimization of the sports training process.

A serious fault of the above systems is their
negligence of motor habits learning and predispositions
towards development of new motor experiences, which
should serve as the basis of technical and tactical
preparation combined with athletes’ psychological profiles
and their effectiveness in sport competition. These factors
are particularly significant in sports with open motor habits,
including combat sports. Also, the selection process should
be emphasized as continuation of talent development in
the course of one’s sport ontogenesis from the introductory
to the championship stage.

There are also reservations about some national
programs of sport talent development aimed at
recognition of morphostructural and psycho-
physiological predispositions, which sideline instruction
of motor skills, including sports technique.

Complex studies of fencers carried out by
numerous authors [3,10] revealed that athletes’ somatic
properties had a limited influence on the achieved sports
results. They can serve as a basis for classification of
athletes into individual fencing weapon categories. Tall
and slender athletes (leptosomatic types) become more
often epee and foil fencers; whereas shorter and
muscular  individuals become saber fencers.
Physiological parameters measured with VO2 max are
not significant factors discriminating between the
champions and average-level fencers. Some significance
can be attributed to predispositions in the area of
anaerobic metabolism, especially the phosphagen
system in legs, measured with the Wingate test.
However, the main area of prediction of high sports
results and fencing talent consists of a complex of
psycho-motor conditions such as speed, accuracy and
durability of acquisition of motor habits and their
variability in sport ontogenesis [2,5].

Talent development in sports with open motor
habits. The case of fencing. It is beyond all doubt that in
most sports with open motor habits (combat sports, martial
arts, team games and racket games) the physical effort is
subordinate or complementary to the technical and tactical
requirements of a given sport. Recognition of a sport
talent is in such cases very difficult as the development
of motor skills does not correspond to the teaching of
motor habits, which are crucial components of motor skills.
Motor learning is of permanent character and, at an
advanced level of training, attributes of championships
become no longer associated with physical fitness but
with perfection in execution motor programs in changing
sports combat conditions in accordance with the tactical
demands of sport competition. Despite extensive research
in the area the variability and development of technical
skills in sport ontogenesis have never been thoroughly
analyzed for objective reasons related to assessment
difficulties even with application of modern technology
(biomechanical analysis, video recording, telemetry, EMG).
It seems that thorough studies of these issues are not
possible without the empirical approach, with a particular
emphasis put on expert opinions and research results [8].

RESEARCH METHODS
1. The first long-term research study was carried out on

a sample of 127 fencers of the Polish National Team at
the introductory and championship training levels and
on junior fencers. With the aid of optimization
statistical methods factors with the greatest impact
on sports results in fencing were identified. They
included visual-motor coordination, choice reaction
time using EMG, precision and speed test consisting
of pinning down a falling glove with a fencing weapon,
temperament and stimulation processes.

2. The second study was conducted on a sample of 22
novice and 16 advanced fencers representing three
fencing weapons: epee, saber and foil. Adopting a
perceptual-cognitive approach the research
procedures were selected to reflect three different
types of reaction: simple, choice and spatial
anticipation (Fig. 1a, 1b, 1c). The study made a system
of testing of psycho-motor reactions with the use of
EMG for differentiation between the latency phase
and sensorimotor response.

3. The analysis and conclusions were completed with
recordings of technique parameters during world
championship duels of both senior and junior fencers
and with opinions of leading combat sports and martial
arts coaches in Poland [9]. It was revealed that the
desired technical profiles of medalists promoted
fencers with higher than average technical indices in
offensive, offensive-defensive and defensive actions.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
It has been assumed that talent in fencing is the

ability to effectively acquire motor patterns understood
as motor programs. The second criterion of fencing talent
is effective execution of motor programs in sport combat
understood as a correlation between the fencers’
technical-tactical profile and their sport results. The
following conclusions concerning talent identification
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Fig. 1c. Reaction time RT and movement time MT in spatial anticipation reaction test

Fig. 1a. Reaction time (RT) and movement time (MT) in simple reaction test

Fig. 1b. Reaction time (RT) and movement time (MT) in choice reaction test
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in sports with open motor habits can be drawn (on the
basis of the analysis of novice and advanced fencers):
1. The study proved the significance of simple and

choice reaction time in responses to visual stimuli,
and the results showed the superiority (lower values
of studied parameters) of advanced fencers over
novice fencers. Also, the measurement of the speed
of information processes (RT and MT) and analysis
of simple reaction and choice reaction time results
showed that elite fencers reduced their time of
sensorimotor responses mostly in the middle phase,
i.e. they perceive and make decisions much faster than
novice fencers. It is a permanent process of reduction
of the latency phase in RT in the course of attainment
of sport championship and it points to the influence
of specialist training on the effectiveness of
perceptual processes in advanced fencers.

2. The effectiveness of reactions to spatial anticipation
signals was significantly higher in advanced fencers.
It can be concluded that advanced fencers process
the signals very early and react to the initial signals at
a proper time. Too fast reactions were recorded as
incorrect.

3. Statistical analysis and the coaching experience reveal
a correlation between the quantity of actions (technical
patterns) and the fencer’s ranking place at top-level
competitions. The champions, thanks to optimal
stimulation, can effectively use the technical elements
at their disposal, even in conditions of intensive mental
stress. It is one of the main discriminating factors
between advanced and novice fencers.
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THE INFLUENCE OF MOTOR
AND SOMATIC FACTORS

ON JUMPING PARAMETERS
IN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS

Mirella Stech
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Annotation. The paper presents the results of the analysis of
factors following from a training process which have the greatest
influence on jump action of women volleyball players at an average
level of performance. The most important factors, indexes and
their significance in the general structure of jumps creates a
favourable presupposition for forming optimal jump activity.
Keywords: women volleyball players, jump activity, factor structure.
Анотація. Стех Мірелла. Вплив рухових і соматичних чин-
ників на параметри стрибкових дій у жіночому волейболі. У
статті наведено результати аналізу чинників, які найбільш
впливають на ефективність стрибкових дій у жіночому во-
лейболі. Визначено найважливіші показники та їх значущість
для прояву оптимальної стрибковості волейболісток.
Ключові слова: жіночий волейбол, стрибкові дії, чинникова
структура.
Аннотация. Стех Мирелла. Влияние двигательных и сомати-
ческих факторов на параметры прыжковых действий в женс-
ком волейболе. В статье представлены результаты анализа
факторов, в наибольшей степени влияющих на эффектив-
ность прыжковых действий в женском волейболе. Установле-
ны наиболее важные показатели и их значимость для прояв-
ления оптимальной прыгучести волейболисток.
Ключевые слова: женский волейбол, прыжковые действия,
факторная структура.

