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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ

С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Аля Омар Самара

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье проведен анализ современных представ-
лений о восстановительной терапии и физической реабилита-
ции лиц с рассеянным склерозом. Вопрос реабилитации та-
ких больных до настоящего времени является дискуссионным.
Представлены различные подходы к планированию видов ре-
абилитации (медицинской, социальной, психологической и
физической). Высказывается мнение о разнонаправленности
применяемых средств реабилитации и необходимости их обо-
снования в рамках системного подхода.
Ключевые слова: склероз, рассеянный, реабилитация, физи-
ческая, средства, методы, восстановление, терапия, пациент.
Анотація. Аля Омар Самара. Загальні питання фізичної реа-
білітації осіб з неуважним склерозом. В статті подані су-
часні уявлення про відновлювальну терапію та фізичну реа-
білітацію ocіб з розсіяним склерозом. Питання реабілітації
таких хворих на сучасному етапі є дискусійним. Представ-
лені різні підходи до планування видів реабілітації (медич-
ної, соціальної, психологічної та фізичної). Висловлюється
думка про pізно направленість засобів реабілітації, які зас-
тосовуються, та про необхідність їх обґрунтування в рам-
ках системного підходу.
Ключеві слова: склероз, розсіяний, реабілітація, фізична, за-
соби, методи, відновлення, терапія, пацієнт.
Annotation. Alja Omar Samara. The common questions of the
physical aftertreatment of persons with the multiple sclerosis.
State of the art  introducing about regenerative therapy and
physical after treatment of faces with Multiple Sclerosis. The
modern beliefs about reconstruction therapy and physical
rehabilitation of persons with Multiple Sclerosis. The article
consists analysis of modern beliefs about reconstruction therapy
and physical rehabilitation of persons with Multiple Sclerosis
These questions are still under discussion. The article gives some
different approaches for therapy planning of other rehabilitations
types (medical, social, psychological and physical). Also the
article gives an opinion about different ways of applicable
facilities for rehabilitation and needs of their motivation within
the framework of system approach.
Keywords: rehabilitation, Multiple, Sclerosis, physical, persons,
means, method, regenerative, therapy.

Введение.
В настоящее время в мире насчитывается око-

ло 3 миллионов больных рассеянным склерозом (PC).
РС — это хроническое прогрессирующее автоим-
мунное, демиелинизирующее, заболевание нервной
системы, носящее ремитирующий характер, пора-
жающее в основном лиц молодого возраста и почти
всегда приводит к ограничению двигательной актив-
ности вплоть до полной иммобилизации, нарушению
зрения, координации движений, чувствительности и
др стойкой инвалидности. Особенностью РС являет-
ся рассеянность очагов поражения миелина в струк-
турах белого вещества мозга, как по локализации, так
и по времени возникновения и развития [1,4,2,9,10].

Принято выделять три зоны, различающихся
по показателю распространенности заболеваемости
РС: зона высокого риска — распространенность бо-
лее 50 случаев, зона среднего риска 10—50 случаев и
зона низкого риска — менее 10 случаев на 100 000
населения [4]. Распространенность рассеянного
склероза на территории Украины составляет 25,1 слу-

чаев на 100 тыс. населения [2]. Наивысший уровень
заболеваемости РС зарегистрирован в г. Киеве — 50,6
случаев и Центральном регионе — 37,6 случаев на
100 тыс. населения, в Северном и Западном, соответ-
ственно, - 28,9 и 28,2 случаев, наиболее низкий — в
Восточном и Южном регионах — 17,8 и 16,5 случаев
на 100 тыс. населения. С 1993 по 2000 год количество
случаев РС в Украине возросло на 36,0% [Соколова
Л.И., 2002], что свидетельствует о тенденции к росту
заболеваемости РС [Марченко О.К., Найда Н., 2006].
3арегистрированное количество больных лечебно-
профилактическими учреждениями не отражает ис-
тинного количества больных среди населения, а ско-
рее характеризуют показатель обращаемости
пациентов за медицинской помощью. Часть больных
с легким поражением и доброкачественным течени-
ем болезни пребывает вне поля зрения врачей и не
входит в статистическую отчетность [3]. Неясность
ряда вопросов этиологии, патогенеза, лечения и реа-
билитации наряду с большой социальной и эконо-
мической значимостью РС делает его актуальной
научной проблемой [1].

Лечение лиц с рассеянным склерозом являет-
ся долговременным систематическим процессом,
требующим использования дорогих препаратов и
применения реабилитационных мероприятий. Кор-
рекция расстройств при РС носит комплексный ха-
рактер и включает: фармакотерапию, физиотерапию,
кинезотерапию, массаж, рефлексотерапию, трудоте-
рапию, психотерапию, ипотерапию, диетотерапию,
ортезотерапию, методы обратной связи, тренировоч-
ный комплекс биомеханики движений, коррекцию
двигательного стереотипа и стиля жизни [7].

Распространенность рассеянного склероза у
лиц трудоспособного возраста (19 – 35 лет), нараста-
ющая во времени тяжесть клинических проявлений
и высокая инвалидизация заболевших, свидетельству-
ют об актуальности данной проблемы и о необходи-
мости проведения дальнейших научно обоснованных
разработок восстановительных мероприятий, требу-
ющих как новых подходов, так и комплексного ис-
пользования средств физической реабилитации, для
предупреждения обострений и прогрессирования
болезни , а также сохранения качества их жизни. Ре-
шение проблемы восстановления состояния лиц с
рассеянным склерозом невозможно без использо-
вания средств и методов физической реабилитации.

Исследования выполнено соответственно
«Сведенного» плана НИР с физического воспитания
и спорта на 2006 – 2010 г. по направлению 2.2. Физи-
ческая реабилитация. Реабилитация и спортивно –
массовая работа среди инвалидов.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - рассмотреть проведение

у лиц с рассеянным склерозом в современных усло-
виях физической реабилитации, использование
средств и методов физической реабилитации, для
восстановления качества жизни реабилитантов.

Методы исследования - анализ научно-мето-
дической литературы, сравнительный и системный
анализ теоретических знаний.
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Результаты исследования.
В течение длительного времени неврологичес-

кая помощь этим больным ограничивалась диагнос-
тикой и устранением имеющихся у больных нейро-
физиологических нарушений [8].

Изучение литературы свидетельствует о том,
что в настоящее время лечение РС остается одной из
наиболее актуальных и сложных проблем современ-
ной науки, включающей такие разделы, как невроло-
гия, иммунология, нейрогенетика, биохимия, нейро-
психология и т.д. Современные подходы к лечению
любого заболевания предусматривают: этиотропное
воздействие, направленное против причины болезни;
патогенетическую терапию, активно воздействую-
щую на происходящие в организме патологические
процессы; симптоматическое лечение, направленное
на поддержание и коррекцию функций поврежден-
ных систем, компенсацию имеющихся нарушений.
Отдельно выделена паллиативная медицина, занима-
ющаяся вопросами ухода и поддержания жизненных
функций в случаях, не поддающихся излечению [Пи-
рогова Л.А.,1995; Стрелкова Н.И., 1991].

Патогенетическая терапия основана на совре-
менных представлениях о деструкции миелиновой
оболочки активированными клетками иммунной си-
стемы и тканевых реакциях в области патологическо-
го очага и направлена на поддержание саногенети-
ческих реакций фармакологическими препаратами.
К таким препаратам относится большая группа анти-
воспалительных средств на основе кортикостероидных
и адренокортикотропных гормонов [Неретин В.Я. с
соавт. 1991; Лещенко А.Г., Негреба Т.В., 1995].

Лечение, это в первую очередь, активизация
процессов ремиелинизации и расторможение не-
рвных инактивированных элементов и структур, и
восстановление их нормальной деятельности. В этих
случаях, наряду с этиотропным медикаментозным
лечением, одним из средств восстановления являют-
ся афферентация с использованием средств физи-
ческой реабилитации, которые включают саногене-
тические механизмы обеспечения функций за счет
переключения на сохранившиеся нервные структу-
ры или компенсаторного замещения данной функ-
ции за счет переобучения интактных мозговых струк-
тур, и их приспособление к дефекту. В этих случаях
ведущими средствами компенсации являются спе-
циальные физические упражнения, процессы обу-
чения двигательным действиям и самообслуживанию
[Редько Б.П.,1989].

Как показало изучение литературы, физичес-
кая реабилитация больных РС в настоящее время
остается наименее исследованной темой по сравне-
нию с проблемами медикаментозного лечения и это
объясняется как разнообразием клинических прояв-
лений и течения, так и сложностями вопросов пато-
генетических механизмов развития заболевания, раз-
норечивостью мнений клиницистов о влиянии
нагрузок на течение иммунных процессов.

Необходимо помнить, что при остром забо-
левании реабилитация продолжается до ликвидации
последствий болезни или до стабилизации процесса,

а при хроническом заболевании – до окончания про-
грессирования болезни или до полного исчезнове-
ния возможности ликвидации или максимального
уменьшения имеющихся ограничений жизнедеятель-
ности [Смичек В.Б., Абельская И.С., 2006].

Реабилитационный процесс складывается из
пяти основных направлений — психо-социальной,
социально-медицинской, социально-бытовой, про-
фессиональной и гражданско-правовой реабилита-
ции. Уровни проведения реабилитационного процес-
са предполагают работу с различными категориями
реабилитируемых: а) внутрисемейная реабилитация
— индивидуально с самим инвалидом, больным PC,
членами семьи инвалида (отдельно супружеская
часть реабилитации), детьми инвалидов; б) реабили-
тация в трудовых коллективах, во внесемейном окру-
жении инвалида [7]. Целью реабилитации является
обеспечение максимально функциональной незави-
симости путем стабилизации состояния, уменьше-
ния инвалидизации и предупреждения вторичных
осложнений [Шмидт Е.Т., Яхно Н.Н., 2003].

Реабилитацию следует рассматривать как еди-
ный непрерывный процесс, направленный на мак-
симальную ликвидацию ограничений жизнедеятель-
ности и улучшения качества жизни. Реабилитация
расстройств у лиц с РС должна проводится комплек-
сно и поэтапно: 1этап – клиническая и биомехани-
ческая диагностика двигательных нарушений, выяв-
ление ведущих патогенетических расстройств; 2.этап
– назначение комплекса медикаментозной и неме-
дикаментозной реабилитации в условиях стациона-
ра – индивидуальный подбор средств и методов реа-
билитации; 3 – этап – амбулаторное наблюдение
контроль патогенетической и симптоматической те-
рапии. Самостоятельное выполнение пациентами
рекомендованных упражнений в домашних услови-
ях [Скочий П.Г.,1999].

Наиболее важным в реабилитационном про-
цессе представляется - вовлечение в процесс меди-
ко-социальной реабилитации реабилитационных
центров и обучение их персонала работе с этой груп-
пой инвалидов [Власов Я.В., 2001]: формирование
понятия «социальной реабилитации инвалидов, боль-
ных рассеянным склерозом» с позиции «внутрисе-
мейной реабилитации инвалидов»; разработка ком-
плекса социальных, медицинских, психологических
и юридических мероприятий для всестороннего под-
хода к вопросу социальной адаптации инвалида, боль-
ного PC к социальной среде.

Индивидуальная программа реабилитации
инвалида должна составляться соответственно к го-
сударственной типовой программе инвалидов [Ма-
рунич В.В., и др., 2006] и быть обширной и много-
плановой, принимать во внимание все аспекты
физического психического и социального состояния
пациента [Смичек В.Б., Абельская И.С., 2006].

Процесс физической реабилитации как ком-
бинированное эффективное средство восстановле-
ния физического здоровья и трудоспособности боль-
ных и инвалидов направленный на всестороннюю
помощь больным и инвалидам в достижении макси-
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мально возможной при определенном заболевании
физической, психической, социальной и экономичес-
кой полноценности [Лянной Ю.О. ,2005].

Реабилитация в условиях стационара (специа-
лизированные палаты или отделения) является интег-
ральной частью системы всесторонней охраны здо-
ровья при PC. Ее основной целью является
достижение максимально возможного качества жиз-
ни для человека, зажатого ограничениями его болез-
ни [Тотолян Н.А., 1999, Томсон А., 2001].

Статистически значимое улучшение у паци-
ентов РС может быть отмечено по семи функцио-
нальным различным категориям: равновесие, актив-
ность самообслуживания, мобильность в постели,
перемещение, управление креслом-коляской, веде-
ние домашнего хозяйства и повседневная деятель-
ность. Кроме того, можно оценить «количество по-
мощи», необходимой пациенту дома на протяжении
дня во время периода реабилитации и позже [7]. В
процессе реабилитации пациента с PC навыков не-
вролога нередко оказывается недостаточно. Поэто-
му наиболее эффективные методы реабилитации
основаны на междисциплинарном подходе [4,7]. В
рабочую группу специалистов, участвующих в реа-
билитации при PC, кроме руководителя невролога,
должны входить физиотерапевт, специалист по лечеб-
ной физкультуре, нейропсихолог, логопед, диетолог,
при необходимости — нейроофтальмолог, отонев-
ролог и другие специалисты, медицинская сестра,
представители социальных служб и обществ боль-
ных PC, а также сам больной, его родственники и
друзья. В некоторых случаях необходимо привлече-
ние бухгалтера или юриста. По данным Н.А. Тотоля-
на (1999) реабилитация лиц с РС в условиях стацио-
нара  имеет ряд преимуществ: возможность
использования бригадного подхода с одновременной
всесторонней оценкой проблем больного и правиль-
ной постановкой задач данного курса реабилитации;
эффективное использование рабочего времени чле-
нами мультидисциплинарной бригады; эффективное
использование времени (расписание) и физических
возможностей пациента; возможность занятий в груп-
пе; возможность для ухаживающих лиц за время пре-
бывания пациента в стационаре решить домашние
проблемы (психологическая передышка, ремонт,
переезд); возможность гибкой смены режима «ста-
ционар — дневной стационар». Но в условиях стаци-
онара не могут быть эффективно решены проблемы
повседневной деятельности пациента в конкретных
домашних условиях и его досуга.

Мы поддерживаем взгляды авторов о необходи-
мости непрерывности реабилитации при PC - система-
тическую реабилитационную помощь на дому. У этой
формы реабилитации при PC следующие преимуще-
ства [Тотолян Н.А., 1999]: пациент находится в привыч-
ной обстановке, в условиях психологического комфор-
та, в результате чего меньше выражена физическая
истощаемость и занятия более эффективны; имеются
максимальные возможности для трудотерапии.

Амбулаторная форма реабилитации в сегод-
няшних условиях оказывается менее приемлемой для

больных PC: у большинства пациентов есть резкие
ограничения способности к передвижению, наруше-
ния функции мочевого пузыря (повелительные по-
зывы и недержание мочи) и быстрая истощаемость.
В этих условиях физические усилия, затраченные на
посещение поликлиники и эмоциональные пережи-
вания, связанные, например, с дисфункцией моче-
вого пузыря, могут свести до минимума потенци-
альную пользу занятий в амбулаторных условиях.

В недалеком прошлом, ряд авторов [Марчен-
кова Р.Л. и др., 1979; Sanders E., Arts R., 1986] длитель-
но наблюдавших больных с РС, отмечали случаи раз-
вития обострений заболевания на фоне физических
нагрузок и нервно-психических напряжений. Это
дало им основание рекомендовать ограничение боль-
ных от всех видов лечебной физкультуры и массажа.
Н.В. Черниговская (1975), рассматривая вопросы па-
тогенеза РС, также приходит к выводу о неблагопри-
ятном влиянии повышения энергообмена при физи-
ческой деятельности на процессы ремиелинизации,
вследствие чего рекомендует исключение факторов
физических нагрузок. Д.Л. Марков с соавт. (1976),
также рекомендуют исключение физических нагру-
зок в период обострения заболевания, считая их не-
благоприятными факторами развития болезни.

Эта позиция ведущих клиницистов привела к
тому, что в руководствах по реабилитации и оценке
состояния трудоспособности [Дыскин А.А. и др.
1986; Гиткина Л.С. и др., 1999] стали преобладать
рекомендации ограничения трудоспособности боль-
ных уже при первых клинических проявлениях забо-
левания РС и установлению инвалидности. При обо-
стрениях заболевания рекомендовалось соблюдение
длительного постельного режима на несколько ме-
сяцев, что приводило к значительному ограничению
двигательной активности больных РС.

В последние годы в связи с изменениями пред-
ставлений о причинах развития РС и механизмов са-
ногенеза позиция медиков на влияние средств физи-
ческой реабилитации при этом  заболевании
существенно изменилась. В работах Ю.Н. Савченко
(1994), Roullet E. et al. (1993), Kidd D. et al (1995) и
других авторов содержатся рекомендации, в пользу
которых склоняемся и мы, по использованию дози-
рованных физических нагрузок начиная с ранних ста-
дий для поддержания физической активности боль-
ных РС как можно дольше и для сохранения их
социального статуса при благоприятном клиничес-
ком варианте течения болезни и если это соответ-
ствует степени индивидуальной физической вынос-
ливости и возможности больного и исключает частые
переутомления. Положительное воздействие физи-
ческой реабилитации на психосоматическое состоя-
ние больных РС отмечают Crawford J. et al. (1985),
Mahler M. (1992), Л.И. Сохненко (1986). Именно такие
изменения в методах ведения больных и привлече-
ние возможностей физической реабилитации в со-
четании с современными методами симптоматичес-
кого лечения способны изменить клиническую
картину рассеянного склероза повысить качество
жизни больных [8].
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Ketelaen P. (1992), освещая состояние реабили-
тации больных РС в Бельгии, пишет о том, что для про-
ведения регулярных занятий физическими упражне-
ниями созданы специализированные дневные
стационары, в которых осуществляется контроль за со-
стоянием больных целой группой специалистов-не-
вропатологов, психотерапевтов, специалистов по ЛФК
и массажу. Такая форма реабилитации в значитель-
ной степени отличается от условий стационара и не
угнетает психическую сферу больных.

Анализируя опыт значительного числа наблю-
дений, Е. Майда (1999) пишет об обязательном под-
держании у больных РС состояния физической и пси-
хо-эмоциональной активности средствами
физической реабилитации на протяжении всего пе-
риода болезни и в периоды ремиссий. Как считает
Н.А. Тотолян с соавт. (2001), комплексное реабилита-
ционное воздействие, оказываемое на ранних стади-
ях РС, способствует более мягкому течению заболе-
вания и все его формы должны найти широкое
применение в практике.

В исследованиях П.А. Хомяк с соавт. (1996) было
показано, что систематические занятия оздоровитель-
ной физической культурой даже не столь продолжи-
тельное время (6-8 месяцев) обязательно проявляют-
ся двумя основными физиологическими эффектами:
повышением функциональных возможностей орга-
низма в целом и его функциональных систем; повы-
шением экономичности деятельности всей двигатель-
ной системы при выполнении мышечной работы.

Тонизирующий эффект, под которым понима-
ется усиление ряда физиологических и нейрогумо-
ральных реакций, проявляется в улучшении общего
состояния человека, повышении настроения, поло-
жительными эмоциями от занятий. Степень достига-
емого в процессе оздоровительных занятий тонизи-
рующего эффекта зависит от общей длительности
воздействий, объема мышечной массы, участвую-
щей в упражнениях, интенсивности и продолжитель-
ности тренировки.