Introduction.
A dynamic development of modern volleyball

requires improving the methodology of training as well
as the skills of particular players in order to gain an
appropriate level of sports mastery. Achieving the aims
requires conducting comprehensive interdisciplinary
studies.

Many experts [3, 4] characterize volleyball as a
sports discipline in which power and speed are combined
with an increased explosiveness, agility, coordination
and the time of motor reaction. High performance of
elite volleyball players mostly depends on explosive
power of the leg muscles. In that connection the vertical
jump is one of the significant indexes of power (speed-
force) possibilities.

There are a number of general factors
determining the height of a vertical jump which may be
identified by physiological and biomechanical methods.
These factors are:
· high percentage content of fast-shortened fibres in

muscles [7];
· activation and synchronization of motor units,

specificity of a moving pattern [8, 9];
· primary level of power possibilities, capability of

utilization of elastic energy of muscles and sinews [1, 5];
· capability of a high level of alactate energy

production [2];
· efficiency of the utilization of hand, trunk and head

movements [6, 10].
The range of elements making up a jump action

is substantially wide, however their comprehensive
study is limited by the methodology possibilities.
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The aim of the study was the analysis of factors
following from a training process which have the
greatest influence on jump actions.

Material and methods. The study was carried out
in the Academy of Physical Education and Sport in
Gdansk. Seven volleyball players (women) aged 20 to
27 years old and with a sport’s practice of 4 to 13 years
took part in the research.

The jumps which are technical elements of
volleyball (jumps of attacks and blocks) have been
registered in the field conditions. In the laboratory
conditions the tensometric parameters of jump actions
(contact time of the foot with the tensometric track, jump
power and time of the fly phase) have been registered
by the computer system “ERGOTEST” (GLOBUS, Italy)
in the following tests:
· single vertical jumps at push off by two foot after

one-step fall on;
· jump at push off by two foot after jump down from

bench of 50 cm;
· series of 5 vertical jumps at push off by two foot.

Details of test exercises and their registered
parameters are presented in Tab. 1.

Simultaneously, the maximal power and the time
of its achieving and maintaining for each foot have been
registered with the utilization of the power-exercise atlas
(“KETTLER”) and tensometric dynamometer which was
in complex with measuring system “ERGOMETER”
(GLOBUS, Italy). Somatic parameters of sportswomen’s
bodies were determined by “BODY COMPOSITION
ANALYZER” (TANITA).

For statistic analysis (determination of Means
and SD, correlation coefficient /r/ , reliable difference by
t-Student criterion /p/ and factor’s analysis) the standard
computer program “ STATISTIKA 6” was used.

Results. In Tab. 1 the results of selected
sportswomen’s somatic parameters and in Tab. 2 – the
parameters of their various jump actions are presented.

The factor’s analysis of jump actions (Tab. 3)
showed in their structure three basic factors. Their
contribution in general dispersion of characteristics
constituted  91%.

Most weighty indexes for the first basic factor of
35.2% were a time of contact with track in the time of
push off (index “14”), power of vertical jump at two foot’s
push off after jump down from a bench (index “16”) and
index “8” (weight coefficients equal – 0.954; 0.938 and
0.961 correspondingly). Peculiarity of correlation
between indexes allows naming conditionally the F1 as
a factor of maximal explosive power.

Contribution of the second factor in general
dispersion of characteristics constituted 30.0%. Most
weighty indexes for that were a power, contact time of
foot with track at push off and time of fly phase under 5-
jumps series (weight coefficients equal 0.942; - 0.959
and 0.902 correspondingly). The average power at that
test closely correlated with the static power endurance
for left foot (r = - 0.902; Tab. 4). Conditionally, F2 may be
called the factor of maximal explosive power maintaining.

 Contribution of the third factor in the general
dispersion of characteristics constituted 25.8%. The
most important coefficients here were the results in
jumps, which closely correlated with the height of the
body (r > 0.8). Therefore, F3 may be called an
anthropometrical factor.

Determining three general factors and their most
informatics’ indexes in the structure of jump actions of
women’s volleyball players creates a favourable
presupposition for the rise of the training process
efficiency, and for forming of optimal jump activity, in
particular. On the other hand, the establishment of
leading indexes for each factor allows limiting the
quantitative of tests for control of jump preparation.

Conclusion.
1. In the structure of jump actions of women’s volleyball

players (average level of preparation) three definition
factors are determined. Their contribution in general
dispersion of characteristics constituted 91%. The
factors and their percentage contribution in the
structure of jump actions are represented in the
following manner:
F1 – factor of maximal explosive power (35.2%);
F2 – factor of maximal explosive power maintains

(30.0%);

Table 1. 
Somatic characteristics of the volleyball players (women, APE&S) 

 
Somatic parameters Sportswomen 

Body size (cm)  Body 
 mass (kg) 

 FAT% FATm (kg)  BMI  FFM (kg) 

Sk.  171  63.9  21.0  13.4  20.6  50.5 

Ol.  173  71.2  20.0  14.8  23.8  56.4 

Kol.  182  68.0  17.2  12.0  22.0  56.0 

Nar.  182  65.0  18.7  12.2  19.6  52.8 

Sol.  174  68.3  20.0  13.7  22.6  54.6 

Kos.  181  65.8  16.1  11.1  20.1  54.7 

Zin.  176  67.6  17.3  11.7  21.8  55.9 

M (SD)  177.7 (3.9)  66.7 (2.9)  18.7 (1.9)  12.7 (1.3)  21.5 (1.5)  54.4 (2.1) 
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Table 3. 
Factor structure of jump actions in women’s volleyball (APE&S, Gdansk) 

 
Factors   Indexes* 

F1 F2 F3 
1   0.891 
2   0.895 
4   0.913 
5   0.809 
7   0.937 
8 0.962   
9 0.956   

10   0.837 
14 - 0.954   
16  0.938   
17  - 0.959   
18  0.902  
20  0.942  

Factor's contribution to general 
dispersion (%) 

35.2 30.0 25.8 

Designations: See Tab.2 (present most large). 

Sportswomen Indexes* 
Sk. Ol. Kol. Nar. Sol. Kos. Zin. 

1 230 225 235 239 225 235  224 
277 274 283 290 276 278 277 

3 47 49 48 51 42 43 53 
4 226 223 232 237 224 231 223 
5 260 258 272 275 254 260 265 
6  34 26 40 38 30 29 42 
7 274 270 274 283 260 277 271 

3 4 9 7 7 1 6 
9 1.02 1.04 3.60 2.66 2.10 0.29 2.52 
10  205 210 200 250 200 215 200 

11  0.321 0.281 0.699 0.354 0.306 0.280 0.344 
12 0.584 0.567 0.517 0.575 0.570 0.561 0.578 
13 39.6 41.2 22.0 36.3 39.3 40.5 37.3 
14 0.491 0.4231 0.236 0.347 0.275 0.544 0.302 
15 0.518 0.556 0.535 0.560 0.522 0.501 0.561 
16 25.6 31.0 39.0 35.2 36.4 23.1 38.6 
17 3.117 1.884 4.240 1.191 1.215 4.725 1.300 
18 2.465 2.648 2.175 2.688 2.634 2.528 2.686 
19 5.582 4.532 6.439 3.879 3.849 7.523 3.986 
20 22.1 31.3 16.8 43.2 43.7 18.9 40.3 

Table 2.
The jump action parameters of the volleyball players (women, APE&S)

*Designations: 1 – the maximal touching high (cm) of the mark by one hand in a standing position; 2 - the maximal
touching high (cm) of the mark by one hand under vertical jump at push off by two foot after one-step fall on; 3 - difference
between indexes “2” and “1”; 4 – maximal touching high (cm) by hands at block in standing position; 5 - maximal touching
high (cm) by hands at block after one-step fall on; 6 – difference between indexes “5” and “4”; 7 –average touching high
(cm) by one hand under 20 vertical jumps one after another at a push off by two foot; 8 – difference between indexes “7”
and “2” (cm); 9 - difference between indexes “7” and “2” (%); 10 – long jump from place position; 11 – vertical jump by
push of two foot after one-step fall on: contact time of foot with track at push off (s); 12 - vertical jump by push of two foot
after one-step fall on: time of fly phase (s); 13 – vertical jump by two foot push off after one-step fall on: jump power (W
kg-1); 14 – vertical jump by two-foot push off after jump down from a bench: contact time of foot with track at push off (s);
15 - – vertical jump by two-foot push off after jump down from a bench: time of fly phase (s); 16 - – vertical jump by two-
foot push off after jump down from a bench: jump power (W kg-1); 17 – series of 5 vertical jumps at two-foot push off:
common contact time of foot with track (s); 18 – series of 5 vertical jumps at two-foot push off: common contact time of 5
fly phases (s); 19 – series of 5 vertical jumps at two-foot push off: common time of 5 cycles (s); 20 – series of 5 vertical
jumps at two-foot push off: average power of one from 5 jumps (W kg-1).
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Table 4. 
Power characteristics of the foot muscles-extensors in women volleyball players (APE&S, Gdansk) 

Indexes* Sportswomen 
FmaxRF FmaxLF Th FmaxRF Th FmaxLF 

Sk. 41.7 32.0 4.06 3.15 

Ol. 41.2 38.2 1.75 2.14 

Kol. 41.4 35.8 2.14 3.07 

Nar. 48.0 52.5 1.84 1.76 

Sol. 36.6 31.7 0.72 0.56 

 Kos. 36.4 31.7 2.28 2.82 

Zin. 42.8 43.5 1.44 1.46 

*Designations: FmaxRF – maximal power of the right foot’s muscles-extensors;  
FmaxLF – maximal power of the left foot’s muscles-extensors; ThFmaxRF – retain time of 
maximal power of the right foot’s muscles-extensors; ThFmaxLF – retain time of maximal power 
of the left foot’s muscles-extensors. 

F3 – anthropometrical factor (25.8%).
2.  Most weighty indexes were:

 For F1 – power index, time of foot contact with track,
and power of a vertical jump at two foot’s push off
after jump down from a bench (weight coefficients
amounted to – 0.954; 0.938 and 0.961
correspondingly).

 For F2 – power index, time of foot contact with track
and time of fly phase in a 5-jumps series (weight
coefficients amounted to 0.942; – 0.959 and 0.902
correspondingly).

 For F3 – the results in jump which closely correlated
with the size of the body.

3.  As a result of the carried out analysis, three general
factors having the greatest influence on the structure
of jump actions of women’s volleyball players.

Each factor  has been assigned the most
characteristic parameters. Studying the greatest possible
number of parameters enables a rather complete learning
of the structure of jump actions of female volleyball
players. Knowing the most important factors, parameters
and their significance in the general structure of jumps
creates a favourable presupposition for increasing the
training process efficiency insofar as the forming of
optimal jump activity.