Трофическое действие оздоровительной тре-
нировки проявляется тем, что усиливающиеся под
влиянием мышечной деятельности процессы обме-
на и регенерации улучшают трофику и обмен в тка-
нях, создают предпосылки для замедления старения
организма, повышения иммунитета [Lee M., Wong
A., Tang F.,1996; Tanaka H ,1994].

Механизмы нормализации функций под вли-
янием физических упражнений основаны на мотор-
но-висцеральных связях. Возникающий при мышеч-
ной деятельности или внешнем  раздражении
мощный поток импульсов с интерорецепторов из-
меняет соотношение возбудительных и тормозных
процессов в коре головного мозга и вегетативных
центрах, восстанавливает и укрепляет те функции
организма, которые были разбалансированы под вли-
янием гиподинамии или заболевания [Kendall F., Mc
Creury E., 1993; Луговцев В.П., 1998]. Воздействие фи-
зических упражнений также проявляется в форми-
ровании компенсаций на основе биологических ме-
ханизмов  совершенствования и замещения,

управляемых функциональными системами высших
отделов центральной нервной системы.

Как отмечает О.Г. Коган (1988), жизненной
необходимостью являются повышение двигательной
активности, восстановление функциональных воз-
можностей различных систем организма реабили-
тантов лежит в основе всей двигательной реабилита-
ции и является важным условием их возвращения в
общество.

Для коррекции двигательных расстройств ис-
пользуется лечебная педагогическая реабилитация
[Шовкопляс О.М., 2004].

Специальных работ по изучению влияния
средств физической реабилитации на двигательную
реабилитацию больных с РС мы встретили единицы
[Марченко О.К., Найда Н., 2006,]. Рекомендации, опуб-
ликованные в руководствах по использованию лечеб-
ной физкультуры (ЛФК) в клинике нервных болез-
ней [Белова А.Н. с соав, 2000; Стрелкова Н.И., 2004; и
др.], не содержат конкретных рекомендаций, носят
общий характер, что свидетельствуют об отсутствии
четкой регламентации назначений.

Организация целенаправленного моторного
акта (кинезотерапия) может служить одним из спо-
собов устранения двигательного дефекта [4]. С этой
целью целесообразно назначение ЛФК. Больным со
спастическими парезами рекомендуются игровые
упражнения с мячом, так как благодаря эмоциональ-
ной зарядке лучше выполняются движения. При на-
личии у больных параличей или глубоких парезов,
затрудняющих активные движения, положительную
роль играет пассивная ЛФК, когда движения в конеч-
ностях совершает методист по лечебной физкульту-
ре. Чтобы восстановить нарушенные координацион-
ные акты, больной должен выполнять упражнения
на прицеливание, метание, ходить по дорожке со сле-
дами стоп, описывать в воздухе движениями руки,
ноги круг, треугольник, квадрат [5].

Одновременно назначается массаж, который
при спастических парезах и параличах осуществля-
ется избирательно [5].

Физическая реабилитация лиц с РС включает
возможность использования иглотерапии [Тыкочин-
ская Э.Д., 1979], а также методов Оннури терапии
[Пак Чжэ Ву, 2002] - саморефлексотерапия по точ-
кам акупунктуры, массаж зон соответствия, аппли-
кация семян и использование цвета.

Проведение санаторно-курортного лечения
больным РС ограничено, так как бальнеологические
и грязевые курорты, а также интенсивные лечебные
нагрузки в большинстве случаев вызывают обостре-
ние и прогрессирование процесса. В начальных ста-
диях болезни можно рекомендовать санаторно-ку-
рортное лечение местного и специального (сухие
субтропики) общеукрепляющего типа, без длитель-
ного пребывания на солнце, с ограничением купа-
ния в открытых водоемах. [5]. Особенности течения
РС и рассеянность очагов демиелинизации в значи-
тельной степени ограничивает использование тради-
ционных методов физиотерапии и природных фак-
торов, поэтому наиболее доступными для лечения и
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реабилитации средствами симптоматического воз-
действия являются физические упражнения и вод-
ная среда [4].

Как показало изучение литературы, физичес-
кая реабилитация больных и инвалидов РС в настоя-
щее время остается наименее исследованной темой
по сравнению с проблемами медикаментозного ле-
чения и это объясняется как разнообразием клини-
ческих проявлений и течения, так и сложностями
вопросов патогенетических механизмов развития
заболевания, разноречивостью мнений клиницистов
о влиянии нагрузок на течение иммунных процессов.

Теоретической основой использования
средств физической реабилитации при РС по наше-
му мнению, являются современные представления
нейрофизиологии о фазовом течении процессов де-
миелинизации и формировании очагов склероза.
Различная степень нарушения проводимости - от
изменения латентного периода до полного блока - в
различные фазы заболевания проявляется клиничес-
кой картиной стойких или обратимых функциональ-
ных расстройств. Рубцовые изменения, отек в облас-
ти воспаления сопровождается формированием зон
беспорядочного проведения или глубокого тормо-
жения. Это дает основание использовать различные
немедикаментозные средства активизации и стиму-
лирующего воздействия через нервно-мышечные
структуры на инактивированные зоны без опасения
вызвать новые аутоиммунные реакции в очаге пора-
жения, т.е. обострение процесса заболевания. К та-
ким средствам следует отнести рефлексотерапию,
кинезотерапию, массаж, дозированную ходьбу и др.
В пользу активной физической реабилитации свиде-
тельствует и то, что, формирующаяся в результате
нарастания клинических проявлений PС и психоло-
гической подавленности больного, гипокинезия и
поведенческая пассивность, также способствуют
прогрессированию тканевых атрофии, тугоподвиж-
ности суставов, что усугубляет имеющиеся функци-
ональные расстройства.

Выводы.
Проведенный анализ данных литературы по-

зволил сделать следующие выводы:
1.Анализ данных литературы подтвердил наличие
проблемы рассеянного склероза, что связано с не-
уклонным увеличением заболеваемости среди
жителей планеты и, особенно трудоспособного
возраста.

2. Раскрытие этиологических, патогенетических и па-
тофизиологических механизмов развития рассеян-
ного склероза, разработка новых терапевтических
методов лечения влияющих на эти механизмы, спо-
собствовали удлинению жизни больных до 20-30
лет, что требует проведения для них реабилитаци-
онных мероприятий.

3.Ограничение двигательной активности, которое
пропагандировали реабилитологии в прошлом,
сменяется тенденцией сохранения двигательной,
производственной и профессиональной активнос-
ти на максимально возможное время с использо-
ванием индивидуально подобранных для каждого

пациента, средств и методов физической реабили-
тации, разрешает улучшить его состояние, адапти-
ровать его к нарушениям, максимально сохранить
бытовую и социальную активность, способность к
самообслуживанию.

4.В литературе есть незначительное количество работ,
которые освещают влияние нетрадиционных мето-
дов оздоровления, в том числе рефлексотерапии,
при восстановлении состояния лиц с рассеянным
склерозом, что требует дальнейшей разработки.

5.Применение комплексной физической реабилита-
ции в условиях стационара, на фоне медикамен-
тозной терапии и с использованием методов реф-
лексотерапии позволяет уменьшать некоторые
симптомы болезни, предупреждать возникновение
осложнений.

6.Анализ данных литературы позволил рассматри-
вать разработку программы физической реабили-
тации как своевременную, актуальную и научную
проблему, направленную на борьбу с проявлени-
ями такого грозного, инвалидизирующего, увели-
чивающегося по частоте заболевания нервной си-
стемы, как рассеянный склероз.

Перспектива дальнейших исследований.
Представленный анализ обосновывает поиск путей
к созданию более эффективной комплексной про-
граммы физической реабилитации для лиц с данной
патологией.

Список литературы:
1 . Бахтиярова К.З. Биогеохимический аспект рассеянного
склероза. Врач: ежемесячный научно-практический и
публицистический журнал. - 2006. - N14. - С. 28-30.

2 . Віничук С.М. з співавторами Поширеність розсіяного
склерозу в різних регіонах України. Особливості пере-
бігу та лікування // Український медичний часопис. – 2000.
- №6.- С. 51-53. .

3 . Волошин П.В., Волошина Н.П., Дяченко Л.І., Левченко
І.Л., Аналіз розповсюдженості та захворюваності на роз-
сіяний склероз в Україні за даними офіційної статистич-
ної звітності. /Український вісник психоневрології. -Том
13, вип. 2 (43)-2005.

4 . Гусев Е.И Завалишин И.А., Бойко А.Н. Рассеянный скле-
роз и другие демиелинизирующие заболевания. – М.:
Миклош, 2004- 540 с.

5 . Леонович А.Л., Абрамчик Г.В., Старостенко Л.И. Клини-
ко-экспериментальное обоснование патогенетической
терапии рассеянного склероза. – Мн.: Наука и техника ,
1982.- 144 с.

6 . Пак Чжэ Ву. Энергетическая система Гомо-взаимодей-
ствия тела человека. М.: Су Джок Академия, 1996. – 176 с.

7 . Столяров А.Н. Рассеянный склероз. Практическое руко-
водство. – Спб: ЭЛБИ, 2002. – 175 с.

8 . Хивинцева Е.В. Особенности лечебно-реабилитационной
тактики при рассеянном склерозе на современном этапе.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Оренбург, 2007.- 26 с.

9 . Freeman JA. Improving mobility and functional independence
in persons with MS. / Neurol 2001; 248: 255 59 рр.

10 .Jessica L. Gosney, MA; Jennifer A. Scott, BS; Erin M. Snook,
MS; Robert W. Motl, PhD Physical Activity and Multiple
Sclerosis Validity of Self-Report and Objective Measures Vol.
30, No. 2, pp. 144-150 Copyright (c) Fam Community Health
2007 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

Поступила в редакцию 02.07.2008г.



8

ФИЗИОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Амро Исмаил

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье приведен обзор литературы о факторах
риска способствующих развитию недостаточности мозго-
вого кровообращения. Изложены методические подходы,
определена роль аппаратной физиотерапии и бальнеотера-
пии (лечение движением) трудо- и психотерапии в реабили-
тации больных с разными формами нарушения церебраль-
ной гемодинамики. Реабилитационные мероприятия должны
быть дифференцированными и комплексными. Комплексные
реабилитационные мероприятия это динамическая система
взаимосвязанных медицинских, физических, психологичес-
ких и социальных компонентов.
Ключевые слова: сосудистые поражения головного мозга,
физическая реабилитация, аппаратная физиотерапия, гид-
ротерапия, бальнеотерапия.
Анотація Амро Ісмаіл. Фізіотерапія в комплексній реабілі-
тації хворих із цереброваскулярною патологією. Анотація.
У статті наведений огляд літератури по факторам ризику
сприятливому розвитку недостатності мозкового кровообі-
гу. Викладено методичні підходи, визначена роль апаратної
фізіотерапії й бальнеотерапії (лікування рухом) праце- і пси-
хотерапії в реабілітації хворих з різними формами пору-
шення церебральної гемодинаміки. Реабілітаційні заходи
повинні бути диференційованими й комплексними. Комп-
лексні реабілітаційні заходи це динамічна система взаємоза-
лежних медичних, фізичних, психологічних і соціальних
компонентів.
Ключові слова: судинні ураження головного мозку, етіопа-
тогенетичні механізми, фізична реабілітація, апаратна фізіо-
терапія, гідро- і бальнеотерапія.
Annotation. Amro Ismail. Kinesitherapy and physiotherapy in
the complex rehabilitation of patients with violation of cerebral
circulation of blood. In this article presented review of scientific
litera ture about etiopathological mechanism of development
the deficit  of cerebral circulation. Expounded methodical
approach, determined the role and hardware-controlled physical
therapy in rehabilitation patients with different forms of cerebral
circulation abnormalities. Rehabilitational provisions should be
differentiated and complex. Complex rehabilitational provisions
it  is dynamic system of interdependent medical, physical,
psychologic and social components.
Key words: vascular damages of the brain, physical rehabilitation,
physiotherapy, balneo-, hghidrotherapy.

Введение.
Несмотря на большие достижения в диагнос-

тике, лечении и реабилитации больных с церебровас-
кулярной патологией, они по-прежнему занимают
одно из первых мест по нарушению трудоспособнос-
ти, развитию инвалидности и смертности [2,3,5].

Основными этиологическими факторами на-
рушения мозгового кровообращения являются ате-
росклероз и артериальная гипертензия или их соче-
тание. Патогенез его чаще всего связан с хронической
сосудистой мозговой недостаточностью вследствие
атеросклероза и гипертензии. Нельзя исключить и
локального спазма мозговых сосудов, особенно, при
гипертонической болезни. В последние годы прида-
ется значение микроэмболиям (из распадающихся
атероматозных бляшек сосудов) в остром и подо-
стром периодах инфаркта миокарда, при пороках
сердца, как возможному механизму прогрессирова-
ния заболевания. [2,5,7]

При стенозирующих процессах, атеросклерозе
сонных и позвоночных артерий, их патологической
извитости и образовании перегибов также часто на-
блюдаются нарушения мозгового кровообращения.
К подобным явлениям могут приводить остеохонд-
роз шейного отдела позвоночника с остеофитами,
ирритирующими в вертебральные артерии. Иногда
добавочные шейные ребра сдавливают или раздра-
жают сонные артерии [3,5,6]. Все это обуславливает
необходимость индивидуального, сторого дифферен-
цированного подхода к физической реабилитации
больных, как с острой, так и хронической формами
нарушения цереброваскулярной гемодинамики.

В проанализированной нами литературе ос-
новное внимание уделено лечебной физической куль-
туре в реабилитации постинсультных больных и лиц
с острым преходящим нарушением мозгового кро-
вообращения и недостаточно освещены средства и
методы аппаратной физиотерапии, гидро- и бальр-
неотерапии при восстановительном лечении лиц с
разными формами нарушения мозгового кровооб-
ращения. Поэтому мы в своей работе основное вни-
мание уделили анализу литературы и исследовани-
ям по восстановительному лечению больных с
использованием различных средств и методов физи-
ческой терапии.

Как показал анализ литературы и наш опыт,
наряду с адекватным медикаментозным лечением,
лечебной физической культурой следует широко
применять соответствующие методы физиотерапии,
направленные на улучшение дыхания, кровообраще-
ния, церебральной гемодинамики и трофики мозга,
профилактику осложнений. Однако вопрос, посвя-
щенный сочетанию различных средств и методов
физиотерапии в реабилитации больных с церебро-
васкулярной патологией, с нашей точки зрения, был
освещен недостаточно.

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

Формулирование целей работы.
Цель работы – анализ методических подходов

о факторах риска, способствующих развитию недо-
статочности мозгового кровообращения.

Результаты исследований.
Анализ литературы обосновывает целесооб-

разность применения наряду с двигательной терапи-
ей (кинезитерапией) различных физиотерапевтичес-
ких методов реабилитации лиц с разными формами
нарушения мозгового кровообращения. Электрофо-
рез широко применяется для введения лекарствен-
ных средств (аминозин, йод, магний, эуфилин, ново-
каин, глицерол и др.). При преходящем нарушении
мозгового кровообращения рекомендуются различ-
ные сочетания физиотерапевтических процедур, че-
редование их с гидротерапией и минеральными ван-
нами или их последовательное, этапные применения
после аппаратной физиотерапии. При сочетании
ишемии мозга с наличием клинических проявлений
местного остеохондроза применяли малые дозы уль-
тразвука, синусоидальные моделированные и диа-
динамические токи паравертебрально, а также на
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область шейных симпатических узлов, а при сочета-
нии с гипертонической болезнью по методикам, опи-
санных рядом авторов. [3,5,7,8].

Больным с дисциркуляторной энцелофалопа-
тией в результате церебрального атеросклероза, на-
ряду с гимнастическими и циклическими динамичес-
кими физическими упражнениями, назначался
электрофорез 5% раствора йодида калия. А при нару-
шении мозгового кровообращения в результате ги-
пертонических кризов рекомендовались электрофо-
рез с 5% раствором сульфида магния и 2 % раствором
эуфиллина на синокоротидную и воротниковую зону.

В литературе довольно подробно описана ди-
намика восстановительного лечения электрофоре-
зом, описаны подробно этапы. Так, через 7-10 дней
после преходящего нарушения мозгового кровооб-
ращения рекомендуют электрофорез магния и эуфи-
лина по методике воротникового воздействия, при
сочетании с атеросклерозом – электрофорез йода.
При головных болях, обусловленных вертебробази-
лярной недостаточностью электрофорез йода и но-
вокаина. Он также эффективен при вегетативных рас-
стройствах и депрессивных состояниях. Через 8-14
дней после транзиторных ишемических атак в систе-
ме внутренней сонной артерии авторы рекоменду-
ют эндоназально гальванизацию и электрофорез 2%
раствора эуфилина. Сила тока при данной процеду-
ре составляет 0,3мА, с постепенным увеличением
до 0,7 мА, продолжительностью от 10 до 30 мин.,
ежедневно, курс 10-15 процедур. [3,6,8].

Как видно из приведенных данных в реабилита-
ции больных с нарушением мозгового кровообраще-
ния большое место занимает электрофорез с введе-
нием соответствующих медикаментов. В значительной
мере это обусловлено затруднением больных зани-
маться лечебной гимнастикой и своевременно при-
нимать таблетированую форму лекарств в связи с
физическими и когнитивными нарушениями.

Импульсные токи и ультразвуковая терапия,
как правило, назначается в более поздние сроки вос-
становительного лечения. Хороший лечебный эф-
фект оказывает электромагнитное воздействие ульт-
равысокой частоты на солнечное сплетение и стопы.
На эту же зону при хронической вертебробазиляр-
ной недостаточности применяется ультразвук по ста-
бильной методике. Мощность воздействия составля-
ет 0,05 Вт/см2 продолжительность 12 мин., курс
лечения 10-12 процедур. Установлено, что при этом
происходит снижение, улучшение регионарного кро-
вообращения, понижение артериального давления.

Отмечено что, эффективность электротерапии
значительно усиливается при одновременном при-
менении массажа и лечебной гимнастики. Однако
методика ЛФК и массажа исследователями не при-
водится. Для больных церебральным атеросклеро-
зом и церебральной формой артериальной гиперто-
нии с транзиторными ишемическими атаками
рекомендовались комплексные реабилитационные
мероприятия: гимнастические упражнения для го-
ловы и пояса верхних конечностей, электрофорез но-
шпы по глазнично-затылочной методике через день,
а в свободные дни – йодобромные ванны. Наряду с

этим ежедневно, с учетом двигательной активности
больных, назначалась дозированная ходьба (щадящий
режим – 2-2,5 км, щадящее-тренирующий 4,5-5км) и
утренняя гигиеническая гимнастика (щадящий ре-
жим – 8-20 мин, щадящее-тренирующий – 10-20мин).

Стрелкова Н. И. [7] получила хороший резуль-
тат при СВЧ-терапии (аппарат «ВОЛНА 2»), частота
460 МГц на теменно-височную область цилиндри-
ческим излучателем при мощности 20-30 Вт, продол-
жительность процедуры 10 мин, ежедневно, курс 10-
12 процедур. Через 3-5 дней после обратимого
церебрального криза рекомендуются применять пе-
ременное электромагнитное поле (ПЭМП) от аппа-
рата «ПЛЮС-1», воздействием на теменно-височную
область. Используется прямоугольный индуктор раз-
мером 16 Ч31см, индукция составляет 25 мТл, про-
должительность -10 мин, курс -10-12 процедур.