The results are also significant economically as
they allow the optimisation of the choice of jumping
tests and skipping the study of those factors which are
insignificant for the quality of jumps.
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MODEL ODWZOROWUJĄCY SPRAWNOŚĆ
DZIAŁANIA W GRZE W PIŁKĘ NOŻNĄ

ZAWODNIKÓW O NAJWYŻSZYM POZIOMIE
ZAAWANSOWANIA SPORTOWEGO

Szwarc Andrzej
Akademia Wychowania Fizycznego

i Sportu w Gdańsku (Polska)

Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie prakseologicznego
modelu odwzorowującego sprawność działania w grze w piłkę nożną
na podstawie obserwacji meczów turnieju finałowego mistrzostw
świata w 2006 roku. Analizowano grę zawodników 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 mistrzów dominują i są najskuteczniejsze
działania utrzymujące piłkę oraz działania, których celem jest
zdobywanie pola gry, a sprawność w zdobywaniu bramek jest
podobna do tej, którą osiągali finaliści innych turniejów najwyższej
rangi. Ponadto, w działaniach obronnych przeciwko rywalowi z
piłką (poza przeciwdziałaniem w zdobywaniu pola) najlepsi
piłkarze wykazują się wyższą niezawodnością we współdziałaniu
niż wówczas, gdy działają indywidualnie.
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność działania, model gry.
Анотація. Шварц А. Модель, яка відтворює точність дій фут-
болістів найвищого рівня підготовленості. Мета праці поля-
гала в наведенні, на підставі огляду фінальних матчів Чемп-
іонату Світу 2006 року,  праксеологічної моделі , яка
відтворює точність ігрових дій у футболі. Виконано аналіз
матчів футболістів команд-переможниць, починаючи від
чвертьфіналів до фіналу. Дані про ігри заносили у спеціальні
регістраційні протоколи. Досліджено активність, успішність
і надійність окремих атакуючих і захисних дій, які були спря-
мовані на досягнення мети гри. Виявлено, що у матчах еліт-
них команд переважають і є найбільш успішними дії, які спря-
мовані на утримання м’яча, а також дії, метою яких є точність
здобуття воріт і опанування ігровим простором. Ці дії ана-
логічні тим, які виказують фіналісти інших турнірів найви-
щого рангу. Крім того, в захисних діях з м’ячем проти су-
перників (в боротьбі за опанування ігровим простором)
найбільш  успішні футболісти  виказують більш високу
точність в спільних діях ніж в індивідуальних.
Ключові слова: футбол, точність дій, модель гри.
Аннотация. Шварц А. Модель, воспроизводящая точность
действий футболистов найвысшего уровня подготовленнос-
ти. Целью работы явилось представление, на основе обозре-
ния финальных матчей Чемпионата Мира 2006 года,  прак-
сеологической модели, воспроизводящей точность игровых
действий в футболе. Произведен анализ игр футболистов
команд-победительниц, начиная с четвертьфиналов до фи-
нального матча. Данные об игре заносили в специальный
регистрационный протокол. Исследованы активность, успеш-
ность и надежность отдельных наступательных и защитных
действий, направленных на достижение цели игры. Установ-
лено, что в соревнованиях элитных команд доминируют и
являются наиболее успешными действия, направленные на
удержание мяча, а также действия, целью которых является
овладение игровым пространством и точность взятия ворот.
Эти действия аналогичны тем, которые проявляют финалис-
ты других турниров наивысшего ранга. Кроме того, в обо-
ронных действиях с мячом против соперников (в борьбе за
овладение игровым пространством) наиболее успешно выс-
тупающие футболисты проявляют более высокую точность
в совместных действиях, чем в индивидуальных.
Ключевые слова: футбол, точность действий, модель игры.
Annotation. Szwarc A. A praxiological model which illustrates
the efficiency of actions in the soccer game. The purpose of his
work was to present a praxiological model which show the
efficiency of actions in the game of soccer, based on observations

of the final tournament matches during the World
Championships in 2006. 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 those of possessing a ball, and the
actions of gaining the space; and scoring goals is similar to that
which had been observed during finals in other top soccer
tournaments. Additionally, in the best players manifest higher
reliability in co-operation than in individual actions.
Key words: soccer, efficiency of actions, model.

Wstęp
Prakseologia gry sportowej zajmuje się badaniem

wielu elementów współzawodniczenia, które przedstawia
się jako uporządkowany układ zbiorów. Są  to
następujące zestawy: kryteria sprawności działania1,
zachowania i działania graczy, zmienne sytuacyjne
rywalizacji, cele realizowane przez zawodników i sposoby
wykonywania przez nich zadań w grze, dyspozycje
osobnicze do gry, relacje między elementami w obrębie
poszczególnych zbiorów [6].

Usystematyzowanie ilościowo-jakościowych
charakterystyk składników gry pozwala na tworzenie
poznawczych modeli gry sportowej, które z kolei
umożliwiają racjonalizowanie i zwiększanie skuteczności
działania uczestników gry sportowej.

Modelowanie wymaga systematycznego i
obiektywnego obserwowania działań  graczy o
najwyższej kompetencji sportowej w warunkach
rzeczywistego współzawodnictwa. W ocenianiu
zawodników trzeba uwzględniać zmienność sytuacji,
która zależy od fazy i celu gry oraz miejsca, sposobu,
czasu i warunków działania. Przyjęcie tych założeń oraz
wskazanie ważności poszczególnych działań  w
konkretnych sytuacjach gry pozwala na wyróżnienie
wzorów sytuacji, tzw. modeli odwzorowujących. Modele
odwzorowujące z kolei służą do tworzenia modeli
projektujących, które pomagają usprawniać działania
sportowców poprzez wskazywanie sklasyfikowanych
typów sytuacji i sposobów ich rozwiązywania.

Prakseologiczne modele gry sportowej obejmują
w szczególności 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 [zob. 6].

1 Sprawność działania w zespołowej grze sportowej w sensie
syntetycznym to ogół walorów praktycznych działania w grze,
czyli ocenianych pozytywnie cech tego działania, w tym:
aktywności ogólnej (liczba wszystkich działań  podjętych w
grze dla realizacji celu), aktywności szczegółowej (liczba
wybranych działań  wykonanych przez graczy w meczu),
skuteczności (liczba działań pozytywnych w odniesieniu do
realizacji celów gry) oraz niezawodności (stosunek liczby
działań skutecznych do liczby wszystkich wykonań danego
działania w meczu). Inne postaci sprawności działania w
grze to: racjonalność (działania uzasadnione poznawczo),
cenność (współczynnik będący oceną  oceny skuteczności
działania) i ekonomiczność (stosunek szeroko rozumianego
wyniku – nabytków do poniesionych kosztów – ubytków) [6].
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Przegląd metod oceny działań graczy w piłce
nożnej pokazuje jednoznacznie dowolność, bogactwo i
różnorodność sposobów oceniania [9]. Panujący
eklektyzm badawczy uniemożliwia porównywanie
wysiłków badawczych między różnymi ośrodkami
naukowymi. Powszechne zastosowanie, nowej a już
zdobywającej uznanie, prakseologicznej wykładni
metodologii badań umożliwi zobiektywizowanie oceny
działań graczy i usystematyzowanie wiedzy o
sprawności działania zawodników w zespołowych grach
sportowych. Jak dotąd, tylko nieliczni badacze zajmowali
się tworzeniem prakseologicznych modeli poznawczych
w grach z piłką nożną. Nieliczne prace dotyczą gry w
piłkę nożną halową [7] oraz wybranych aspektów
sprawności działania w grze 11-osobowej [1].

Dlatego też celem niniejszej pracy było
przedstawienie poznawczego modelu odwzorowującego
sprawność działania w grze w piłkę nożną na podstawie
obserwacji gry drużyn, które wygrały ostatnie osiem
meczów fazy finałowej turnieju o mistrzostwo świata w
2006 roku.

Postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jaki działania występują najczęściej w fazie atakowania

i bronienia?
2. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność

poszczególnych, indywidualnych i grupowych działań
ofensywnych?

3.  Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność
poszczególnych, indywidualnych i grupowych działań
defensywnych?

Materiał i metoda
Materia ł  badawczy stanowi ły zapisy

audiowizualne z ośmiu meczów rozegranych podczas
ostatniej fazy turnieju finałowego o mistrzostwo świata
w piłce nożnej w 2006 roku. Analizowano grę
zawodników zwycięskich drużyn począwszy od
ćwierćfinałów, a skończywszy na meczu finałowym
(tab.1). Dane o grze nanoszono na arkusz obserwacyjny,
śledząc zapis audiowizualny z wykorzystaniem funkcji
„stop-klatka”. W arkuszu obserwacyjnym
uwzględniono założen ia  teoretyczne
prakseologicznego modelowania [6].

Oceniano aktywność,  skuteczność i
niezawodność poszczególnych sposobów działań
ofensywnych i defensywnych zmierzających do
realizacji celów gry.

W atakowaniu szacowano 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. W arkuszu
obserwacyjnym wyróżniono poszczególne sposoby
indywidualnych i grupowych działań ofensywnych i
defensywnych, które wykonywano w odniesieniu do
wskazanych celów gry. Na tej podstawie stworzono
proste tabelaryczno-graficzne modele odwzorowujące
sprawność działania w grze w piłkę nożną.

Wyniki badań i ich omówienie
Atakowanie
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że w

rywalizacji czterech najlepszych zespołów niemieckiego
turnieju dominowały działania utrzymujące piłkę (56%)
oraz działania, których celem było zdobywanie pola gry
(30%). Stwarzanie sytuacji do zdobycia bramek
stanowiło 11%, a zdobywanie bramek 3% całości działań
podczas atakowania.

Mistrzowie byli najskuteczniejsi w utrzymywaniu
piłki (średnio prawie 197 działań w meczu z 89%
niezawodnością) oraz w zdobywaniu pola gry (średnio
około 108 działań w jednym spotkaniu z 71%
niezawodnością).  W jednym meczu stwarzali przeciętnie
38 sytuacji do zdobycia bramki, z tego prawie 20
skutecznych. Z 88 szans na zdobycie bramki wykorzystali
zaledwie 10 sytuacji. 11% niezawodność badanych graczy
w zdobywaniu bramek była niemal identyczna, jak ta, którą
stwierdzono u finalistów innych turniejów o mistrzostwo
świata i kontynentu [2, 3, 4, 5, 8, 10].

 Ze szczegółowych, tabelaryczno – graficznych
modeli odwzorowujących sprawność działań
utrzymujących piłkę wynika (tab. 3 i ryc. 1), że w grze
najlepszych czterech zespołów Mundialu’2006
przeważały działania grupowe (współdziałanie).
Dominowało rozegranie piłki po uprzednim jej przyjęciu
(97% niezawodność) oraz bez jej przyjmowania (91%
niezawodność). Indywidualne działania utrzymujące
piłkę (zastawienie w miejscu, drybling, gra 1x1,
prowadzenie piłki) stosowano ponad czterokrotnie
rzadziej niż współdziałanie, a ich niezawodność była
niższa i wahała się w granicach od 56% do 77%.

Z danych przedstawionych w tab. 4 i na ryc. 1
wynika, że badani gracze uzyskali najwyższą
niezawodność w indywidualnych działaniach
zmierzających do zdobycia pola gry prowadzeniem piłki.
Z 87 takich działań aż 78 wykonali skutecznie
(niezawodność 90%). Pozostałe indywidualne sposoby
zdobywania pola gry (podanie piłki do samego siebie,
drybling, gra1x1) przez to, że były wykonywane w
bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem bywały znacznie
częściej nieskuteczne (46...66% niezawodność tych
działań). We współdziałaniu przeważało rozegranie piłki
po jej przyjęciu (382 działania, w tym 284 skuteczne), a
następnie bez jej przyjmowania (299 działań, w tym 202
skutecznych). W zdobywaniu pola gry w wyniku
współdziałania mistrzowie osiągnęli 71% niezawodność.