Ванны. Начиная с 3-4 недель после купирова-
ния переходящего нарушения мозгового кровооб-
ращения назначались искусственно приготовленные
азотистые ванны, температурой 36-37oС, по 10 -15
мин через день 12-14 процедур в комплексе с ЛФК и
массажем. Исследования показали, что радоновая
ванна эффективна только при концентрации радона
в ванне 1,5-3 кБк/л. Повышенная концентрации радо-
на до 4,5 кБк/л по данным исследований вызывает
отрицательные реакции. Представляет интерес для
реабилитации больных с преходящим нарушением
мозгового кровообращения применении кислород-
ных и углекислых ванн. Установлено, что кислород-
ные ванны наиболее эффективны с концентрацией
кислорода 1,2-1,5мМоль/л (40-50 мг/л), температурой
35-37oС, продолжительностью 10-15 мин, 4-5 раз в
неделю. Они улучшают клинические гемодинамичес-
кие, реологические показатели. При назначении кис-
лородных ванн следует также применять ЛФК и мас-
саж.  Методические особенности применения
массажа средств и методов ЛФК были освещены в
литературе недостаточно.

Углекислые ванны оказывают наилучший оз-
доровительный эффект при назначении их в более
поздние сроки восстановительного лечения, при кон-
центрации 17,0-27,6 Ммоль/л (0,8-1,2 г/л), температу-
рой 34-36oС общей продолжительностью 8-15 мин.,
на курс лечения 12-14 ванн. Назначение их по такой
методике больным с преходящим нарушением моз-
гового кровообращения, улучшало реологические
свойства крови и повышало компенсаторные воз-
можности в системе гомеостаза. [2,5,7,8].

Как видно из приведенного обзора литерату-
ры, большое внимание в реабилитации больных с
нарушением мозгового кровообращения уделяет-
ся различным физиотерапевтическим методам, и не-
дооценивается роль средств лечебной физической
культуры в комплексной реабилитации людей с дан-
ной патологией.

Лишь в некоторых из них указывается на важ-
ность применения в комплексной реабилитации мас-
сажа и лечебной гимнастики. Однако они не освеща-
ют средства  и методы кинезитерапии при
хронической атеросклеротической и гипертоничес-
кой дисциркуляторной энцефалопатии, не указаны
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виды физических упражнений, методики проведения
занятий, принципов дозирования и оценки эффек-
тивности проводимой двигательной терапии.

Это и побудило нас разработать комплексную
программу физической реабилитации при начальных,
хронических и транзиторных формах нарушения моз-
гового кровообращения. При этом нами основной
акцент сделан на разработку методики физической
реабилитации при хроническом нарушении мозгово-
го кровообращения (дисциркуляторная атеросклеро-
тическая и гипертоническая энцефалопатия) и началь-
ными нарушением мозгового кровообращения, а
также при цереброкардиальном синдроме.

Такой подход к реабилитации больных с нару-
шением мозгового кровообращения нам представ-
лялся оправданным и целесообразным. Ибо адекват-
но проведенные реабилитационные мероприятия на
ранних этапах нарушения мозгового кровообраще-
ния позволяют не только быстро восстановить нару-
шенные функции и работоспособность, но и пре-
дупредить развитие тяжелых осложнений (инсультов),
обусловленных острой ишемией мозга, тромбозом
мозговых сосудов или их разрывом. Это, по данным
Жулева Н. М. [2], в 40% случаев ведет к смертельно-
му исходу, а те, кто выжил, становятся инвалидами.
Из оставшихся в живых 75% нуждаются в системати-
ческой помощи реабилитолога и родственников. Их
необходимо заново учить ходить и выполнять эле-
ментарные бытовые и производственные процессы.

Как показал анализ литературы и наши иссле-
дования подходы к применению методов физичес-
кой реабилитации должны быть индивидуальными,
дифференцированными и комплексными, в зависи-
мости от общего состояния больных, степени нару-
шения церебральной гемодинамики, двигательных и
психоэмоциональных расстройств, сопутствующих
заболеваний, возможности восстановления нарушен-
ных функций или выработки механизмов компенса-
ции. Следует обратить особое внимание на раннее
применение такого вида физической реабилитации,
как кинезитерапия. Однако, в доступных нам работах
основной акцент делается на физиотерапевтические
процедуры. Лишь на более позднем этапе восстано-
вительного лечения рекомендуется применять мето-
дики лечебной гимнастики, направленные на улуч-
шение двигательных процессов и координации
движений. Мы не встретили комплексных работ, по-
священных эффективному восстановлению цереб-
рального кровообращения и трофики мозга, а также
улучшению коронарной гемодинамики при дисцир-
куляторной энцефалопатии, во многом определяю-
щих исход восстановительного лечения.

Поэтому, отдавая должное аппаратной физи-
отерапии в программе медицинской реабилитации
направленной на улучшение двигательных функций,
мы считаем, что все средства и методы физической
реабилитации при хроническом нарушении мозго-
вого кровообращения должны быть направленны-
ми в первую очередь на улучшение церебровску-
лярной гемодинамики за счет соответствующих
физических упражнений. Это будет способствовать
не только повышению кровоснабжения мозга, но и

нормализации нарушенных нервных связей: двига-
тельных, сенсорных, координационных и включение
в выполнение функций тех систем мозга, которые
раньше не принимали участия в их выполнении, т.е.
выработка адекватных механизмов компенсации в
максимально короткие сроки.

В комплексной реабилитации больных с хро-
нической цереброваскулярной патологии в после-
днее время широко применяется электростимуляция.
Её проводят с деблокирующей целью. При этом про-
исходит растормаживание недеятельных нейронов.
Для электростимуляции используют аппараты
«БИОН», «СТИМУЛ». Характерной особенностью
электростимуляции по данным авторов, является ее
влияние на функциональное состояние спинальных
двигательных центров, степень нарушения которых
зависит от давности и тяжести заболевания. [2,3,5,7].

Задачи, характер, средства и методы физичес-
кой терапии при остром нарушении мозгового кро-
вообращения, Стрелкова Н. И. [7] рекомендует опре-
делять в зависимости от этапа восстановительного
лечения. Они выделяют 3 этапа: первый – предуп-
реждение развития контрактур, синкенезий, болей,
повышения мышечного тонуса; второй – выработка
активных движений. В течение 1-2 месяцев дальней-
шая тренировка двигательных возможностей: борь-
ба с повышенным мышечным тонусом и синкине-
зиями, обучение самообслуживанию и трудовым
процессом. В этот период широко применяют кине-
зитерапию, физиотерапевтические процедуры и элек-
тростимуляцию. Третий этап – дальнейшее обуче-
ние самообслуживанию,  бытовым  навыкам ,
развитие компенсаторных двигательных функций. На
этом этапе предлагается наиболее активно приме-
нять комплексную реабилитацию с использованием
различных средств и методов лечебной физкульту-
ры, массажа, механо- и трудотерапии, расширяется
характер и длительность физиотерапевтических про-
цедур. Авторы особое внимание уделяют улучше-
нию двигательной активности с помощью электро-
стимуляции и электрофореза с лекарственными
веществами и лишь упоминают о целесообразности
применения кинезитерапии. При этом не освещено
их влияние на характер мозгового кровообращения
и центральной гемодинамики.

Анализ литературы показал, что за последнее
время значительно увеличилось количество методов
аппаратной физической терапии, применяемых в
реабилитации лиц с цереброваскулярной патологи-
ей. Выбор метода дифференцируется в зависимости
от общего состояния больного, степени двигатель-
ных расстройств, возможности восстановления на-
рушенных функций, наличия сопутствующих забо-
леваний и в первую очередь, сердечно-сосудистых.
Мы присоединяемся к данным тех научных публика-
ций, где делается акцент на комплексное примене-
ние при нарушении мозгового кровообращения ле-
чебной гимнастики и электрофореза с йодом или
бромом по глазнично-затылочной методике, ежед-
невно или через день, всего на курс 12-15 процедур.
С целью профилактики мини-инсультов и инсультов
применяется также гидроаэроионизация с йодом,
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ацетилсалициловой кислотой в комплексе с ванна-
ми, циркулярным душем, ЛФК и самомассажем.

Клинические исследования научно обосновы-
вают целесообразность применения в комплексной
реабилитации лазеро- и СВЧ-терапии дециметровых
волн и переменного магнитного поля при ишемии
мозга в восстановительном периоде, через 2-4 неде-
ли после возникновения заболевания. Воздействие
осуществляется на воротниковую зону (С3-С4). Пер-
вые процедуры проводят при мощности тока 20 Вт,
последующие - 30 Вт, время воздействия 8-15 мин.,
курс лечения 8-15 процедур. Другим видом энергии,
широко применяемым в настоящее время нейроре-
абилитации, является переменное магнитное поле
(ПеМП). В раннем восстановительном периоде
ПеМП применяется только на воротниковую зону.

Стрелковой Н. И. и др. [7] получены хорошие
результаты при использовании в реабилитации боль-
ных с церебральной патологией электрического поля
ультравысокой частоты (ЭПУВЧ). ЭПУВЧ назнача-
лось больному как в ранний (начиная со 2-й недели)
так и поздний восстановительный период. Наиболее
эффективно оказалось у больных с атеросклероти-
ческой энцефалопатией, а также при сочетании с ги-
пертонической болезнью. По данным авторов у боль-
ных уменьшились головные боли, головокружение,
раздражительность и слезливость; увеличивалась
активность движений, снизился мышечный тонус.
Однако авторами не дается объективной оценки фак-
торам, способствующим появлению указанной по-
ложительной симптоматики. По нашим данным это
обусловлено состоянием мозгового кровообраще-
ния, его улучшением под влиянием проведенных
реабилитационных мероприятий. Этого можно до-
биться только в результате комплексного примене-
ния адекватных взаимодополняющих средств и ме-
тодов физической реабилитации в использовании
кинезитерапии, аппаратной физиотерапии, трудоте-
рапии и гидротерапии.

Гидротерапия. Хороший лечебный эффект
был получен при сочетании кинезитерапии и гидро-
терапии. Установлено, что в ранний восстановитель-
ный период при хорошем состоянии сердечно-сосу-
дистой системы (отсутствие экстрасистол, инфаркта
миокарда, артериальной гипертонии (АД выше 160/
100 мм рт. ст.) сердечной недостаточности) наряду с
массажем, электростимуляцией, ЛФК, в сочетании с
общими или четырех камерными ваннами (йодоб-
ромные, сероводородные, хвойные, озоновые, реже
радоновые и углекислые). В комплекс гидротерапии
рекомендуется вводить массаж после гидропроце-
дур и ежедневно комплексы лечебной физкультуры,
перед ваннами.

Лазеротерапия. Некоторые авторы рекомен-
дуют применять в комплексной реабилитации лазе-
ротерапию с использованием корпоральных точек при
мощности воздействия 50мВТ/см2 в течении 15 сек.
На одну точку и аурикулярных – 15мВт /см2 в течении
15 сек на одну точку (суммарное время 5 мин.). через
6 процедур дозу уменьшают, через месяц лечение
повторяют. Чаще всего используют низко энергети-
ческое гелий-неоновое излучение от аппарата ОКГ-

13 с открытым лазерным лучом (лазер-пистолет).
[2,5,7,8,9]. По наши данным, при последствиях остро-
го нарушения мозгового кровообращения лазеро-,
гидротерапию и другие методы следует применять с
большей осторожностью. Здесь следует отдать пред-
почтение кинезитерапии и гидротерапии.

Таким образом из проведенного анализа ли-
тературы следует, что в реабилитации больных с раз-
ными формами нарушения мозгового кровообра-
щения большое значение имеют стредства и методы
физической терапии, среди которых ведущее место
занимает аппаратная физиотерапия, гидро- и баль-
неотерапия. Однако эти методы физической терапии
применялись в основном при остром и приходящем
нарушении мозгового кровообращения, и недоста-
точно освещено их использование в комплексной
реабилитации больных с разными стадиями хрони-
ческой недостаточности мозгового кровообращения.
Это побудило нас применить их в восстановитель-
ном лечении больных с хронической дисциркулятор-
ной энцефалопатией.

Выводы:
1.Анализ литературы, посвященный проблеме реа-
билитации больных с цереброваскулярной патоло-
гии, позволили сделать заключение, что большин-
ство из них посвящено физической реабилитации
лиц с острым нарушением мозгового кровообра-
щения, направленным в основном на коррекцию
двигательных нарушений и не уделено должного
внимания физической реабилитации больных с
хронической недостаточностью мозгового крово-
обращения. Не разработана программа комплекс-
ного применения средств и методов восстанови-
тельного лечения, а также не определен наиболее
информативными методами оценки результатов
физической реабилитации.

2.Анализ исследований показал, что реабилитацион-
ные мероприятия должны быть дифференцирован-
ными и комплексными. Под комплексностью реа-
билитационных мероприятий мы понимали
динамическую систему взаимосвязанных меди-
цинских, физических, психологических и соци-
альных компонентов, направленных не только на
улучшение и сохранение здоровья, но и максималь-
но полное восстановление личности и социально-
го статуса больного. Поэтому, наряду с кинезите-
рапии следует широко применять аппаратную
физиотерапию, гидро- и бальнеотерапию.

3.В проанализированной литературе основное вни-
мание уделено различным физиотерапевтическим
процедурам в реабилитации больных с острыми
формами мозгового кровообращения и недоста-
точно освещены средства и методы физической
терапии в восстановительном лечении больных с
хронической недостаточностью мозгового крово-
обращения (дисциркуляторной энцефалопатией).

4.Мы не встретили работ о комплексном использо-
вании кинези и физиотерапии в реабилитации боль-
ных с хроническими стадиями нарушения цереб-
ральной гемодинамики.  Это является
предпосылкой нашего дальнейшего исследования.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ
СТРИБУЧОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

У ВІДДІЛЕННІ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. При підборі окремих фізичних вправ під час про-
ведення учбового заняття з дисципліни “Фізичне вихован-
ня” важливо, щоб їхній фізіологічний вплив відповідав фізич-
ним і  спеціальним  якостям, що формуються. У статті
аналізується вплив спеціальних фізичних вправ на розвиток
фізичної якості стрибучості при підготовці студентів навчаль-
ного відділення настільного тенісу вищого технічного на-
вчального закладу до здачі нормативу “Стрибок вгору”.
Ключові слова: настільний теніс, стрибучість, студент, тест,
фізичне виховання.
Аннотация. Афанасьев В.В., Щербаченко В.К. Развитие фи-
зического качества прыгучести на занятиях по физическому
воспитанию в отделении настольного тенниса. При подборе
отдельных физических упражнений во время проведения
учебного занятия по дисциплине “Физическое воспитание”
важно, чтобы их физиологическое воздействие соответство-
вало формируемым физическим и специальным качествам.
В статье анализируется влияние специальных физических
упражнений на развитие физического качества прыгучести
при подготовке студентов учебного отделения настольного
тенниса высшего технического учебного заведения к сдаче
норматива “Прыжок в высоту”.
Ключевые слова: настольный теннис, прыгучесть, студент,
тест, физическое воспитание.
Annotation. Afanasyev V.V., Scherbachenko V.K. Development
of physical quality jumping on physical education lessons in
tabletennis section. It is important that physiological influences
of some physical exercises have corresponded with formed
physical and special qualities at the time of selection during
“Physical education” lesson. The influence of special physical
exercises on development of physical quality jumping at the
time of preparation the tabletennis section students of technical
educational institution for passing the test of “Jump in height”
is analyzed in the article.
Key words: jumping, physical education, student, tabletennis, test.

Вступ.
В останні роки значно активізувалася увага до

здорового способу життя студентів, що пов’язано із
увагою суспільства до здоров’я фахівців, що випус-
каються вищою школою, а також наступним знижен-
ням їх працездатності [1].

Фізичне виховання представлено у вищих на-
вчальних закладах як навчальна дисципліна і як най-
важливіший компонент формування цілісного роз-
витку особистості студента. Будучи складовою
частиною загальної культури, фізична культура вхо-
дить обов’язковим розділом у гуманітарний компо-
нент освіти, значимість якого проявляється через гар-
монізацію духовних і фізичних сил [7, 2].

Високий рівень фахівця, випускника вищого
навчального закладу, може досягти тільки той сту-
дент, що має певні інтелектуальні, психічні, фізичні
властивості і якості.

Активізація навчальної праці при зростаючих
навантаженнях вимагає оздоровлення умов і режи-
му навчання, побуту й відпочинку студентів. Це знай-
шло відповідне відображення у сформульованих ви-
могах і нормативах програми з дисципліни “Фізичне
виховання” [3, 9].

Програма з дисципліни “Фізичне виховання”
висуває певні вимоги до розвитку фізичних якостей
студентів, до кола їхніх рухових умінь і навичок. В цій
програмі закладена ідея систематичного використо-
вування засобів фізичного виховання в побуті, як
необхідної умови організації здорового режиму, під
яким варто розуміти спосіб життя, що сприяє віднов-
ленню, підтримці й розвитку резервних можливос-
тей організму [4].

Дослідження виконувалось за планом науково-
дослідної роботи Кафедри фізичного виховання
Міжуніверситетського медико-інженерного факуль-
тету НТУУ “КПІ”.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є вивчення ступеня впли-

ву окремих фізичних вправ на розвиток фізичної якості
стрибучості у студентів Технічного університету, що
відвідують заняття у відділенні настільного тенісу.

Результати дослідження.
За характером м’язової діяльності стрибок

відноситься до групи швидкісно-силових вправ з ацик-
лічною структурою рухів, у якій в головній ланці по-
штовху розвивається м’язове зусилля максимальної
потужності, що має реактивно-вибуховий характер.
Таким чином, стрибучість є однією з головних спе-
цифічних рухових якостей, що визначається швидкі-
стю руху в заключній фазі відштовхування, чим швид-
ше відштовхування, тим вище початкова швидкість
зльоту [5].

Розрізняють загальну стрибучість, під якою
розуміють здатність виконувати стрибок (вгору, у
довжину) і спеціальну стрибучість – здатність розви-
ти високу швидкість відштовхування. Основні вимо-
ги при вихованні стрибучості пред’являються до ро-
боти нервово-м’язового апарату, робота якого
залежить від функціональної підготовки й функціо-
нального стану організму [8].

Якими б ми не мали природні задатки, високої
стрибучості ми можемо досягти лише за ретельно
продуманої й систематичної підготовки. Основною
умовою виховання стрибучості є здійснення різнос-
торонньої строго спеціалізованої фізичної підготов-
ки (робота над такими фізичними якостями як сила,
швидкість, витривалість).
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Всі методи виховання стрибучості повинні
сприяти розвитку комплексу фізичних якостей, які, в
остаточному підсумку, сприяли б можливості
більшому підвищенню потужності поштовху та спец-
іальних рухових навичок.

Основними методами виховання стрибучості є:
· Метод повторного виконання вправи, що характе-
ризується виконанням вправи через певні інтерва-
ли відпочинку, впродовж яких відбувається дос-
татнє відновлення працездатності.

Тривалість інтервалів відпочинку визначаєть-
ся двома фізіологічними процесами:
- зміною збудженості ЦНС;
- відновленням показників вегетативних функцій, що
пов’язано з відновленням дихання.

Інтервали відпочинку повинні бути з однієї
сторони досить короткими, щоб збудженість ЦНС не
встигала істотно знизитися, а з іншої сторони досить
довгими, щоб відносно повно відновитися. При по-
вторному використанні цього методу тренувальний
вплив на організм забезпечується тільки в період сто-
млення після кожного повторення. Повторний метод
дозволяє точно дозувати навантаження, вдосконалює
опорно-м’язовий апарат, впливає на серцево-судин-
ну й дихальну систему.