Szczegółowe modele sprawności działania w
tworzeniu sytuacji bramkowych pokazują (tab. 5 i ryc.
1), że gracze o najwyższej kompetencji sportowej kreują
je najchętniej w wyniku współdziałania. Ale ze
wszystkich 205 prób stworzenia sytuacji do zdobycia
bramki tylko 79 okazało się skutecznych co dało łącznie
niską, 38% niezawodność tych działań (rozegranie piłki
bez jej przyjmowania charakteryzowało się 45%
niezawodnością, a rozegrania piłki po uprzednim jej
przyjęciu tylko 30% niezawodnością).

Indywidualne poszukiwania okazji do zdobycia
bramki (gra 1x1, drybling, prowadzenie piłki) były prawie
trzykrotnie rzadsze (79) i równie zawodne jak działania
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Tabela 1. 
Wykaz obserwowanych spotkań wraz z wynikiem rywalizacji 

 
Lp. Rywalizujące zespoły Faza turnieju Wynik meczu 
1 Niemcy – Argentyna ćwierćfinał 1:1 (1x1 po dogrywce, karne 4:2) 
2 Włochy – Ukraina ćwierćfinał 3:0 
3 Portugalia – Anglia ćwierćfinał 0:0 (0:0 po dogrywce, karne 3:1) 
4 Francja – Brazylia ćwierćfinał 1:0 
5 Francja – Portugalia półfinał 1:0 
6 Włochy – Niemcy półfinał 0:0 (2:0 po dogrywce) 
7 Niemcy – Portugalia o 3 miejsce 3:1 
8 Włochy – Francja finał 1:1 (1x1 po dogrywce, karne 5:3) 

 
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 1574 1405 0,89 0,56 196,70 
Zdobywające pole 863 616 0,71 0,30 107,88 
Stwarzające sytuacje 
bramkowe 

308 159 0,52 0,11 38,50 

Zdobywające bramkę 88 10 0,11 0,03 11,00 
 

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 3. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 26 20 0,77 
gra 1x1 82 46 0,56 
drybling 94 63 0,67 

Indywidualnie 

zastawienie w miejscu 101 78 0,77 
rozegranie po przyjęciu piłki 747 722 0,97 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 524 478 0,91 
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grupowe. Częstym sukcesem kończyło się tylko
tworzenie sytuacji bramkowych w wyniku prowadzenia
piłki (75% niezawodność),  zaś bardzo niską
niezawodność osiągano w efekcie dryblowania i gry
jeden przeciwko jednemu (odpowiednio: 29% i 26%).

Tabela 6 pokazuje model odwzorowujący
sprawność zawodników badanych drużyn w
zdobywaniu bramek. Z jej danych wynika, że najwięcej
bramek próbowano zdobyć uderzeniem piłki nogą z
pominięciem fizycznego kontaktu z przeciwnikiem (41)
oraz nogą w asyście utrudniającego działania rywala (26).
W dalszej kolejności strzelano głową  przy
przeszkadzającym rywalu (13) i głową bez utrudnień ze
strony przeciwnika (4) oraz sytuacyjnie w bezpośrednim
kontakcie z przeciwnikiem (3). Najwyższą
niezawodnością charakteryzowały się strzały głową pod
naporem rywala, a następnie uderzenia nogą bez
przeciwnika znajdującego się w zasięgu gry
(odpowiednio: 15%, 12%). Z 26 strzałów nogą w asyście
przeciwnika zdobyto 2 bramki (8% niezawodność), zaś z
4 strzałów głową wykonanych bez utrudnień ze strony
rywala nie zdobyto żadnej bramki.

Przeprowadzona analiza wybranych aspektów
działań ofensywnych jednoznacznie uświadamia znaczenie
sprawności współdziałania dla osiągania zamierzeń we
współczesnej grze w piłkę nożną. Z naszych badań
jednoznacznie wynika, że w grze ofensywnej mistrzów
działania grupowe dominują nad działaniami
indywidualnymi. Dotyczy to tych wspólnych
przedsięwzięć, których celem jest utrzymanie piłki, zdobycie
pola gry oraz stworzenia sytuacji do uzyskania bramki.
Zatem formułowany przez praktyków pogląd sugerujący
konieczność ograniczania do niezbędnego minimum działań
indywidualnych na rzecz współdziałania w celu osiągnięcia
ostatecznego sukcesu w grze w piłkę nożną został
uwiarygodniony wynikami niniejszego badania.

Bronienie
Z tabelaryczno-graficznego modelu

pokazującego sprawność działania w bronieniu wynika
(tab. 7 i ryc. 2), że badani zawodnicy wykazywali się
najwyższą aktywnością w przeciwdziałaniu utrzymaniu
piłki (średnio 58,50 działań w meczu), następnie w
uniemożliwianiu: zdobywania pola (średnio 44,75 działań
w meczu), stwarzania sytuacji do zdobycia bramki
(przeciętnie 34,62 sytuacji w jednym spotkaniu) oraz
zdobywania bramek (średnio 10,12 działań w meczu).
Natomiast najwyższą niezawodność osiągnęli w
działaniach zapobiegających utracie bramek – 96%,
znacznie mniejszą w działaniach, których celem były
przeciwdziałania: stwarzaniu sytuacji bramkowych – 71%,
zdobyciu pola – 63%, utrzymaniu piłki – 58%.

Uzyskane wyniki pokazały, że grę najlepszych
zespołów świata charakteryzowały bardzo wysoka
niezawodność działań zapobiegających utracie bramki i
działań uniemożliwiających tworzenie sytuacji do jej
zdobycia. Warto podkreślić, że 96% niezawodność w
przeciwdziałaniu utracie bramki była niemal identyczna
jak ta, którą stwierdzono wśród graczy drużyn
wygrywających mecze na innych, najważniejszych
turniejach piłkarskich najwyższej rangi [9].

Przedstawiona w tab. 8 szczegółowa
charakterystyka liczbowa aktywności, skuteczności i
niezawodności działań przeciwko utrzymaniu piłki pokazuje,
że zwycięzcy wykazywali się wyższą aktywnością działań
indywidualnych (317 zdarzenia w obserwowanych
meczach) niż współdziałaniem (151 podwojeń lub potrojeń
we wszystkich spotkaniach), ale za to działania grupowe
były bardziej niezawodne od przeciwdziałania pojedynczego
gracza (odpowiednio: 68% i 54%).

Z dokładnego, tabelaryczno-matematycznego
modelu odwzorowującego sprawność przeciwdziałania
zdobywaniu pola gry wynika (tab. 9), że gracze drużyn
wygrywających mecze ostatniej fazy niemieckiego
turnieju wykazywali się również najwyższą aktywnością
indywidualnych działań wyprzedzających zamiary rywala
(87 wybić piłki we wszystkich meczach przy 71%
niezawodności). Znacznie rzadziej przeciwdziałali
zdobywaniu pola gry w wyniku wybijania opanowanej
przez rywala piłki (42 działania z 45% niezawodnością)
oraz w rezultacie jej odebrania (36 działań z wysoką 66%
niezawodnością), przechwytywania (26 działań
skutecznych z 34 prób przejęcia piłki, niezawodność
73%) i zastawiania (28 działań z 78% niezawodnością).
Krępowanie działań rywala (zastawianie), pomimo iż było
stosowane stosunkowo rzadko, okazało się najbardziej
niezawodnym sposobem utrudniającym rywalom
zdobywanie pola gry (22 skuteczne zdarzenia z 28
zaobserwowanych we wszystkich meczach).

Niezawodność współdziałania badanych graczy
(dwukrotnie rzadziej stosowanego) w trakcie
zdobywania przez przeciwnika pola gry była niższa od
działań pojedynczego gracza i wyniosła 59%.

Szczegółowa charakterystyka liczbowa sprawności
przeciwdziałania tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki
pokazuje (tab. 10, ryc. 2), że gracze uznawani za mistrzów
dwukrotnie częściej zapobiegali tym sytuacjom działając
indywidualnie niż w wyniku współdziałania (odpowiednio:
184 i 93 działania w analizowanych meczach). Niezawodność
działania indywidualnego była niższa od wspólnego
przeciwdziałania (podwajanie, potrajanie). Badani osiągnęli
69% niezawodność działań indywidualnych i 73%
niezawodność działań grupowych. Najczęściej wybijano
piłkę posiadaną przez rywala (49 razy), w dalszej kolejności
stosowano wyprzedzenie-wybicie piłki (41 razy), odbieranie
piłki (32 razy), zastawianie rywala (25 razy), wyprzedzenie-
przejęcie piłki (21 razy) i blokowanie (16 razy).

Mistrzowie osiągali najwyższą biegłość w
przewidywaniu zamiarów rywali – wyprzedzaniu ich
działań i wybijaniu piłki (78% niezawodność) oraz w
krępowaniu ich działań w wyniku zastawiania (76%
niezawodność),  zaś najniższą  w podczas
przechwytywania piłek (tylko co drugie działanie
wykonane skutecznie).

Z danych zawartych w tab. 11 i na ryc. 2 wynika,
że gracze czterech najlepszych drużyn mundialu’2006
wykazali się 96% niezawodnością podczas
indywidualnego przeciwdziałania zdobywaniu bramek.
Skutecznie wykonali wszystkie działania, których celem
było przechwycenie piłki, jej odebranie i uniemożliwienie
dostępu do niej przeciwnikowi. Natomiast jedna z 24 prób
zapobieżenia utracie bramki w rezultacie wybijania piłki i
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Tabela 4. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań zdobywających pole gry 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 87 78 0,90 
podanie do siebie 6 4 0,66 

drybling 41 26 0,63 
Indywidualnie 

gra 1x1 48 22 0,46 
rozegranie po przyjęciu piłki 382 284 0,74 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 299 202 0,67 

 
Tabela 5. 

Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań stwarzających sytuacje do zdobycia bramki 
 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 8 6 0,75 
drybling 21 6 0,29 Indywidualnie 
gra 1x1 69 18 0,26 

rozegranie po przyjęciu piłki 93 28 0,30 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 112 51 0,45 
 

Tabela 6. 
 Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań w zdobywaniu  bramek 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

uderzenie nogą 26 2 0,08 
uderzenie głową 13 2 0,15 

Indywidualnie w 
bezpośrednim 
kontakcie z rywalem uderzenie sytuacyjne 3 0 0 

uderzenie nogą 41 5 0,12 
uderzenie głową 4 0 0 Indywidualnie bez 

kontaktu z rywalem 
uderzenie sytuacyjne 1 1 1,00 

 
Tabela 7. 

Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działań w bronieniu 
 

Wskaźnik 
 

Przeciwdziałania 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 

skutecznych 

Niezawodn
ość działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia liczba 
działań w meczu 

Utrzymaniu piłki 468 274 0,58 0,39 58,50 
Zdobyciu pole gry 358 226 0,63 0,31 44,75 
Stworzenia sytuacji do zdobycia 
bramki 

277 196 0,71 0,23 34,62 

Utracie bramki 81 78 0,96 0.07 10,12 
 

jedna z 21 prób blokowania strzału do bramki zakończyły
się niepowodzeniem. We współdziałaniu przeciwko utracie
bramki (podwajanie, potrajanie) osiągnęli podobną 94%
niezawodność (z 16 wspólnych przedsięwzięć przeciwko
utracie bramki aż 15 wykonali skutecznie).

Z modeli przedstawiających niezawodność
działań defensywnych uwzględniającego cele gry i
sposoby przeciwdziałania zamiarom rywala wynika (tab.
7-11, ryc. 2), że mistrzowie z reguły wykazywali się wyższą
niezawodnością podczas współdziałania niż wówczas,
gdy działali indywidualnie przeciwko rywalowi z piłką.
Współdziałanie okazało się bardziej zawodne tylko w
sytuacjach przeciwdziałania zdobyciu pola gry.