· Інтервальний метод – якщо при повторному ме-
тоді характер впливу навантаження визначається
винятково самою вправою, то при інтервально-
му методі більшим тренувальним впливом воло-
діють й інтервали відпочинку.

· Ігровий метод виховання стрибучості. Цей ме-
тод має істотний недолік – обмежене дозування
навантаження.
Також знайшов застосування метод вихован-

ня стрибучості, що одержав назву – метод кругового
тренування, який можна проводити по методу по-
вторення вправ. Всі методи виховання стрибучості
варто застосовувати не в стандартних ситуаціях, а у
варіативних ситуаціях (метод сполучених впливів), що
наближені до ігрового метода [6].

Заняття, що проводились на навчальному
відділенні настільного тенісу, включали три частини –
підготовчу, основну і заключну. Вправи на розвиток
фізичної якості стрибучості надавались у підготовчій
частині заняття. Вони були основані на проведенні
вправ на певній площині приміщення. Ця площина
являла собою прямокутник, зі сторонами – довжина
25 метрів та ширина 5 метрів, також площа проведен-
ня вправ мала певні точки 1, 2, 3, 4, 5 і 6 (рис.1).

Рис. 1. Площа проведення вправ

Пересування студентів здійснювалося колоною
по одному проти годинної стрілки. Студенти почина-
ли виконання певної вправи з точки 1, у точці 2 дана
вправа змінювалася, з точки 3 до точки 4 студенти
проходили кроком – запланований відпочинок. У
точці 4 викладач давав завдання на виконання нової
вправи, що могло змінюватись за відповідною коман-
дою викладача у точці 5, у точці 6 студенти закінчува-
ли виконання заданої вправи й пересувалися кроком
до точки 1, у якій одержували нове завдання.

Орієнтовний набір вправ, що використовувся
в підготовчій частині заняття для розвитку фізичної
якості стрибучості, привів до покращення результатів
у юнаків і дівчат (табл.1):

Коло 1.
Точка 1 – 2 – стрибки поштовхом правої ноги;

2 – 3 – стрибки поштовхом лівої ноги; 4 – 5 – стрибки
поштовхом правої ноги; 5 – 6 – стрибки поштовхом
двох ніг.

Коло 2.
Точка 1 – 2 – стрибки у напівприсіді; 2 – 3 – біг

з підняттям стегна; 4 – 5 – стрибки у присіді; 5 – 6 – біг
з захльостом гомілки.

Коло 3.
Точка 1 – 2 – стрибки у присіді; 2 – 3 – хода на

носках; 4 – 5 – підскок з положення глибокого при-
сіду; 5 – 6 – хода на п’ятках.

Коло 4.
Точка 1 – 2 – стрибки у присіді правим боком;

2 – 3 – хода на зовнішній стороні стопи; 4 – 5 – стриб-
ки у присіді лівим боком; 5 – 6 – хода на внутрішній
стороні стопи.

Коло 5.
Точка 1 – 2 – стрибки поштовхом двох ніг; 2 –

3 – стрибки поштовхом правої ноги; 4 – 5 – стрибки
поштовхом двох ніг; 5 – 6 – стрибки з одного боку у
інший.

Коло 6.
Точка 1 – 2 – хода у напівприсіді; 2 – 3 – стриб-

ки поштовхом двох ніг; 4 – 5 – хода у присіді; 5 – 6 –
стрибки поштовхом двох ніг.

Коло 7.
Точка 1 – 2 – стрибки з максимальним вистри-

буванням у довжину; 2 – 3 – хода на носках; 4 – 5 –
стрибки з одного боку в інший з пружинистими при-
сіданнями; 5 – 6 – хода на п’ятках.

Коло 8.
Точка 1 – 2 – стрибки з максимальним вистри-

буванням вгору; 2 – 3 – біг з підняттям стегна; 4 – 5 –
стрибки вгору з високим підняттям стегна; 5 – 6 – біг
з захльостом гомілки.

Коло 9.
Точка 1 – 2 – хода випадами; 2 – 3 – стрибки

поштовхом двох ніг; 4 – 5 – хода випадами; 5 – 6 –
хода у присіді.

Коло 10.
Точка 1 – 2 – стрибки з максимальним вистри-

буванням вгору-вперед; 2 – 3 – хода на носках; 4 – 5 –
стрибки з максимальним вистрибуванням вгору-впе-
ред; 5 – 6 – хода на п’ятках.
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Таблиця 1
Результати здачі тесту “Стрибок вгору з місця”

Юнаки 
(n=20) 

Дівчата 
(n=20) 

Значення 

Початок 
учбового 
року 

Кінець 
учбового 
року 

Початок 
учбового 
року 

Кінець 
учбового 
року 

Cереднє 
значення (X) 

 
44,35 

49 

 
33,2 

36,35 
Стандартне 
відхилення (s) 

 
3,79 

4,22 

 
4,23 

3,91 
Критерій 

Стьюдента (t) 
 

3,67 
 

2,44 
Вірогідність 
помилки (p) 

 
<0,01 

 
<0,05 

Приріст 
результату (%) 

 
10,5 

 
9,5 

Висновки.
Аналізуючи проведення підготовчої частини

занять з настільного тенісу можемо зробити наступні
висновки:
· проведення занять на цій площині (рис.1) дозво-
ляє використовувати невеликі за розмірами при-
міщення;

· проведення підготовчої частини заняття за вищез-
гаданою методикою дозволяє підвищити моторну
щільність підготовчої частини при розвитку фізич-
ної якості стрибучості;

· доцільно використовувати вищезгадану методику
комбінуючи вправи на розвиток стрибучості та
інших фізичних якостей;

· рекомендуємо також комбінувати вправи на роз-
виток фізичної якості з вправами технічної та техні-
ко-тактичної підготовки.

Доцільно проводити подальші дослідження
розвитку інших фізичних якостей на площинах неве-
ликих розмірів на відкритому повітрі та у невеликих
приміщеннях.
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РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ 
XX СТ. ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА

ПРОБЛЕМА
Белозьорова Н.О.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті актуалізовані питання вивчення теорії та
практики розвитку початкової освіти краю, наведено резуль-
тати вивчення існуючих літературних та історико-педагогі-
чних джерел, що окреслюють коло проблем становлення по-
чаткової освіти у Східноукраїнському регіоні другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. Проаналізовано педагогічні переду-
мови створення мережі початкових шкіл у регіоні, види та-
ких навчальних закладів, що діяли наприкінці ХІХ ст. Вияв-
лено ускладнення,  що  супроводжували становлення та
розвиток початкової освіти.
Ключові слова: освіта, регіон, історія, педагогіка, початковий.
Аннотация. Белозерова Н.А. Развитие начального образо-
вания в Восточноукраинском регионе во второй половине
XIX – в начале XX ст. как историко-педагогическая пробле-
ма. В статье актуализированы вопросы изучения теории и
практики развития начального образования края, приведены
результаты изучения существующих литературных и исто-
рико-педагогических источников, которые очерчивают круг
проблем становления начального образования в Восточно-
украинском регионе второй половины ХІХ, – начала ХХ ст.
Проанализированы педагогические предпосылки создания
сети начальных школ в регионе, виды таких учебных заведе-
ний, которые действовали в конце ХІХ ст. Обнаружены ос-
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ложнения, которые сопровождали становление и развитие
начального образования.
Ключевые слова: образование, регион, история, педагогика,
начальный.
Annotation. Belozyorova N.А.  Development of primary
education in the region in the second half XIX – at the beginning
of the XX item as a historical pedagogical problem. The article
deals with the problem of studying theory and practice of
development primary education of the country, the results of
studying existent literacy and historical pedagogical source have
been viewed also here. This results include the period of the
second part of the XIX – the beginning of the XX century in
the analysed region. Have been analysed pedagogical suppositions
of development the systems of primary schools in the region
that were simply as at the end of the XIX century. Found out
complications which accompanied becoming and development
of primary education.
Keywords: formation, region, history, pedagogics, initial.

Вступ.
В умовах становлення та розвитку українсь-

кої держави, реформування освіти України з ураху-
ванням її інтеграції в європейський культурній та
економічний простір, що висуває нові завдання в
галузі освіти й виховання підростаючого покоління,
особливої актуальності набуває проблема розвит-
ку початкової освіти в Україні. Закони України: «Про
освіту», «Про початкову освіту» Державна націо-
нальна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)
визначають основні засади розвитку початкової лан-
ки вітчизняної освіти, спрямовують її на інтелекту-
альний, соціальний, духовний розвиток дитини, зак-
ладання основ для подальшого успішного навчання
у середніх та вищих закладах освіти, розгортання
процесів саморозвитку і самоосвіти. Виходячи з
цього, можна наголосити на особливому значенні
початкової освіти як своєрідної бази для входження
людини у культурно-освітній простір та самореалі-
зації у ньому.

Суттєвою умовою успішної реалізації цих зав-
дань є не лише пошук нових дієвих теоретичних та
практичних розробок щодо вдосконалення процесів
навчання та виховання дітей у молодших класах, а й
вивчення, узагальнення і творче переосмислення істо-
рико-педагогічного досвіду розвитку початкової ос-
віти в Україні, зокрема досвіду прогресивної педаго-
гіки другої половини XIX – початку XX століття, для
якої характерні суттєві реформаторські зміни та пе-
ретворення в галузі освіти, та подальше використан-
ня його окремих положень для удосконалення та онов-
лення цієї ланки освіти. Тільки такий підхід до
вирішення складних завдань виховання підростаючо-
го покоління, основою якого є глибоке осмислення й
усвідомлення історико-педагогічного досвіду, звер-
нення до національних джерел педагогічної теорії та
шкільної практики, методів та форм практичної діяль-
ності вчителів початкової школи, може забезпечити
реалізацію освітньо-виховної мети сучасної почат-
кової освіти, а з нею сприятиме зростанню освітньо-
го потенціалу усього суспільства.

Робота виконана за планом науково-дослід-
ницької діяльності кафедри теорії і практики профес-
ійної освіти Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета: актуалізувати питання вивчення теорії

та практики розвитку початкової освіти у Східноукраїн-
ському регіоні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об’єкт дослідження: історико-педагогічний
аспект становлення початкової освіти у Східноукраї-
нському регіоні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження: вплив освітніх соціаль-
них, політичних, економічних чинників на становлен-
ня та розвиток початкової освіти у Східноукраїнсько-
му регіоні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, сис-
тематизація, зіставлення, класифікація історико-педа-
гогічних джерел, архівних документів, матеріалів, пе-
ріодичних видань досліджуваного періоду), що
дозволило узагальнити та систематизувати погляди
зарубіжних та вітчизняних педагогів на проблему, яка
вивчається,; історичні (хронологічний, історико-ти-
пологічний, логіко-історичний), які дали можливість
простежити становлення початкових шкіл у Східно-
українському регіоні у другій половині XIX на по-
чатку XX ст. у динаміці, в часовому просторі й по-
слідовності; порівняльно-історичний і
системно-структурний – для зіставлення й порівнян-
ня подій, фактів, поглядів щодо означеної проблеми,
характеристики питань організації навчання учнів
початкових шкіл у досліджуваний період.

Результати дослідження.
Аналіз історико-педагогічної літератури, пуб-

лікацій у періодичних виданнях досліджуваного пер-
іоду показав, що в працях видатних педагогів і про-
світників минулого порушено чимало педагогічних
питань, пов’язаних з розвитком початкової освіти, які
не втратили своєї актуальності. Серед них :

- загальні питання розвитку освіти в регіоні, підго-
товки вчителів початкової школи (Г. Гіппіус, З. -
Кіпріянова, В. Бейєр, К Вентцель, К. Ліпілов);

- визначення сутності початкової освіти (М.Буна-
ков, Б.Грінченко, П.Каптерев, М.Костомаров, В.О-
строгорський, С.Русова, К.Ушинський та інші);

- аналіз вікових та психофізичних особливостей
дітей молодшого шкільного віку, що визначають
специфіку методів і форм навчання та виховання
у початковій школі (В. Острогорський, М.Рубін-
штейн, М.Румянцев, С.Русова, К.Ушинський та
інші);

- розкриття методичного аспекту навчання у по-
чатковій школі (А.Ведель, М.Дашевський, С.Ми-
ропольський, В. Острогорський, Д. Тихомиров,
А.Сосновський та інші).
Серед робіт сучасних вчених з означеної про-

блематики слід відзначити: «Розвиток початкової ос-
віти на Харківщині в другій половині XIX – на почат-
ку XX ст.» (Т. Кравченко, 1999), «Освіта та педагогічна
думка Східноукраїнського регіону у XX столітті»
(В.Курило, 2000), «Теорія та практика навчання об-
разотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Сло-
божанщини (друга половина XIX – початок XX ст.)»
(В. Ворожбіт, 2001), «Теорія і практика навчання співу
у початкових школах Слобожанщини (друга полови-
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на XIX – початок XX ст.)» (Н. Рудічєва, 2002) та ін.
У наведених вище наукових працях відтворено ево-
люцію теорії та практики початкової освіти України
та навчання окремим предметам в початкових шко-
лах Східноукраїнського регіону у другій половині XIX
– на початку XX ст., виявлено і схарактеризовано
провідні методи й організаційні форми навчання в
початкових школах в досліджуваний період. Однак
проведений аналіз численних наукових праць дозво-
ляє зробити висновок про те, що на сьогодні в педа-
гогічній науці недостатньо повно у історико-педагог-
ічному аспекті  розкрито проблему навчання
молодших школярів, не узагальнено провідні ідеї
вітчизняних та зарубіжних педагогів із зазначеної про-
блеми, не висвітлено зміст початкового навчання, а
також практичний досвід навчання дітей в початко-
вих школах Східноукраїнського регіону другої поло-
вини XIX – початку XX ст.

У зазначений період освіта регіону вже мала
певні історично закладені традиції, що і визначили на-
прям її розвитку. Аналіз праць вчених [2; 3] показав,
що ще наприкінці ХVII – на початку ХVІІІ століття на
Лівобережній і Слобідській Україні у ряді міст i сіл були
початкові школи, в яких навчалися діти городян, ко-
заків і селян; грамоту поширювали також мандрівні
дяки. У другій половині ХVІІІ століття внаслідок поси-
лення національного гноблення й розорення селян та
козаків більшість сільських шкіл на Лівобережній і
Слобідській Україні припинили своє існування.

У 1786 році указом цариці Катерини II було
затверджено “Статут народних училищ”, за яким у
повітових містах українських губерній були відкриті
малі школи з дворічним курсом, а в губернських цен-
трах – головні школи з 5-ти річним терміном навчан-
ня. Поряд з училищами в окремих селах існували так
звані дяківки-приватні навчальні заклади, де вчителя-
ми були дяки [3]. У 1804 році царський уряд провів
реформу шкільної освіти, за якою були встановлені
такі типи освітніх закладів початкової ланки освіти:
парафіяльне училище, повітове училище, а також
середньої ланки: гімназія й університет [2]. Пара-
фіяльні школи були підпорядковані духовному відом-
ству. Парафіяльні (від слова парафія – село чи кілька
навколишніх сіл, які були прикріплені до однієї церк-
ви школи) були таких типів: школи грамоти, одно-
класні та двокласні. Школи грамоти були з одно-
річним курсом, однокласні – з двохрічним, а
двокласні – з п’ятирічним курсом-навчання. У 1884
році Міністерством освіти видані “Правила про па-
рафіяльні школи”, за якими ці школи почали назива-
тися церковнопарафіяльними [5]. Цим ще раз було
наголошено, що школи знаходяться цілком у віданні
православної церкви. У середині – наприкінці ХІХ ст.
цей тип початкових шкіл домінував у регіоні.

На розвиток початкової освіти у Східноукраї-
нському регіоні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
вплинуло те, що у багатьох містах краю ще з початку
ХІХ ст. діяли різноманітні навчальні заклади, що по-
стачали вчительські кадри для початкових шкіл. Се-
ред подібних закладів, що першими в Україні з’яви-
лися у Харкові ,  Чернігові ,  Катеринославі ,

Новгороді-Сіверському, Полтаві, Херсоні, гімназії та
інститути шляхетних дівчат.

Крупні освітні заклади краю, під патронатом
Міністерства освіти, займалися і влаштуванням по-
чаткових шкіл. Так, у 1805 р. у Харкові відкрився пер-
ший в Україні університет, який здійснюючи керів-
ництво навчальними закладами Харківського
навчального округу, відіграв значну роль у розвитку
культури, науки, освіти і початкової школи. У 1885 р.
у віданні цього університету було 136 парафіяльних
училищ, 116 повітових училищ і 13 гімназій [2].

Завдяки бурхливому розвитку освіти у регіоні
к кінцю ХІХ ст. в Україні, крім церковнопарафіяль-
них шкіл та початкових шкіл Міністерства освіти, дія-
ли й школи інших відомств, наприклад школа торго-
вого мореплавства у Херсоні, школа виноградарства
в Криму, школи садівництва в Полтаві, Катеринославі
та інших містах. Після скасування-кріпосного права
у розвитку початкової освіти на Україні значну роль
відігравали земства, створені внаслідок земської ре-
форми 1864 року. Земства також відкривали і на свої
кошти утримували початкові школи – так звані
земські, а також організовували вчительські курси.

Педагогічний досвід, накопичений у на про-
тязі ХІХ ст., у Східноукраїнському регіоні активно
збагачувався ідеями видатних вітчизняних педагогів
та склав основу подальшого розвитку теорії та прак-
тики навчання і виховання у початкових школах краю.
В цей період закладалися основи становлення та роз-
витку початкової освіти, що і відбувся у другій поло-
вині століття. В цей період кількість початкових шкіл
у Східноукраїнському регіоні зросла у 12 разів (по-
рівняно з серединою століття), однак вони не задо-
вольняли потреби народу в початковій освіті [2; 4].
Аналіз документів, що належать тому часу, показує
проблеми, з якими стикалася початкова освіта у пер-
іод свого становлення:
1. Низький рівень грамотності населення, за перепи-
сом населення 1897 року на Україні 75% населення
було неписьменним [2; 3].

2. Незадовільна якість навчання у початкових школах.
Найпримітивнішу освіту давали церковнопарафі-
яльні школи, які й у 1900 р. становили 80% від усіх
початкових шкіл. У занедбаному стані були пара-
фіяльні школи. На їхнє утримання держава коштів
не відпускала. Спеціальних шкільних приміщень не
було. Навчання в них обмежувалося читанням, по-
чатками арифметики та вивченням молитов. У цих
школах вивчались предмети: Закон Божий, який вик-
ладали, як правило, священнослужителі, російська
мова, слов’янська мова, історія, арифметика, гео-
графія, письмо, церковні співи [5].

3. Низький рівень підготовленості вчителів початкових
шкіл, яких за архівними даними готували лише дек-
ілька навчальних закладів, оскільки, стан вищої пе-
дагогічної освіти в Україні був ще незадовільним, а
усі вищі навчальні заклади зосереджувалися у круп-
них містах: Києві, Харкові, Одесі й Катеринославі.

4. Розгалуженість системи управління діяльністю по-
чаткових шкіл, що унеможливлювало створення
єдиних вимог до якості початкової освіти, усклад-
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нювало перевірку успішності роботи вчителів, гли-
бини та міцності знань учнів.

5. У підросійській Україні в усіх початкових і середніх
школах навчали російською мовою за навчальними
планами і програмами, що діяли по всій Росії [4]. На
розвиток освіти на цих територіях значною мірою
впливала русифікаторська політика царизму.