Zważywszy na fakt, że w niniejszej  analizie
sprawności współdziałania oceniano tylko aktywność i
skuteczność w podwajaniu i potrajaniu (pomijając inne,
niezwykle trudne do obiektywnej oceny sposoby
przeciwdziałania grupowego, tj. aktywna strefa, skracanie
i zawężanie pola gry, asekuracja i przekazywanie) to
uzyskane wyniki badania nie są zaskakujące. Należy
przypuszczać, że uwzględnienie pozostałych rodzajów
działań w analizie sprawności zachowań grupowych i
zespołowych (nota bene wymaga to opracowania
wiarygodnego narzędzia badawczego) wskaże wyraźną
przewagę niezawodności wspólnego przeciwdziałania nad
przeciwdziałaniem indywidualnym.
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Ryc.2. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań defensywnych
z uwzględnieniem celów gry i sposobów działania (I – indywidualne, W – współdziałanie)

Tabela 8. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania utrzymaniu piłki 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 122 63 0,52 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 32 25 0,78 
wybicie-przerwanie działań 85 40 0,47 

odebranie piłki 52 26 0,50 
blokowanie 10 6 0,60 

Indywidualnie 

zastawianie 16 11 0,69 
Łącznie działania indywidualne 317 171 0,54 
Współdziałanie podwajanie, potrajanie 151 103 0,68 

 

Tabela 9. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu pola gry 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 87 62 0,71 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 26 18 0,69 
wybicie-przerwanie działań 42 19 0,45 

odebranie piłki 36 24 0,66 
blokowanie 19 10 0,53 

Indywidualnie 

zastawianie 28 22 0,78 
Łącznie działania indywidualne 238 155 0,65 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 120 71 0,59 
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Powyższe wyniki badań nad sprawnością
wybranych działań ofensywnych i defensywnych graczy
uznawanych za mistrzów oczekują na rzetelną dyskusję.
Na tym etapie prac badawczych, ze względu na nieliczne
dane porównawcze przedstawiane w literaturze
przedmiotu, możliwa jest jedynie ograniczona analiza
porównawcza sprawności działań, których celem jest
zdobywanie bramek i zapobieganie ich utracie. Natomiast
można już czynić porównania z grą w piłkę nożną halową
(futsal),  ponieważ  przykłady idealnych modeli
odwzorowujących kompleksowo tę grę przedstawili już
Panfil i Paluszek [7].

Z ich badań wynika, że w pięcioosobowej grze
halowej również dominują działania utrzymujące piłkę
(68% wszystkich działań w atakowaniu, przy 56%
stwierdzonych w naszych badaniach). Działania
stwarzające sytuacje bramkowe występują dwukrotnie
częściej w futsalu (25,5%) niż w piłce nożnej 11-osobowej
(11%). Działania zdobywające bramkę stanowią 6,5%
całości działań w atakowaniu w futsalu, a w piłce nożnej
11-osobowej tylko 3%.

Niezawodność działań utrzymujących piłkę
zarówno indywidualnych, jak i grupowych w obu
dyscyplinach jest bardzo zbliżona, zaś działań
stwarzających sytuacje bramkowe i zdobywających
bramki jest znacznie wyższa w futsalu.

W odróżnieniu od piłki nożnej 11-osobowej, w
której przeważają przeciwdziałania utrzymaniu piłki i
zdobywaniu pola gry (70% wszystkich działań) w grze
5-osobowej dominują przeciwdziałania stwarzaniu
sytuacji do zdobycia bramki (50% wszystkich działań

obronnych), a przeciwdziałania zdobyciu bramek
wynoszą odpowiednio: 7% i 15%.

W obu grach zawodnicy stosują różnorakie
sposoby indywidualnych działań przeciwko rywalowi z
piłką i wykonują je znacznie częściej od przeciwdziałania
grupowego a niezawodność indywidualnego
przeciwdziałania jest niższa od podwajania, potrajania.

Spostrzeżenia i wnioski.
1. W rywalizacji zespołów najwyższego poziomu

sportowego wspólne działania zmierzające do
utrzymania piłki, zdobycia pola gry, stworzenia sytuacji
do zdobycia bramki przeważały zdecydowanie nad
działaniami indywidualnymi i charakteryzowały się
przy tym znacznie wyższą niezawodnością.

2. Badani zawodnicy wykazali się niemal identyczną
sprawnością w zdobywaniu bramek jak inni finaliści
ostatnich turniejów o mistrzostwa kontynentalne i świata.

3. W zależności od realizowanego celu gry zawodnicy
uznawani za mistrzów wykorzystywali w grze
różnorakie sposoby indywidualnych działań przeciwko
rywalowi z piłką. Stosowali je znacznie częściej od
przeciwdziałania grupowego (podwajanie, potrajanie),
ale tylko wspólne działania zapobiegające zdobywaniu
pola gry okazały się bardziej zawodne od
przeciwdziałania pojedynczego gracza.

4. Modele odwzorowujące sprawność działań w grze w
piłkę nożną zawodników o najwyższym poziomie
zaawansowania sportowego powinny być
wykorzystywane do tworzenia idealnych modeli
projektujących grę zawodników niższej kompetencji
piłkarskiej.

Tabela 10. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania 

 tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki 
 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 41 32 0,78 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 21 10 0,48 
wybicie-przerwanie działań 49 36 0,73 

odebranie piłki 32 20 0,62 
blokowanie 16 11 0,69 

Indywidualnie 

zastawianie 25 19 0,76 
Łącznie działania indywidualne 184 128 0,69 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 93 68 0,73 

 Tabela 11. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu bramek 

 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 10 10 1,00 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 2 2 1,00 
wybicie-przerwanie działań 24 23 0,96 

odebranie piłki 3 3 1,00 
blokowanie 21 20 0,95 

Indywidualnie 

zastawianie 4 4 1,00 
Łącznie działania indywidualne 65 63 0,96 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 16 15 0,94 
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