Пошук шляхів усунення зазначених труднощів
становлення початкової освіти другої половини ХІХ
– початку ХХ ст., що виникали на тлі бурхливого роз-
витку Східноукраїнського регіону, зумовив особли-
вий інтерес накопиченого у той період історико-пе-
дагогічного матеріалу для сучасних вчених. Отже,
вивчення теорії та практики розвитку початкової ос-
віти у Східноукраїнському регіоні другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. є актуальною історико-педаго-
гічною проблемою.

Висновки.
У ході дослідження встановлено, що на орган-

ізацію педагогічної праці вчителя початкової школи
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. позитивно
вплинули такі соціально-політичні та економічні умо-
ви, як скасування кріпацтва та проведення реформ
головних аспектів життя суспільства; загострення
національно-політичних, економічних, соціокультур-
них суперечностей у суспільстві , що призвело до
шкільних реформ 60-х рр. ХІХ ст. У цей час створено
початкову народну школу, яка була представлена пе-
реважно міністерськими, земськими і церковнопа-
рафіяльними школами.

Встановлено, що негативно позначилось на
організації педагогічної праці вчителів початкової
школи недостатнє фінансування шкільної мережі,
важке економічне становище населення, недостатня
кількість шкіл, відсутність національної школи, не-
відповідність політики влади в галузі народної почат-
кової освіти потребам соціально-економічного та
гуманітарного розвитку. Низький соціальний статус
вчителя початкової школи, його матеріальна незабез-
печеність, правова незахищеність не сприяли са-
мостійній творчій праці, вдосконаленню педагогіч-
ної майстерності, призводили до плинності кадрів.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямі.

Усвідомлюючи багатогранність обраної теми
і враховуючи обмежені рамки роботи, дослідження
не претендує на повне висвітлення теми. До перс-
пективних напрямів подальших наукових розробок
відносимо вивчення підготовки педагогічних кадрів,
організації діяльності, зміст та методи навчання у
початкових школах Східноукраїнського регіону дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТОК

10-13 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ
ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ
Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О.

Національний університет фізичного виховання
і спорту України

Анотація. У статті розглянуто застосування методики роз-
витку координаційних здібностей у дівчаток 10-13 років, які
займаються художньою гімнастикою на основі науково-ме-
тодичної літератури та власних досліджень. Розкриваються
проблеми розвитку координаційних здібностей, методів вжи-
ваних у навчально-тренувальному процесі, що спрямовані
на розвиток даних здібностей з метою покращання спортив-
ного результату.
Ключові слова:  гімнастки 10-13 років,  координаційні
здібності, методи.
Аннотация. Белокопытова Ж.А., Лаврентьева В.А. Методи-
ка развития и критерии оценки координационных способно-
стей девочек 10-13 лет занимающихся художественной гим-
настикой. В статье рассмотрено применение методики развития
координационных способностей у девочек 10-13 лет занима-
ющихся художественной гимнастикой на основе научно-ме-
тодической литературы и собственных исследований. Рас-
крываются проблемы развития координационных
способностей, методов применяемых в учебно-тренировоч-
ном процессе, направленные на развитие данных способно-
стей с целью улучшения спортивного результата.
Ключевые слова: гимнастки 10-13 лет, координационные
способности, методы.
Annotation. Bilokopitova G.A., Lavrentieva V.O. Method of
development and criteria of estimation coordinating capabilities
girls 10-13 years, which are engaged in a calisthenics. In the
article is considered application of method of development
coordinating capabilities at girls 10-13 years, which are engaged
in a calisthenics on the basis of scientifically-methodical literature
and own researches. The problems of development coordinating
capabilities, methods of common in an educational-training
process open up, that is directed on development of these
capabilities with the purpose of improvement of sporting result.
Keywords: gymnasts 10-13 years, coordinating capabilit ies,
methods.

Вступ.
Художня гімнастика – складно координацій-

ний вид спорту. Особливістю майстерності в художній
гімнастиці є оволодіння складною і тонкою коорди-
нацією руху, вміння передавати не тільки загальний
характер руху, але й і його деталі [1,2].
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Координаційні здібності (КЗ) являють собою
функціональні можливості певних органів і структур
організму, взаємодія яких обумовлює узгодження ок-
ремих елементів руху в єдину смислову рухову дію
[6,8,9].

Під координаційними здібностями розуміють
можливості гімнасток, які визначають їхню готовність
до оптимального управління та регулювання рухової
дії і включають: здібності, засновані на проприоре-
цептивній чутливості (м’язовому відчутті); здібності
до орієнтування у просторі; здібність зберігати рівно-
вагу, відчуття ритму; здібність до перебудови рухо-
вих дій; здібність до довільного м’язового розслаб-
лення, статокінетичної стійкості [3,4,7]. Найбільш
сприятливим періодом для розвитку КЗ у дівчаток є
вік 11-12 років. Тому підготовка гімнасток значною
мірою зводиться до розвитку координаційних спосі-
бностей, як однієї з самих важливих якостей. Проте,
до теперішнього часу недостатньо розроблена мето-
дика розвитку КЗ і кількісні методи їхнього вимірю-
вання. В той же час вирішення цього завдання дозво-
лило би обґрунтувати методику розвитку та критерії
оцінки координаційних здібностей гімнасток.

Методики, що розробляються, і критерії оцін-
ки КЗ повинні ґрунтуватися на фізіології рухової ак-
тивності і повинні суворо відповідати і адекватно
відображати специфіку діяльності змагання гімнаст-
ки – виконання композицій в обмеженому тимчасо-
вому діапазоні і виконання рухів в просторі (поло-
ження тіла), траєкторії (шляхи) рухів частин тіла і
предмету [1,2,5]. У літературі можна знайти різні ме-
тодичні підходи до методики розвитку координацій-
них спосібностей. Це обумовлено тим, що КЗ дуже
складна комплексна якість. Його конкретні прояви
пов’язані з періодами індивідуальних відмінностей, з
процесом становлення технічних рухів різної коор-
динаційної структури, основу якої складають взає-
мозв’язки рухових якостей сили, бистроти, сприт-
ності, гнучкості, витривалості). Таким чином, у
проявленнях координації відображається ступінь роз-
витку всіх сторін підготовленості гімнасток. Прояви
змагальних координаційних спосібностей можна згру-
пувати в такі загальні складові: здібність точно відтво-
рювати і диференціювати просторові, часові і силові
параметри рухів, а також функціональні, тактичні,
психологічні і технічні якості гімнастки.

У процесі технічної підготовки гімнасткам не-
обхідно не тільки оволодіти складною координацією
рухів, але й і навчатись зберігати її в різних умовах,
які змінюються, що має велике значення у спортивній
діяльності. Ці складові дозволяють розробляти мето-
дику розвитку координаційних здібностей.

Робота виконана за планом НДР Національно-
го університету фізичного виховання і спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – проаналізувати сутність

КЗ, методики її розвитку, і на цій підставі запропону-
вати критерії оцінки координаційних здібностей, що
дозволяють коректувати рівень рухової і технічної
підготовленості гімнасток.

Результати досліджень.
Узагальнюючи результати ранніх досліджень

можна виділити такі дослідницькі методики: В.І.Лях
(2001) – в якості розвитку КЗ використовувати різно-
манітні фізичні вправи, що пов’язані з подоланням
труднощів з координації рухів, які вимагають правиль-
ності, бистроти, раціональності під час виконання
складних у координаційному відношенні рухових дій,
які виконуються під час зміни або самих рухів і рухо-
вих дій, або умов виконання; Ж.А.Білокопитова (2007)
– систематичне засвоєння нових рухових дій (загаль-
них і спеціально-підготовчих вправ). Адекватне зас-
тосування їх в різних умовах з метою всебічного роз-
витку спеціальних КЗ: здібностей до орієнтування у
просторі, до точності диференціювання просторових,
часових і силових параметрів рухів, до ритму, рівно-
ваги, бистроти і точності реагування, вдосконалення
психофізіологічних функцій аналізаторів рухів, які
пов’язані з управлінням і регулюванням рухових дій.

В.М.Платонов, М.М.Булатова (1992) відмічають,
що критерії – це основні ознаки, на підставі яких оціню-
ються координаційні здібності. Головні критерії КЗ –
правильність, бистрота, раціональність і винахідливість
які мають якісні і кількісні характеристики (рис. 1).

Л.О.Карпенко (2000) для оцінки КЗ вважає ос-
новними методами: спостереження, експертні оцін-
ки, апаратурне і педагогічне тестування, а також ме-
тодичні прийоми (варіювання способу виконання
руху, зміна зовнішніх умов, варіювання інформації,
що приймається “ речової, слухової, вестибулярної,
тактильної і кінестетичної).

Запропоновані методи і критерії оцінки коор-
динаційних здібностей для їхнього розвитку і форму-
вання не враховували впливу рухових якостей на КЗ
дівчаток 10-13 років. Тому на підставі власного прак-
тичного 20-річного досвіду і аналізу змагальної діяль-
ності за новими правилами FIG, а також структури
багаторічної підготовки спортсменок України в ху-
дожній гімнастиці, авторами розроблена схема чин-
ників, які визначають високий рівень володіння пред-
метами (рис. 2) та методичні прийоми, за допомогою
яких підвищуються координаційні здібності володін-
ня предметом. До числа методичних прийомів відно-
симо: варіювання способу виконання руху; виконан-
ня вправ за  недостатністю часу; варіювання
інформації, що приймається – зорової, слухової, вес-
тибулярної, тактильної і кінестетичної.

В нашому дослідженні ставилося завдання виз-
начити здібності гімнасток оцінювати просторові па-
раметри вправ, які виконуються. Уявлення про про-
сторові параметри виконання вправи визначались за
методом порівняння. Визначались розходження між
об’єктивними параметрами та суб’єктивними, уяв-
леннями про структуру руху.

Дослідження точності самооцінки просторо-
вих параметрів рухів показало, що різниця між фак-
тичними параметрами і наданими виявились в усіх
гімнасток суттєвими та статистично вірогідними
(P<0,001).

Отримані результати показали, що гімнастки
10-13 років вагаються правильно оцінювати власні
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Рис. 1. Критерії оцінки координаційних здібностей 
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Рис. 2. Чинники, що визначають високий рівень володіння предметом 
 

ДІЇ ЗІ СКЛАДНОЮ КООРДИНАЦІЄЮ 

 
КООРДИНОВАНІСТЬ  
узгоджувати різні рухи у 
часі і просторі та 
докладати м’язові 

зусилля 

 
ПОКАЗНИК РІВНЯ 
координаційних 
здібностей, точність 
виконання вправ 

відповідно до заданої 
програми 

СПЕЦІАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ – уміння 
регулювати швидкість 
рухів, різку для окремих 
ланок тіла і предмета 
відповідно до темпу і 

ритму 

РУХОВА НАВИЧКА 

ЗОРОВА ТА РУХОВА ПАМ’ЯТЬ 

ШВИДКІСТЬ 
ОПАНУВАННЯ 

ШВИДКІСТЬ 
УТВОРЕННЯ 

МІЦНІСТЬ 

ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ 
ЗАПАМ’ТОВУВАННЯМ РУХУ 

СТІЙКІСТЬ  
ДО ПЕРЕШКОД 



20

м’язові відчуття і втілювати їхній зоровий образ. Так
середні фактичні помилки у положенні відведення
ноги назад і положенням тулуба склали 12-150. Особ-
ливості оцінки гімнастками амплітуди рухів “мах на-
зад кільцем у стійці на колінах” показав, що більшість
гімнасток у віці 10-11 років (84%) і 12-13 років (60%)
переоцінили амплітуду рухів, які виконувались.

Отримані результати свідчать про недостатньо
розвинену здібність гімнасток 10-13 років точно оці-
нювати просторові положення вправ. Причина по-
лягає в тому, що ще недостатній руховий досвід і тре-
нери не застосовують ефективних заходів для
розвитку цих здібностей у гімнасток.

Висновки.
У процесі навчання гімнасток необхідно сис-

тематично застосовувати наочну інформацію про
просторові параметри руху, який виконується, відео-
записи про просторові ознаки виконаного руху че-
рез запис. Цей метод підвищує емоційний стан і спри-
ятливо відбивається на результатах тренувального
процесу в цілому.

Подальші наукові пошуки в даному напрям-
ку будуть спрямовані на визначення рівня розвитку
рухових якостей та рухової координації; специфіки
їхніх взаємодій; розробці ефективних засобів і методів
для їхнього розвитку; встановлення допустимих тре-
нувальних і змагальних навантажень, спрямованих на
формування оптимальної структури спеціальної
фізичної підготовленості гімнасток.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ І ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ УЖНУ

Бондарчук Н. Я., Чернов В. Д.
Ужгородський національний університет

Анотація. У статті проаналізовано взаємозв’язки між показ-
никами функціонального стану і фізичної підготовленості
студентів. У ній також визначено найбільш значущі та інфор-
мативні показники, які в подальшому будуть використані для
розробки прогнозних формул, що відповідають безпечному
рівню здоров’я. Доведена доцільність застосування критеріїв
диференційованого підходу, які б відображали комплекс мор-
фофункціональних і біохімічних показників організму.
Ключові слова:  функціональний стан, фізична підготов-
леність, тиреоїдні гормони, взаємозв’язки.
Аннотация. Бондарчук Н.Я., Чернов В.Д. Взаимосвязь пока-
зателей функционального состояния и физической подго-
товленности студентов УжНУ. В статье проанализированы
взаимосвязи между показателями функционального состоя-
ния и физической подготовленности студентов. В ней также
представлены наиболее значимые и информативные показа-
тели, которые в дальнейшем будут использованы для разра-
ботки прогнозных формул, соответствующих безопасному
уровню здоровья. Доказана целесообразность применения
критериев дифференцированного подхода, которые бы ото-
бражали комплекс морфофункциональных и биохимических
показателей организма.
Ключевые слова: функциональное состояние, физическая
подготовленность, тиреоидные гормоны, взаимосвязи.
Annotation. Bondarchuk N.Ya., Chernov V.D. The interrelation
of the functional condition parameters and physical readiness
of Uzhgorod national university students. The article analyses
the interrelation of the functional condition parameters and
physical readiness of Uzhgorod national university students.
The most significant and informative parameters were
determined which will be used in future for the development of
the predicted formulas corresponding to the safe level of health.
The expediency of application of criteria of the differentiated
approach which would display a complex morphofunctional
and biochemical parameters of an organism is proved.
Key words: functional condition, physical readiness, thyroid
hormones, interrelation.

Вступ.
У сучасних умовах на організм людини пост-

ійно посилюється вплив навколишнього середовища
з його негативними соціально-психологічними, ге-
нетичними й екологічними чинниками. Для того щоб
противитися цим факторам, необхідно постійно підви-
щувати адаптаційний потенціал кожного індивіда,
покращувати рівень його функціональних резервів,
який визначає стан соматичного здоров’я [4].

Важливою проблемою життєдіяльності студен-
тської молоді на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства є збереження та зміцнення здоров’я, підвищен-
ня рівня розумової та фізичної працездатності,
подолання гіпокінезії, дотримання основ здорового
способу життя. За даними вибіркових медичних об-
стежень, у середньому 35% студентів мають ознаки
різних хронічних захворювань [4]. Разом з тим, фахівці
визначають постійне зниження рівня фізичної підго-
товленості студентів [3, 5]. Сьогодення характеризуєть-
ся посиленням уваги до фізичної культури як засобу
формування здоров’я.

У роботах багатьох авторів (Бальсевич В. К.,
Запорожанов В. А., 1987; Сухарєв А. Г., 1991; Круце-
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вич Т. Ю., 1999 та інші) підтверджується факт існу-
вання тісного взаємозв’язку між здоров’ям молоді й
організацією та методикою фізичного виховання.

Враховуючи наведені факти, актуальною є
проблема пошуку шляхів оздоровлення молоді, яка
проживає на територіях з екологічно обумовленою
йодною недостатністю. Фізичне виховання є одним
із чинників, що за певних умов знижує негативний
вплив ендоекології на здоров’я молоді. Адже рухова
активність сприяє формуванню потенціалу адаптив-
них можливостей людини [6].

Роботу виконано у відповідності до плану НДР
Ужгородського національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження стало визначення

взаємозв’язків між показниками функціонального
стану і фізичної підготовленості студентів.

Організація та методи дослідження.
У дослідженні взяли участь 107 студентів

(юнаків) І курсу УжНУ віком 17-18 років, які за ста-
ном здоров’я були віднесені до основної групи. Дос-
лідження проводилося впродовж 2006-2007 рр. Вико-
ристовувалися наступні методи: теоретичний аналіз
та узагальнення літературних джерел, методи визна-
чення функціонального стану організму, біохімічні
методи (радіоімунологічний метод з використанням
стандартних тест-наборів РИА-Т3-СТ; РИА-Т4-СТ),
педагогічне тестування, методи математичної стати-

стики. Отримані результати були оформлені у виг-
ляді електронних таблиць за допомогою ПК (пакет
SPSS 8.0. для Windows).

Результати дослідження.
В наших дослідженнях ми вивчили 29 показників

які характеризують функціональний стан і фізичну
підготовленість юнаків, використовуючи метод коре-
ляційного аналізу для виявлення взаємозв’язків та ви-
бору найбільш інформативних показників (табл. 1).

У попередніх роботах нами були отримані дані
про функціональний стан щитоподібної залози сту-
дентів за показниками гормонів Т3 і Т4 [2].

Аналіз коефіцієнтів кореляції показав, що най-
більша кількість достовірних взаємозв’язків належить
тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3). І Т4, і Т3 зв’я-
зані з дев’ятьма показниками фізичної підготовленості
(всього досліджувалось - 12) на рівні р < 0,05 – р < 0,01
(від r = 0,230 до r = 0,429; від r = 0,200 до r = 0,357
відповідно). Найвищий коефіцієнт кореляції виявле-
ний між Т4 і вибуховою силою (r = 0,429; р < 0,01) та
Т3 і статичною силою (r = 0,357; р < 0,01).

Затримка дихання на вдиху і видиху також ма-
ють достатню кількість (по вісім) взаємозв’язків. Так,
найвищий коефіцієнт кореляції визначився між зат-
римкою дихання на вдиху і вибуховою силою (r = 0,441;
р < 0,01).

Інформативним показником, який пов’язаний
з багатьма іншими, є PWC 170, Bт. Він також має вісім

П
ок
аз
ни
ки

 

Д
ин
ам
ом
ет
рі
я 
ки
ст
і, 

кг
 

С
та
но
ва

 с
ил
а,

 к
г 

В
ис

 н
а 
зіг
ну
ти
х 
ру
ка
х,

 
с П
ід
тя
гу
ва
нн
я 
у 
ви
сі

, 
 к

-т
ь 
ра
зів

 

Н
ах
ил

 в
пе
ре
д 
із

 
по
ло
ж
ен
ня

 с
ид
яч
и,

 с
м 

Ча
ст
от
а 
по
ст
ук
ув
ан
ня

, 
с Те
ст

 “
Ф
ла
мі
нг
о”

, 
 к

-т
ь 
ра
зів

 за
 1

 х
в 

Бі
г 1

00
 м

, с
 

Бі
г 3

00
0 
м,

 с
 

Чо
вн
ик
ов
ий

 б
іг

 4
 х

 9
, 

с С
тр
иб
ок

 у
 д
ов
ж
ин
у 
з 

мі
сц
я,

 с
м 

П
ід
ні
ма
нн
я 
в 
сі
д 
за

 3
0 

с,
 р
аз
ів

 

К
-т
ь 
зн
ач
им
их

 r 
 

С
ер
ед
нє

 “
r”

 

Ра
нг

 

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

Затримка дих. на 
вдиху 334 341 352 239 -093 - 092 060 - 234 - 186 - 283 441 137 8 233 4 

Затримка дих. на 
видиху 322 334 355 249 - 058 - 090 064 - 214 - 185 - 262 413 155 8 225 5 

АТ систолічний 
мл.рт.ст. 154 113 074 047 065 058 116 034 - 163 172 108 027 1 094 7 

АТ діастолічний 
мл.рт.ст. 065 043 - 009 010 074 106 106 134 - 137 263 022 - 40 1 084 12 

АТ середній 
мл.рт.ст. 101 072 021 024 072 094 115 101 - 151 240 055 - 016 1 088 8 

ЧСС уд/хв 083 065 - 002 035 095 132 121 110 - 101 225 043 - 003 1 085 11 
PWC 170, Вт 275 255 417 238 - 137 - 295 - 068 - 372 - 146 - 465 344 074 8 257 3 
PWC170, Вт/кг 019 027 150 045 128 - 387 - 147 - 276 151 - 335 104 131 3 158 6 
Індекс Робінсона, 
ум.од. - 091 - 076 - 005 - 035 - 087 - 120 - 130 - 112 110 - 244 - 046 - 002 1 088 9 

АП за Баєвським, 
ум. од. 119 068 041 017 087 030 081 057 - 188 161 059 015 1 077 13 

Відновлення ЧСС 
після PWC 170, через 
1 хв 

025 0,009 - 069 - 016 052 175 136 107 - 045 283 - 076 - 053 2 087 10 

Відновлення ЧСС 
через 3 хв 029 0,017 - 055 - 023 053 147 113 072 - 042 235 - 057 - 047 1 074 14 

Відновлення ЧСС 
через 5 хв 018 024 - 039 - 007 058 144 098 043 - 021 206 - 030 - 008 1 058 16 

Відновлення ЧСС 
через 7 хв 029 025 - 041 - 008 037 125 121 039 - 010 198 - 021 - 006 1 055 17 

Відновлення ЧСС 
через 10 хв 014 030 - 048 - 22 017 129 141 052 - 045 225 -019 - 015 1 063 15 

Т4 нмоль/л 359 230 401 160 - 151 - 251 - 033 - 351 - 311 - 377 429 245 9 275 1 
Т3 нмоль/л 351 247 357 200 - 261 - 044 - 039 - 257 - 255 - 300 339 135 9 233 2 
Кількість значимих 
“r” 5 5 5 4 1 3 0 6 5 16 5 1    

Середнє “r” 140 116 143 081 - 089 - 142 099 - 151 - 130 - 263 194 065    
Ранг 6 8 4 11 10 5 9 3 7 1 2 12    
 

Таблиця 1
Кореляційний взаємозв’язок показників функціонального стану і фізичної підготовленості

Примітка: нулі та коми опущено
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взаємозв’язків з показниками рухових тестів. Фізич-
на працездатність взаємно корелює з “човниковим
бігом” r = 0,465 (р < 0,01). Високий коефіцієнт коре-
ляції спостерігається між PWC 170, Bт та статичною
силою (r = 0,417; р < 0,01).

Потрібно зауважити, що час у тесті “човнико-
вий біг” має найбільшу кількість взаємозв’язків (16 із
17 досліджуваних) з показниками функціонального
стану. Так, “човниковий біг” корелює з артеріальним
тиском (АТ) систолічним (0,172), діастолічним (0,263),
АТ середнім (0,240), частотою серцевих скорочень
(0,225), відновленням ЧСС після PWC170 через 1 хви-
лину (0,283), через 3 хвилини (0,235), через 5 хвилин
(0,206), через 7 хвилин (0,198), через 9 хвилин (0,225);
р < 0,01. Від’ємна кореляція спостерігається з затрим-
кою дихання на вдиху (- 0,383), видиху (- 0,262), PWC 170,
Bт (-0,465), PWC 170, Bт/кг (- 0,335), ІР (- 0,244), Т4
(- 0,377), Т3 (- 0,3); р < 0,01.

Другу сходинку по кількості взаємозв’язків з
показниками функціонального стану займає тест “біг
100 м”. Час виконання цього тесту від’ємно корелює
з затримкою дихання на вдиху (- 0,234) і видиху (- 0,214);
PWC 170, Bт (- 0,372) і PWC 170, Bт/кг (- 0,276); Т4 (- 0,351)
і Т3 (- 0,257); р < 0,01.

Такий показник як відновлення ЧСС після PWC
170 через 1, 3, 5, 7, 10 хвилин корелює тільки з “човни-
ковим бігом”. Найменшу кількість взаємозв’язків (по-
одному) також мають адаптаційний потенціал (АП),
який від’ємно корелює з бігом 3000 м (r = 0,188; р <
0,01), ІР, ЧСС, артеріальний тиск систолічний, діасто-
лічний та середній.

Отже, до найбільш значимих показників функ-
ціонального стану віднесені Т4, Т3, PWC170, Вт, зат-
римка дихання на вдиху та видиху. А до значимих
показників фізичної підготовленості ми віднесли такі,
як динамометрія кисті, вис на зігнутих руках і стри-
бок у довжину з місця.

За інформативністю, визначились такі показ-
ники функціонального стану як тироксин і трийодти-
ронін, фізичної підготовленості – біг 100 м та човни-
ковий біг.

Отримані результати свідчать про те, що у про-
цесі навчальних занять студентів потрібно застосову-
вати такі критерії диференційованого підходу, які б
відображали комплекс не тільки морфофункціональ-
них, але й біохімічних показників організму.

Висновки.
1. За результатами досліджень було встанов-

лено, що вихідні дані фізичної підготовленості сту-
дентів УжНУ (І курс) є нижчими від результатів, от-
риманих іншими авторами за досліджуваний період.

2. Визначено, що найбільша кількість достові-
рних взаємозв’язків належить тироксину та трийод-
тироніну, що зумовлено важливою роллю тиреоїд-
них гормонів у регуляції росту і розвитку організму,
а також великим значенням в адаптації організму до
м’язової діяльності.

3. Доведено, що доцільним є застосування кри-
теріїв диференційованого підходу, які б відображали
комплекс не тільки морфофункціональних, але й біо-
хімічних показників організму.

У перспективі подальші дослідження будуть
спрямовані на пошук шляхів підвищення рівня про-
яву фізичних здібностей студентів. Необхідно внести
відповідні корективи у програму фізичного вихован-
ня студентів.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ГЕНДЕРНЫХ
ОТЛИЧИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВЦОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ

МИРА В МЕЛЬБУРНЕ-2007
Ганчар А.И.

Южноукраинский (Одесса) государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Аннотация. В статье выявлены сходства и различия в состо-
янии плавательной подготовленности среди мужчин и жен-
щин разного возраста, участников финальных заплывов на
чемпионате Мира в Мельбурне-2007. Отличие результатов
среди мужчин и женщин определяется различием проплыва-
емых дистанций. Обобщенное отличие всех результатов у
мужчин от женщин составило 0,17 м/с. Это стало характер-
ным для участников плавательной программы на чемпиона-
те Мира в Монреале-2007.
Ключевые слова: результат, отличие, пловцы-мужчины, плов-
цы-женщины, чемпионат Мира.
Анотація.  Ганчар  О.І. Особливості  динаміки гендерних
відмінностей результатів виступу плавців на чемпіонаті Світу
у Мельбурні-2007. У статті виявлено подібності й відмінності
в стані плавальної підготовленості серед чоловіків і жінок
різного віку, учасників фінальних запливів на чемпіонаті
світу в Мельбурні -2007. Відмінність результатів серед чо-
ловіків і жінок визначається розходженням дистанцій, що
пропливають. Узагальнена відмінність всіх результатів у чо-
ловіків від жінок склало 0,17 м/с. Воно стало характерним
для учасників плавальної програми на чемпіонаті Миру в
Монреале-2007.
Ключові слова: результат, відмінність, плавці-чоловіки,
плавці-жінки, чемпіонат Світу.
Annotation. Ganchar A.I. Features of dynamics of gender
differences of swimmers results on the World Championship in
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Melbourne – 2007. The similarities and distinctions of swimming
performance among men and women of different age, who were
participants of finals of the World Championship in Melbourne –
2007 are revealed. Difference of results among men and women
is determined by difference longitudinal separations. The
generalized difference of all results at men from women has made
0,17 m/s. It became characteristic for participants of the swimming
program in the world championship in Montreal – 2007.
Key words: result , difference, swimmer – man, swimmer –
woman, World Championship.

Введение.
На современном этапе развития спортивного

плавания всё большую значимость приобретают до-
стоверные сведения о различных возможностях реа-
лизации потенциальных физических способностей в
достижении лучших результатов представителями
разного пола, возраста и квалификации при обуче-
нии и совершенствовании у них двигательных навы-
ков вообще и плавания, в частности [1,2,3,4,5,6].
Объективная информация по сходству и отличию
формирования навыков плавания у представителей
разного пола, возраста и квалификации позволит
оптимально обосновать, разработать и внедрить
объективные критерии их подготовленности для реа-
лизации нормативно-оценочной функции в различ-
ных звеньях системы физического воспитания и
спорта.

Наличие сведений, касающихся динамики ген-
дерных отличий показателей в спортивном плавании
среди молодёжи и взрослых в существующих публи-
кациях по теории и методике физического воспита-
ния и спорта мы не обнаружили [7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16]. Хотя имеются отдельные публикации
по особенностям тренировки в женском плавании, как
отечественных авторов [17,18,19,20], так и в зарубеж-
ной печати [21,22,23,24,25,26,27]. При этом наиболь-
ший интерес для специалистов и любителей плавания
представляют особенности отличий результатов жен-
щин и мужчин на престижных соревнованиях, каки-
ми являются финальные старты чемпионатов Мира
по водным видам спорта, составной частью которых
является спортивное плавание, включая соревнования
по марафонскому плаванию на открытой воде.

Работа выполняется в соответствии с планом
НИР ОНМА по теме «Технология интенсивного обу-
чения и совершенствования навыков плавания в раз-
ных возрастных группах», согласно плана НИР МОН
Украины на 2008-2010 гг., РК № 0108U001487.

Формулирование целей работы.
Исходя из разработки актуальной проблемы,

избран соответствующий объект исследования: ди-
намика плавательной подготовленности молодёжи и
взрослых на этапах многолетнего обучения и совер-
шенствования навыков спортивного плавания.

Предмет исследования: особенности прояв-
ления сходства и различий формирования навыков
спортивного плавания у представителей разного пола
и возраста на чемпионате Мира по водным видам
спорта в Мельбурне-2007.

Цель: выявить уровень и степень формирова-
ния навыков спортивного плавания у пловцов по ре-

зультатам финальных заплывов на чемпионате Мира
по водным видам спорта в Мельбурне-2007.

Задачи исследования:
а) выявление доминирующих отличий и сходства в
динамике показателей плавательной подготовленно-
сти у пловцов по данным практики на чемпионате
Мира по водным видам спорта в Мельбурне-2007;
б) внедрение наиболее существенных результатов
проведенного исследования в практику для воз-
можного улучшения показателей плавательной
подготовленности в разных возрастных группах.

Основными методами явились: теоретичес-
кий анализ и обобщение документальных материа-
лов, математическая статистика.

Результаты исследования.
На финальных стартах XII чемпионата Мира в

Мельбурне, состоявшейся в сентябре 2007 г., призо-
вые медали достались представителям 25 стран мира,
которые соревновались в 23 видах плавательной про-
граммы, как у мужчин, так и у женщин. Наибольшее
количество призовых наград, включая золотые, се-
ребряные и бронзовые медали, досталась (табл. 1)
представителям США – 37 (19 муж.,18 жен.). Далее,
по мере снижения рейтинга в получении призовых
наград оказались пловцы Австралии – 22 (7 муж., 15
жен.), России – 13 (8 муж., 5 жен.), Германии – 8 (3
муж., 5 жен.), Италии – 7 (6 муж., 1 жен.), Японии – 7
(3 муж., 4 жен.), Франции – 6 (1 муж., 5 жен.), Вели-
кобритании – 5 (3 муж., 2 жен.), Нидерланды – 5 (1
муж., 4 жен.), Польша – 4 (2 муж., 2 жен.), ЮАР – 3 (3
муж.), Швеция – 3 (1 муж., 2 жен.), Канада – 2 (2 муж.),
Украина – 2 (1 муж., 1 жен.), Южная Корея – 2 (2
муж.), Зимбабве – 2 (2 жен.), Китай – 2 (1 муж.,1 жен.),
Беларусь – 1 (1 жен.), Швейцария – 1 (1 жен.), Авст-
рия – 1 (1 муж.), Венгрия – 1 (1 муж.), Венесуэла – 1
(1 муж.), Греция – 1 (1 муж.), Дания – 1 (1 муж.),
Египет – 1 (1 муж.).

Таким образом, среди мужчин наиболее ус-
пешными оказались пловцы США, Австралии, Рос-
сии, Италии, Германии, Японии, Великобритании,
ЮАР, а среди женщин в большей мере отличились
пловчихи США, Австралии, России, Германии, Фран-
ции, Японии, Нидерланд. Хотелось бы персонально
отметить достаточно успешное выступление многих
пловцов из стран СНГ на этих соревнованиях по срав-
нению с предыдущим ЧМ-2005 г.

XII чемпионат Мира 2007 г. в Мельбурне, при-
нес пловцам России 4 золотые, 4 серебряные и 5 брон-
зовых наград. Золотые медали получили: Л. Ильчен-
ко – в марафонском плавании на 5 км и 10 км,
В. Дятчин – 10 км, Ю. Кудинов – 25 км. Серебряные
награды получили: Ю. Прилуков – 1500 м вольный
стиль, Я. Мартынова – 400 м комплексное плавание,
Е. Сильвестрова – 5 км марафонское плавание, Е. Д-
рачев – 5 км марафонское плавание. Бронзовые на-
грады получили: Н. Скворцов – 200 м баттерфляем,
Ю. Прилуков – 400 м вольный стиль, Е. Драчев – 10
км марафонское плавание, К. Попова – 25 км мара-
фонское плавание, мужская команда в комбиниро-
ванной эстафете 4Ч100 м в составе – А. Вятчанин,
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Таблица 1 
Рейтинг стран-участниц двенадцатого чемпионата Мира по плаванию в Мельбурне-2007 

№ Страны мира золотые=м+ж серебряные=м+ж бронзовые=м+ж м+ж=всего 
1. США 11м+9ж 8м+5ж 0м+4ж 19м+18ж=37 
2. Австралия 1м+8ж 4м+2ж 2м+5ж 7м+15ж=22 
3. Россия 2м+2ж 2м+2ж 4м+1ж 8м+5ж=13 
4. Германия 1м+1ж 2м+3ж 0м+1ж 3м+5ж=8 
5. Италия 1м+0ж 2м+0ж 3м+1ж 6м+1ж=7 
6. Япония 1м+0ж 2м+0ж 0м+4ж 3м+4ж=7 
7. Франция 0м+2ж 0м+2ж 1м+1ж 1м+5ж=6 
8. Великобритания - 0м+2ж 3м+0ж 3м+2ж=5 
9. Нидерланды - 1м+1ж 0м+3ж 1м+4ж=5 
10. Польша 2м+0ж 0м+1ж 0м+1ж 2м+2ж=4 
11. ЮАР 2м+0ж - 1м+0ж 3м+0ж=3 
12. Швеция 0м+1ж 0м+1ж 1м+0ж 1м+2ж=3 
13. Канада 1м+0ж - 1м+0ж 2м+0ж=2 
14. Украина 1м+0ж - 0м+1ж 1м+1ж=2 
15. Южная Корея 1м+0ж - 1м+0ж 2м+0ж=2 
16. Зимбабве - 0м+2ж - 0м+2ж=2 
17. Китай - 1м+0ж 0м+1ж 1м+1ж=2 
18. Беларусь - 0м+1ж - 0м+1ж=1 
19. Швейцария - 0м+1ж - 0м+1ж=1 
20. Австрия - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
21. Венгрия - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
22. Венесуэла - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
23. Греция - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
24. Дания - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
25. Египет - - 1м+0ж 1м+0ж=1 
Итого: медалей 24м+23ж 22м+23ж 23м+23ж 69м+69ж=138 
Примечание: м – результаты у мужчин, ж – результаты у женщин,  

 
Таблица 2 

Сводная таблица средних результатов финальных заплывов и возраста 
 участников чемпионата Мира в Мельбурне-2007 

 
Результаты пловцов Возраст пловцов 

мужчины женщины отличие 
Дистанция, способы 

плавания мужчины женщины ± отличие 
22,05 24,84 2,79 50 м в/стиль 24,4 25,0 - 0,6 + 
48,56 54,06 5,50 100 м в/стиль 26,1 24,1 + 2,0 - 
1.46,99 1.57,78 10,79 200 м в/стиль 22,5 22,4 + 0,1 - 
3.46,41 4.05,69 19,26 400 м в/стиль 23,1 21,4 + 1,7 - 
7.51,36 8.27,35 35,99 800 м в/стиль 22,1 20,2 + 1,9 - 
14.55,01 16.11.97 1.16,96 1500 м в/стиль 23,2 22,1 + 1,1 - 
3.15,26 3.38,20 22,94 4×100 м в/стиль 24,6 23,4 + 1,2 - 
7.12,17 7.57,31 45,14 4×200 м в/стиль 23,2 22.9 + 0,3 - 
57.00,22 1:00.47,17 3.46,55 5 км марафонское 24,2 23,5 + 0,7 - 
1:55.47,74 2:04.02,90 8.15,16 10 км марафонское 25,0 23,9 + 1.1 - 
5:21.23,50 5:45.11,25 23.47,75 25 км марафонское 29,2 25,4 + 3,8 - 
25,34 28,59 3,25 50 м на спине 25,0 23,2 + 1,7 - 
53,98 1.00,70 6,72 100 м на спине 24,4 21,0 + 3,4 - 
1.57,12 2.09,57 12,45 200 м на спине 24,6 21,2 + 3,2 - 
28,02 31,29 3,27 50 м брасс 23,5 23,6 - 0,1 + 
1.00,73 1.07,62 6,89 100 м брасс 24,4 22,5 + 1,9 - 
2.11,31 2.26,56 15,25 200 м брасс 22,5 22,2 + 0,3 - 
23,64 26,43 2,79 50 м баттерфляй 25,5 24,0 + 1,5 - 
51,93 58,14 6,21 100 м баттерфляй 23,0 24,4 - 1,4 + 
1.55,50 2.08,40 12,90 200 м баттерфляй 22,6 23,4 - 0,8 + 
1.58,34 2.13,19 14,85 200 м комплексное 24,5 22,0 + 2,5 - 
4.12,77 4.41,83 29,06 400 м комплексное 23,3 20,4 + 2,9 - 
3.36,51 4.01.79 25,28 4×100 м комбинир. 24,4 22,7 + 1,7 - 
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Таблица 3 
Отличия результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате Мира в Мельбурне-2007  

в зависимости от способа плавания 

Дистанция, м., 
способы плавания 

отличие результата на дистанции, 
м: мин/с., м/ж 

отличие средней 
скорости 
плавания м/ж ,  

ранг отличия 
дистанции и 
способа плавания 
м/ж,  

общее 
отличие 
результа
тов м/ж  

50 м в/стиль 50:22,05-50:24,84 2,26-2,01=0,25 1 
100 м в/стиль 100:48,56-100:54,06 2,06-1,85=0,21 5-6 
200 м в/стиль 200:1.46,99-200:1.57,58 1,87-1,70=0,17 11-14 

0,21 

400 м в/стиль 400:3.46,41-400:4.05,69 1,77-1,63=0,14 18-19 
800 м в/стиль 800:7.51,29-800:8.27,35 1,70-1,58=0,12 20 
1500 м в/стиль 1500:14.55,01-1500:16.11,97 1,68-1,54=0,14 18-19 

0,13 

4×100 м в/стиль 400:3.15,26-400:3.38,20 2,05-1,83=0,22 3-4 
4×200 м в/стиль 800:7.12,17-800:7.57,31 1,85-1,68=0,17 11-14 

0,20 

5 км марафонское 5км:57.00,22-5км:60.47,17 1,46-1,37=0,09 23 
10 км марафонское 10км:115.45,74-10км:124.02,90 1,44-1,34=0,10 21-22 
25 км марафонское 25км:321.23,50-25км:345.11,25 1,30-1,20=0,10 21-22 

0,10 

50 м на спине 50:25,34-50:28,59 1,97-1,75=0,22 3-4 
100 м на спине 100:53,98-100:60,70 1,85-1,65=0,20 7-9 
200 м на спине 200:1,57,12-200:2.09,57 1,70-1,54=0,16 15-17 

0,19 

50 м брасс 50:28,02-50:31,29 1,78-1,58=0,20 7-9 
100 м брасс 100:1.00,73-100:1.07,62 1,65-1,48=0,17 11-14 
200 м брасс 200:2.11,31-200:2.26,56 1,52-1,36=0,16 15-17 

0,18 

50 м баттерфляй 50:23,64-50:26,43 2,12-1,89=0,23 2 
100 м баттерфляй 100:51,93-100:58,14 1,93-1,72=0,21 5-6 
200 м баттерфляй 200:1.55,50-200:2.08,40 1,73-1,56=0,17 11-14 

0,20 

200 м комплексное 200:1.58,34-200:2.13,19 1,69-1,50=0,19 10 
400 м комплексное 400:4.12,92-400:4.41,83 1,58-1,42=0,16 15-17 
4×100 м комбинир. 400:3.36,51-400:4.01,79 1,85-1,65=0,20 7-9 

0,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 4 

Отличия результатов в плавании у мужчин и женщин на чемпионате мира в Мельбурне-2007  
в зависимости от дистанции 

Дистанция, м., 
способы плавания 

отличие результата на дистанции, 
м: мин/с., м/ж 

отличие средней 
скорости 
плавания м/ж ,  

ранг отличия 
дистанции 
плавания м/ж,  

общее 
отличие 
результа
тов м/ж  

50 м в/стиль 50:22,05-50:24,84 2,26-2,01=0,25 1 
50 м баттерфляй 50:23,64-50:26,43 2,12-1,89=0,23 2 
50 м на спине 50:25,34-50:28,59 1,97-1,75=0,22 3-4 
50 м брасс 50:28,02-50:31,29 1,78-1,58=0,20 7-9 

0,22 

100 м в/стиль 100:48,56-100:54,06 2,06-1,85=0,21 5-6 
100 м баттерфляй 100:51,93-100:58,14 1,93-1,72=0,21 5-6 
100 м на спине 100:53,98-100:60,70 1,85-1,65=0,20 7-9 
100 м брасс 100:1.00,73-100:1.07,62 1,65-1,48=0,17 11-14 

0,20 

200 м в/стиль 200:1.46,99-200:1.57,58 1,87-1,70=0,17 11-14 
200 м баттерфляй 200:1.55,50-200:2.08,40 1,73-1,56=0,17 11-14 
200 м на спине 200:1,57,12-200:2.09,57 1,70-1,54=0,16 15-17 
200 м комплексное 200:1.58,34-200:2.13,19 1,69-1,50=0,19 10 
200 м брасс 200:2.11,31-200:2.26,56 1,52-1,36=0,16 15-17 

0,17 

4×100 м в/стиль 400:3.15,26-400:3.38,20 2,05-1,83=0,22 3-4 
4×200 м в/стиль 800:7.12,17-800:7.57,31 1,85-1,68=0,17 11-14 

4×100 м комбинир. 400:3.36,51-400:4.01,79 1,85-1,65=0,20 7-9 
400 м в/стиль 400:3.46,41-400:4.05,69 1,77-1,63=0,14 18-19 
400 м комплексное 400:4.12,92-400:4.41,83 1,58-1,42=0,16 15-17 

0,18 

800 м в/стиль 800:7.51,29-800:8.27,35 1,70-1,58=0,12 20 
1500 м в/стиль 1500:14.55,01-1500:16.11,97 1,68-1,54=0,14 18-19 

0,13 

5 км марафонское 5км:57.00,22-5км:60.47,17 1,46-1,37=0,09 23 
10 км марафонское 10км:115.45,74-10км:124.02,90 1,44-1,34=0,10 21-22 
25 км марафонское 25км:321.23,50-25км:345.11,25 1,30-1,20=0,10 21-22 

0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,17 
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Д. Коморников, Н. Скворцов, Е. Лагунов. Украинские
пловцы получили 1 золотую и 1 бронзовую награды.
Золотую медаль получил О. Лисогор – 50 м брассом.
Бронзовой медалью награждена А. Хлыстунова – 100
м брассом. Из белорусских пловцов только А. Гера-
сименя награждена серебряной медалью в плавании
на спине – 50 м. Пловцы других стран СНГ призовых
медалей не получили, что остро ставит перед ними
проблему эффективной подготовки спортивного
резерва.

При рассмотрении результатов финальных
заплывов, нами получены данные, которые наибо-
лее характерны восьми участникам заплывов разны-
ми способами плавания, как у мужчин, так и среди
женщин с учетом их возрастных особенностей (табл.
2). Это позволяет детально изучить состояние подго-
товленности пловцов, а также выявить особенности
динамики результатов мужчин и женщин в разных
возрастных группах.

Наибольшее отличие возраста участников-
мужчин от женщин оказалось в марафонском пла-
вании на 25 км (3,8), 100 м на спине (3,4), 200 м на
спине (3,2), 400 м и 200 м комплексным плаванием
(2,8 и 2,5), а возраст женщин был больше чем у муж-
чин в плавании на 50 м вольным стилем (0,6), 50 брасс
(0,1), 100 м баттерфляем (1,4), 200 м баттерфляем (0,8).
При этом абсолютные значения отличия результатов
пловцов возрастают по мере увеличения длины про-
плываемой дистанции и в меньшей мере определя-
ются способами плавания.

В таблице 3 приведены средние результаты
отличия показателей в плавании дистанций различ-
ными способами среди мужчин и женщин. Так на
дистанции 50 м вольный стиль зафиксирован у муж-
чин более высокий уровень результата на 0,25 м/с,
чем у женщин, на 100 м этот уровень составляет 0,21
м/с, на 200 м – 0,17 м/с, на 400 м – 0,14 м/с, на 800 м –
0,12 м/с, на 1500 м – 0,14 м/с, в эстафете 4Ч100 м –
0,22 м/с, в эстафете 4Ч200 м – 0,17 м/с, в марафонс-
ком плавании на 5000 м – 0,09 м/с, на 10000 м – 0,10
м/с, на 25000 м – 0,10 м/с. В плавании способом на
спине отличие рассматриваемых показателей уже
более существенное: на 50 м – 0,22 м/с, на 100 м –
0,20 м/с, на 200 м – 0,16 м/с. Несколько подобное от-
личие результатов у женщин от мужчин зафиксиро-
вано в плавании брассом: на 50 м – 0,20 м/с, на 100 м
– 0,17 м/с, на 200 м – 0,16 м/с. В плавании баттерфля-
ем отличие показателей оказывается подобным, как
и при плавании вольным стилем на 50 м – 0,23 м/с, на
100 м – 0,21 м/с, на 200 м – 0,17 м/с. В комплексном
плавании на 200 м отличие составляет 0,19 м/с, а на
400 м – 0,16 м/с, в комбинированной эстафете 4Ч100
м зафиксировано отличие на уровне уже – 0,20 м/с.

При рассмотрении отличия результатов по
средней скорости плавания у женщин и мужчин в
зависимости от дистанции показано (табл. 4), что ди-
намика этого показателя определяется длительнос-
тью дистанции, она составляет максимум до 0,25 м/с
на 50 м вольным стилем и до 0,9 м/с в марафонском
плавании на 5 км.

Таким образом, отличие результатов у муж-
чин и женщин в большей мере определяется дистан-
циями, чем способами плавания: вольным стилем
на коротких дистанциях – 0,21 м/с, в эстафетах воль-
ным стилем – 0,20 м/с, в плавании баттерфляем –
0,20 м/с, на спине – 0,19 м/с, в плавании брассом и
комплексном – до 0,18 м/с, на средних и длинных ди-
станциях вольным стилем получены значение отли-
чия на уровне 0,13 м/с, а в марафонском плавании
только до 0,10 м/с. Хотя отличие результатов у жен-
щин от мужчин более динамично в зависимости от
длины проплываемой дистанции: своеобразный мак-
симум наблюдается в спринтерском плавании – до
0,25 м/с, а минимум в марафонском плавании толь-
ко на уровне 0,09 – 0,10 м/с.

Выводы.
1. Можно с большой уверенностью утверждать, что
отличие результатов в плавании среди мужчин и
женщин в большей мере определяется различием
проплываемых дистанций, чем способами плава-
ния. В конечном итоге обобщенное отличие всех
результатов у мужчин от женщин составило 0,17
м/с, которое стало характерным для участников
плавательной программы на чемпионате Мира в
Монреале-2007.

2. Полученные данные внесут существенный вклад в
дальнейшее совершенствование программного
обеспечения системы физического воспитания и
спорта на основе гендерного подхода для профес-
сионального обучения молодёжи взрослых в улуч-
шении рейтинга выступления их на престижных
соревнованиях, какими для них является чемпио-
нат Мира по водным видам спорта.

3. Выявленные параметры динамики результатов
пловцов высокого класса позволят объективно оце-
нить состояние их плавательной подготовленности
с учетом гендерного подхода, что может служить
модельным ориентиром для других пловцов – пред-
ставителей различных возрастных групп и квали-
фикации.

Перспектива дальнейших исследований в из-
бранном направлении состоит в изучении особенно-
стей проявления гендерного фактора среди сильней-
ших пловцов-участников чемпионатов Европы,
проходящих как на длинной (50 м), так и на короткой
воде (25 м), а также на Олимпийских играх, всемирных
Универсиадах и ветеранском плавании, что позволит
выяснить степень его определенного влияния на ди-
намику результативности в спортивном плавании.
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СТАН ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ
НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ, ФУНКЦІЙ ПАМ’ЯТІ

ТА УВАГИ У СПОРТСМЕНІВ
Голяка С.К.

Херсонський державний університет

Анотація. В статті наведені результати дослідження функціо-
нальної рухливості та сили нервових процесів, функцій пам-
’яті та уваги у спортсменів різної кваліфікації. Показано за-
лежність цих властивостей від рівня спортивної кваліфікації.
Виявлено зв’язок між результативністю спортивної діяльності
з властивостями основних нервових процесів. Високому рівню
функціональної рухливості та сили нервових процесів відпо-
відає більш результативна спортивна діяльність. Спортсмени
з низьким рівнем розвитку цих властивостей характеризують-
ся більш низькою спортивною кваліфікацією.
Ключові слова: функціональна рухливість нервових процесів,
сила нервових процесів, функції пам’яті, властивості уваги.
Аннотация. Голяка С.К. Состояние свойств основных нервных
процессов, функций памяти и внимания у спортсменов.  В
статье представлены результаты исследования функциональ-
ной подвижности и силы нервных процессов, функций па-
мяти и внимания у спортсменов разной квалификации. По-
казано  зависимость  этих свойств от  уровня спортивной
квалификации. Выявлена связь между результативностью
спортивной деятельности по свойствам основных нервных
процессов. Высокому уровню функциональной подвижнос-
ти и силы нервных процессов отвечает более результатив-
ная спортивная деятельность. Спортсмены с низким уров-
нем развития этих свойств характеризуются более низкой
спортивной квалификацией.
Ключевые слова: функциональная подвижность нервных про-
цессов, сила нервных процессов, функции памяти, свойства
внимания.
Annotation. Golyaka S.K. The condition of the properties of
foundamental nervous processes, functions of memory and
attention of sportsmen.  In the article are present the results of
research of functional mobility and force of nervous processes,
functions of memory and attention of sportsmen with different
qualification. It was shown the dependence of this properties
from the level of sport qualification. Connection between
productivity of sports activity on properties of the basic nervous
processes is detected. The high level of functional motility and
force of nervous processes is answered with more successful
sports activity. Sportsmen with a low level of development of
these properties are characterized by lower sports qualification.
Key words: functional mobility nervous processes, force of
nervous processes, functions of memory, properties of attention.

Вступ.
Вивчення зв’язку результативності спортивної

діяльності з рівнем властивостей основних нервових
процесів та психофізіологічних функцій є актуальною
науково-теоретичною та прикладною проблемою
(Лизогуб В.С., 2001) [3]. Вивчення розвитку психо-
фізіологічної сфери спортсменів як одного із важли-
вих факторів успішної змагальної діяльності на сьо-
годні доки ще мало досліджено в теорії фізичного
виховання, спортивного відбору (Волков Л.В., 2002;
Ильин Е.П., 2001) [1, 2].

З окремих джерел літератури (Коробейніков
Г.В., Россоха Г.В., 2006; Макаренко М.В., Лизогуб
В.С., 2007) відомо, що властивості основних нервових
процесів, як і комплекс інших властивостей психо-
фізіологічних функцій, відіграють важливу роль у
результативності спортивної діяльності [4, 6], хоча
отримані дані мають і деякі розбіжності. Ці розбіж-
ності, слід вважати, обумовлені застосуванням різних
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методичних прийомів та програмно-апаратурних
комплексів за допомогою яких діагностували власти-
вості, що вивчаються (Макаренко М.В., 1999) [5].
Окрім того, майже відсутні дані про зв’язок результа-
тивності спортивної діяльності з функціями пам’яті
та уваги. Встановлення високо достовірних кореляц-
ійних зв’язків властивостей досліджуваних функцій з
результативністю досягнень у спорті могли б служи-
ти науковою основою для обґрунтування та розроб-
ки теоретичних і практичних завдань, в тому числі у
системі заходів орієнтації та відбору до спортивної
діяльності, оцінки функціонального стану, тренуван-
ня спортсменів. Це, у свою чергу, може бути спря-
мовано на підвищення ефективності тренувального
процесу, диференційованого підходу з комплектуван-
ня тренувальних груп, збереження здоров’я і запобі-
гання розвитку несприятливих станів, підвищення
спортивного довголіття.

Вивчення даної проблеми становить великий
інтерес, так як воно спрямоване на встановлення ролі
індивідуально-типологічних властивостей вищої не-
рвової діяльності (ВНД) та їх прояву у психофізіолог-
ічних функціях людини в цілеспрямованій поведінці
організму під впливом дії різних факторів середови-
ща, зокрема впливу фізкультури та спорту. Все це
повинно сприяти розумінню біологічних основ інди-
відуальних відмінностей між людьми та розшифру-
ванню нейрофізіологічних механізмів складних псих-
ічних функцій.

Робота виконана за планом НДР Херсонсько-
го державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у вивченні зв’яз-

ку результативності спортивної діяльності з рівнем
функціональної рухливості (ФРНП), сили нервових
процесів (СНП), функціями пам’яті та уваги спорт-
сменів.

Для досягнення мети необхідно вирішити на-
ступні завдання:
· Визначити рівень ФРНП, СНП, функцій пам’яті та
уваги у спортсменів різної кваліфікації;

· Дослідити особливості зв’язку функцій пам’яті та
уваги з рівнем властивостей основних нервових
процесів у спортсменів.

 Організація та методики дослідження. Екс-
периментальне дослідження було проведене на 160
спортсменах 17-18 років м. Херсона. Всі спортсмени
тренувалися у вибраному виді спорту не менше 3-4
років і мали різну спортивну кваліфікацію (1 та 2 роз-
ряди (45 осіб), кандидати у майстри спорту (50 осіб)
та майстри спорту (35 осіб)). Контрольну групу скла-
ли особи, що спортом займатися почали нещодавно
– новачки у кількості 30 осіб.

 Дослідження ФРНП та СНП проводили на при-
ладі ПНДО (прилад нейродинамічних обстежень) за
методикою проф. Макаренка М.В [4] у режимі “зво-
ротного зв’язку”. Дослідження обсягу короткочасної
пам’яті (КЧП) проводили шляхом запам’ятовування
різного матеріалу: числа, слова, склади та геомет-
ричні фігури. Властивості уваги вивчали за допомо-

гою загальноприйнятих методик з використанням
коректурної таблиці Анфімова (обсяг, стійкість та
продуктивність уваги), таблиць Шульте (розподіл та
переключення уваги) [3, 5].

Отриманий фактичний матеріал обробляли
методом математичної статистики за програмою
BIOSTAT на ЕОМ.

Результати дослідження та їх обговорення.
Отримані результати показують, що вищі по-

казники ФРНП були встановлені у групі обстежува-
них, які мають рівень кваліфікації майстер спорту. У
цієї групи показник в середньому становив 63,8±0,5 с.

Із зниженням спортивної кваліфікації спосте-
рігається поступове зменшення їх рівня ФРНП. У
новачків середній показник ФРНП становив 65,6±0,7
с. З наведених результатів видно, що в осіб з вищим
рівнем спортивної кваліфікації вищий і рівень ФРНП
(табл.1.).

При обробці даних за t–критерієм Стьюдента
статистично достовірна різниця середніх показників
ФРНП (р<0,05) була виявлена між показниками МС з
даними показників І-ІІ-розрядників та новачків.

Найвищі показники сили нервових процесів,
як і величин рівня ФРНП, були отримані у групі МС,
і в середньому становили 694,6±9,2 сигналів. Із зни-
женням рівня спортивної кваліфікації зменшувався і
показник сили нервових процесів. У новачків середній
показник становив 660,7±10,0 сигналів.

При статистичній обробці даних за t-критерієм
Стьюдента достовірні різниці середніх показників були
виявлені поміж груп МС та І-ІІ-розрядників і новачків
(р<0,05).

На підставі аналізу даних отриманих при досл-
ідженні ФРНП та СНП у спортсменів різної кваліфі-
кації, можна сказати, що особи, які займаються
спортом і досягли високих спортивних результатів,
мають і кращий показник рівня ФРНП та СНП по-
рівняно з спортсменами нижчих кваліфікацій, які
свідчить про те, що індивідуально-типологічні влас-
тивості ВНД відіграють важливу роль у досягненні
спортивних результатів.

Результати досліджень обсягу короткочасної
зорової пам’яті у спортсменів різної кваліфікації по-
казали, що з підвищенням рівня кваліфікації
збільшується в них й обсяг короткочасної зорової
пам’яті (окрім запам’ятовування слів). Найвищі по-
казники були виявлені у МС на всі види пред’являє-
мого для запам’ятовування матеріалу. Крім цього
виявлено достовірні різниці середніх показників КЧП
на числа між МС та І-ІІ-розрядниками і новачками
(р<0,01), а також кандидатів у майстри спорту з но-
вачками (р<0,05) (табл.2.).

Представлені в таблиці 2 результати досліджень
свідчать про те, що обсяг пам’яті на різні види пред-
’явленого для запам’ятовування матеріалу у всього
обстежуваного контингенту є різним, а також і про
те, що як правило, у висококваліфікованих спорт-
сменів короткочасна пам’ять на всі види інформації
вища, а на числа та фігури навіть достовірно, ніж у
спортсменів з нижчими спортивними результатами.
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Таблиця 1.  
Середні показники рівня властивостей основних нервових процесів у спортсменів 

ФРНП (с) СНП (сигн./ 5 хв) Групи обстежуваних М±m σ % М±m σ % 

Майстри спорту (МС) 63,8±0,5 2,95 100 694,6±9,2 50,8 100 
Кандидати у майстри спорту (КМС) 64,1±0,4 3,46 99,5 675,1±6,1 45,3 97,17 
І-, ІІ-розрядники (І-ІІ) 65,4±0,4* 3,34 97,5 668,2±6,8* 48,1 96,19 
Новачки (Н) 65,6±0,7* 3,98 97,2  660,7±10,0* 55,0 95,11 

Примітка. * – р<0,05 різниця достовірна відносно майстрів спорту. 

Таблиця 2.  
Обсяг короткочасної пам'яті у спортсменів різної кваліфікації 

Спортивна 
кваліфікація Числа Слова Склади Фігури 

Майстри спорту (МС) 7,75±0,17 8,39±0,17 5,35±0,31 8,07±0,17 
Кандидати у майстри 
спорту (КМС) 

7,41±0,17 7,98±0,17 5,30±0,20 8,75±0,14 

І-ІІ розрядники (І-ІІ) 6,95±0,19** 8,00±0,19 5,30±0,25 7,40±0,22 
Новачки (Н) 6,59±0,26** 8,14±0,22 4,70±0,31 6,96±0,31** ### 

Примітки: ** – р<0,01, – різниця достовірна відносно майстрів спорту;  
### – р<0,001 – різниця достовірна відносно кандидатів у майстри спорту. 

Таблиця 3.  
Коефіцієнти кореляції і їх вірогідність між показниками ФРНП і пам'яттю у спортсменів 

Спортивна 
кваліфікація Числа Слова Склади Фігури 

r -0,133 -0,02 -0,278 -0,207 МС 

p - - <0,05 - 

r 0,023 -0,17 -0,23 -0,05 КМС 

p - - - - 

r -0,07 0,07 -0,081 0,02  І-ІІ 
розрядники 

p - - - - 

r -0,289 -0,05 -0,09 -0,254 Н 

p <0,05 - - - 
 

 Застосувавши для аналізу експериментальних
результатів метод кореляційного аналізу, отримано
наступні дані. Враховуючи високу кореляційну за-
лежність між рядами перемінних рівня ФРНП та СНП
(r=-0,557, р<0,001) ми вивчали зв’язки функцій пам’яті
та уваги тільки з однієї з властивостей основних нерво-
вих процесів, а саме з рівнем ФРНП. Між властивостя-
ми основних нервових процесів, з одного боку, і обся-
гом пам’яті, з іншого, достовірні зв’язки виявлені лише
на числа у новачків (r=0,289, р<0,05). Між іншими гру-
пами на всі види матеріалу для запам’ятовування ко-
реляційного зв’язку не виявлено, хоча спостерігають-
ся певні тенденції його наявності (табл. 3.).

Паралельно з вивченням стану функції пам’-
яті у спортсменів різної кваліфікації проведені дослі-
дження з визначення у них і функції уваги.

Як видно з таблиці 4. дещо вищий показник
обсягу уваги виявився у МС і становив 726,9±18,9
знаків, а нижчий – у новачків – 692,8±11,3 у.о.

Продуктивність уваги у МС дорівнювала
697,1±20,4 у.о., у новачків 661,1±11,7 у.о. (табл. 4.). Не
дивлячись на деякі відмінності у середніх значеннях,
достовірних відмінностей поміж груп обстежених з
різною спортивною кваліфікацією не встановлено.

Середні показники стійкості уваги була вищи-
ми у МС і достовірно відрізнялась від показників І-ІІ-
розрядників і новачків (р<0,05).

Аналіз середніх показників переключення ува-
ги показав, що у обстежуваних від новачків до спорт-
сменів – МС спостерігається його підвищення (тобто
зменшення часу на переробку необхідного завдання),
а саме: у новачків цей показник становив 312,9±9,4 с, у
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І-ІІ-розрядників він знизився (покращився) до 303,4±8,7
с, у КМС – до 300,4±8,8 с, у МС він дорівнював 271,0±6,6
с (табл. 4). При перевірці відмінностей середніх вели-
чин властивості переключення уваги поміж груп
спортсменів різної кваліфікації за tкритерієм Стьюдента
виявлено, що між показниками МС та показниками
інших груп існують достовірні різниці (р<0,01). Схожа
картина спостерігалась і при аналізі властивості роз-
поділу уваги (табл. 4.).

Отже, отримані дані дозволяють стверджува-
ти, що досліджувані властивості функції уваги у
спортсменів зв’язані з рівнем кваліфікації, зокрема
чим вищий рівень кваліфікації, тим кращі і власти-
вості уваги.

Нами також був проведений аналіз стану вла-
стивостей уваги в осіб з різним рівнем ФРНП з вико-
ристанням кореляційного аналізу.

 Не виявлено кореляційного зв’язку між ФРНП
і обсягом уваги (тільки у майстрів спорту існує цей
зв’язок). Між стійкістю уваги і ФРНП такий зв’язок
спостерігався у МС. Найтісніший зв’язок виявлений
між розподілом і переключенням уваги та ФРНП у
всіх групах обстежуваних (табл. 5).

Висновки.
Загальні міркування, які випливають із отри-

маних результатів, зводяться до наступного:
1. Виявлено зв’язок між результативністю спортивної
діяльності з властивостями основних нервових про-
цесів. Високому рівню функціональної рухливості
та сили нервових процесів відповідає більш резуль-
тативна спортивна діяльність. Спортсмени з низь-
ким рівнем розвитку цих властивостей характеризу-
ються більш низькою спортивною кваліфікацією.

2. Показано, що існують відмінності і за окремими
властивостями уваги та продуктивністю пам’яті на

Таблиця 4.  
Середні показники властивостей уваги у спортсменів 

Спорт. 
кваліф. 

Обсяг 
(к-сть) 

Стійкість 
(у.о.) 

Продуктивність 
(у.о.) 

Переключення (с) Розподіл 
(к-сть) 

МС 726,9±18,9 0,969±0,005 697,1±20,4 271,0±6,6 19,6±0,2 
КМС 698,7±17,4 0,966±0,005 674,9±16,9 300,4±8,8* 19,0±0,3 
І-ІІ розряд. 721,3±19,2 0,955±0,005* 688,8±16,7 303,4±8,7** 18,2±0,4** 
Н 692,8±11,3 0,955±0,003* 661,1±11,7 312,9±9,4** 18,9±0,5 
Примітка. * – р<0,05, ** – р<0,01 – різниці достовірні відносно майстрів спорту. 
 

Таблиця 5.  
Коефіцієнти кореляції і їх вірогідність між показниками ФРНП і властивостями уваги у спортсменів 

Групи Обсяг Стійкість Продуктивність Розподіл Переключення 
r -0,277 -0,14 -0,5 -0,5 0,295 МС 
p <0,05 - <0,01 <0,01 <0,05 
r 0,14 -0,1 -0,29 -0,341 0,276 КМС 
p - - <0,05 <0,05 <0,05 
r -0,02 -0,42 -0,16 -0,363 0,343 І-ІІ 

розряд. p - <0,01 - <0,05 - 
r -0,09 -0,327 -0,351 -0,322 0,390 Н 
p - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примітка: жирним виділено вірогідні показники кореляції 

окремі види запам’ятовування інформації в обсте-
жених з різним рівнем спортивної кваліфікації.

3. Отримані результати зв’язку рівня функціональної
рухливості та сили нервових процесів, вищих псих-
ічних функцій з результативністю спортивної діяль-
ності можуть бути науковим підґрунтям для
здійснення спортивного відбору і використання їх
під час розробки індивідуальних засобів та методів
тренування та в змагальній діяльності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем стану вла-
стивостей основних нервових процесів, функцій па-
м’яті та уваги у спортсменів.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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Анотація. Статтю присвячено концептуальному осмислен-
ню соціально-професійних одиниць оновлення змісту про-
фесійної освіти. Пріоритетні завдання педагогіки пов’язані з
пошуком шляхів вирішення проблем формування творчої
особистості, розвитку індивідуальних здібностей і талантів
молоді, забезпечення умов самореалізації кожного вихован-
ця.  Професійні цінності є невід’ємною складовою  базової
компетентності  і соціально-професійних компетенцій . У
процесі підготовки до професійної діяльності вони є рушій-
ними у педагогічному, методичному, моральному, духовно-
му самовдосконаленні.
Ключові слова: педагог, культура, якості, зміст, освіта, підго-
товка, модернізація, система, компетенція.
Аннотация. Доброскок Ирина. Формирование профессио-
нальных ценностей как условие повышения профессиональ-
ной компетентности студентов высших учебных заведений.
Статья посвящена концептуальному осмыслению социаль-
но-профессиональных аспектов обновления содержания про-
фессионального образования. Приоритетные задачи педа-
гогики связаны  с поиском путей решения  проблем
формирования творческой личности, развития индивидуаль-
ных способностей и талантов молодежи, обеспечения усло-
вий самореализации каждого воспитанника.  Профессиональ-
ные ценности являются неотъемлемой составляющей  базовой
компетентности и социально-профессиональных компетен-
ций. В процессе подготовки к профессиональной деятельно-
сти они являются движущими в педагогическом, методичес-
ком, моральном, духовном самосовершенствовании.
Ключевые слова: педагог, культура, качества, содержание,
образование, подготовка, модернизация, система,  компе-
тенция.
Annotation. Dobroskok Irina. Forming of professional worth as a
condition of heightening professional competence of students of
higher educational institutions. The paper is devoted to conceptual
judgement of social – professional units of innovation of the
maintenance of vocational training. Priority problems of pedagogics
connected to searching pathes of the solution of problems of
forming creative person, development of individual abilities and
talents of youth, security of conditions of self-realization of each
pupil. Professional worth are essential amounting base competence
and social – professional competence. During preparation to
professional work they are driving in pedagogical, methodical,
intellectual, spiritual self-improvement.
Keywords: teacher, crop, qualities, maintenance, formation,
preparation, modernizing, system, competence, competence.

Особиста культура виникає внаслідок прак-
тичного й вибіркового засвоєння індивідом
культури спільнот і суспільства загалом.

 М.Лукашевич
Вступ.
Інформаційно-технологічне XXI століття спо-

нукає до філософського переосмислення ціннісних
орієнтирів освітньої політики. У Законах України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, Національній доктрині
розвитку освіти, Державній програмі “Вчитель” на-
голошується на культуроцентричності, збереженні і
примноженні національних виховних традицій, роз-
витку творчої особистості, гуманізації освіти [8].

Головною метою національного виховання
визначено набуття молодим поколінням соціально-
го досвіду, успадкування духовних надбань українсь-
кого народу, досягнення високої культури міжнаціо-
нальних взаємин, формування у молоді незалежно
від національної приналежності особистісних рис
громадян Української держави, розвиненої духов-
ності, фізичної досконалості, моральної, художньо-
естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Державна національна програма „Освіта”(„Ук-
раїна ХХI століття”).

Одним із головних завдань вищого навчально-
го закладу є формування соціально зрілої, творчої
особистості; виховання морально, психічно і фізично
здорового покоління громадян; формування грома-
дянської позиції, патріотизму, власної гідності, готов-
ності до трудової діяльності, відповідальності за свою
долю, долю суспільства, держави і людства; забезпе-
чення набуття студентами знань у певній галузі,
підготовка їх до професійної діяльності [8:432].

Необхідною вимогою залишається орієнтація
студентів на загальнолюдські цінності, виховання в них
глибокої поваги до свого фаху, високу культуру мови,
шляхетність, природню самоповагу. Духовне онов-
лення України, процес демократизації суспільства,
що значною мірою впливають на всі сфери людської
життєдіяльності, передбачають створення сприятли-
вих умов для утвердження атмосфери творчості і
співробітництва, багатогранного розвитку особис-
тості, її здібностей і талантів.

Пріоритетна роль у реалізації завдань гумані-
стичної трансформації освітньої парадигми належить
педагогові, який має реалізувати культурологічну,
соціалізаційну, адаптаційну, нормативну, ціннісноут-
ворювальну, соціального контролю, інтегративну
функції ( за М.П.Лукашевич) .

В.Сухомлинський виразно окреслював про-
фесійні риси вчителя, акцентував увагу на його ви-
сокій моральності, яка “формує душу” вихованця,
його переконання і погляди. “Завдяки діяльності пе-
дагога має реалізуватися державна політика у ство-
ренні інтелектуального, духовного потенціалу нації,
розвитку і примноженні культурної спадщини й фор-
муванні людини майбутнього” [3:1].

Сучасний педагог – це фахівець, який поєднує
в собі риси педагога і психолога, філософа і лінгвіста,
культуролога і естета, покликаний наповнити життє-
діяльність вихованців досконало-вишуканим світом
рідної мови, морально-етичним і культурно-естетич-
ним потенціалом усної народної творчості, ціннос-
тями української і світової культури, стимулювати
прагнення до саморозвитку й самовдосконалення,
здатний виховувати молоду генерацію активних, діяль-
них громадян, котрі гідно репрезентуватимуть й ут-
верджуватимуть свою державу в європейському
співтоваристві.

Його характерними рисами є професіоналізм
і оптимізм, заповзятість і творчість. “За аналогією з
економічним чуттям, такому вчителю притаманне
чуття сучасності у педагогічній реальності. Такий
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учитель поєднує в собі вузьку спеціалізацію з широ-
ким світобаченням. Він готовий завжди оволодівати
новими формами, методами, технологіями навчан-
ня і виховання.” [4:74].

Специфіка творчості в діяльності соціального
педагога полягає в: соціальній зумовленості творчих
дій (через посередництво директивно-інструктивних
матеріалів, у яких конкретизовано соціальне замов-
лення суспільства); гуманізмі цього виду творчості,
спрямованого на “пробудження” в особистості кра-
щих рис і якостей; суб’єктивній свободі вибору дій,
що розвиває почуття особистої , відповідальності і
сприяє піднесенню соціального педагога на особис-
тісному, професійному рівнях.

На рівні суспільства актуальними стають нові
види особистісних, громадянських і соціальних якос-
тей. Аналіз професійних функцій спеціалістів підтвер-
джує, що актуалізованими є такі якості, як комуніка-
тивність, відповідальність, рефлексія, працездатність,
здатність до співпраці, професійна самостійність,
ініціативність, зверхнормативна професійна ак-
тивність і т.д. Формування окремих особистісно і про-
фесійно значимих якостей відбувається вже в про-
цесі соціалізації особистості, інші розвиваються у ході
професійної освіти, треті набуваються у процесі про-
фесіоналізації.

Нагальним є такий розвиток особистості у
процесі освіти, який дасть можливість у подальшому
попереджувати існуючу можливість поповнення
знань шляхом особистої пізнавальної активності,
вміння поєднувати широкі загальні знання і мож-
ливість осягнення визначеної кількості дисциплін.
Загальний культурний рівень стає у певній мірі клю-
чем до безперервної освіти, її основою для навчання
впродовж життя. Необхідність у постійному, систе-
матичному оновленні знань і навичок як у трудовій,
так і в соціальній сфері має багаторівневий характер.
Школі потрібні педагоги-майстри, які глибоко знають
свій предмет, володіють різноманітними засобами,
мають ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку.

Науковці працюють над створенням такої мо-
делі вихованості людини, яка б давала їй змогу опти-
мально вирішувати складні питання своєї життєтвор-
чості, успішно досягати індивідуальних і суспільних
цілей. Особлива увага звертається на розробку тех-
нологій, які б забезпечували формування і розвиток
у підростаючої особистості насамперед духовних
здібностей як домінуючих і вирішальних для розвит-
ку ціннісної системи людини [9;6]

Важливість таких професійних і особистісних
рис потребує докорінного оновлення та вдосконален-
ня професійної підготовки педагогічних кадрів. Роз-
виток вказаних якостей у професійній школі вимагає
особливих психолого-педагогічних технологій, які б
використовувалися при вивченні всіх навчальних пред-
метів і дисциплін, пошуку нових шляхів якісного вдос-
коналення виховання підростаючої особистості,
підвищення якості знань [2;4;5;6].

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ ’’Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди’’.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – концептуальне осмислення

соціально-професійних одиниць оновлення змісту
професійної освіти.

Результати досліджень.
Аналіз наукових джерел вітчизняної підготов-

ки засвідчує, що в теорії і практиці вищої освіти нако-
пичено значний досвід, який може стати основою
модернізації системи професійної підготовки май-
бутніх педагогів: визначено домінантні імперативи
нової стратегії професійної підготовки фахівців з по-
зицій нової філософії освіти (В.Андрущенко, І.Зязюн,
В.Кремень та ін.), неперервності освіти (О.Абдуллі-
на, А.Алексюк, С.Гончаренко, О.Дубасенюк, Н.Ни-
кало, В.Сластьонін та ін.), тенденцій розвитку вищої
педагогічної освіти (О.Глузман, В.Луговий, В.Май-
борода та ін.), формування і розвитку педагогічної
майстерності, педагогічної творчості вчителя (І.Зя-
зюн, Є.Барбіна, В.Моляко, В.Семиченко, С.Сисоєва
та ін.); здійснено аналіз історичного досвіду підго-
товки майбутнього вчителя в системі вищої освіти
(О.Сухомлинська,  Н.Дем’яненко, О.Микитюк,
С.Нікітчина, Б.Ступарик та ін.), особливості підготов-
ки вчителів у зарубіжних країнах (Т.Кошманова, М.Ле-
щенко, Л.Пуховська, І.Руснак та ін.); досліджуються
концептуальні засади компетентнісного підходу в су-
часній освіті (Н.Бібік, О.Савченко та ін.), формування
складових професійної компетентності, зокрема
дослідницької, етичної компетентності вчителя почат-
кових класів, іноземних мов, російських філологів
(В.Баркасі, Л.Хоружа, В.Молчановський, В.Русець-
кий); здійснено аналіз підготовки до використання
інноваційних педагогічних, у тому числі інформацій-
но-комунікативних технологій (В.Безпалько, В.Биков,
І.Богданова, Г.Козлакова, О.Пєхота та ін.).

Соціально-професійними одиницями онов-
лення змісту професійної освіти на разі виступають:
компетентність, компетенції і кваліфікації фахівців.

Базовими компетентностями визначають: соц-
іально-правову, спеціальну, персональну, аутокомпе-
тентність.

Аналіз наукових джерел, педагогічний досвід
дають можливість визначити професійну компе-
тентність як інтегральну особистісну якість, що вклю-
чає сукупність професійних компетенцій, які зумов-
люють готовність до педагогічної діяльності.
Професійну компетентність педагога охарактеризо-
вано як сукупність професійних знань, умінь, досві-
ду, відображену у теоретико-прикладній підготовле-
ності  до їх реалізації  у діяльності  на  рівні
функціональної грамотності [10:203].

Базові компетентності багатовимірні, вони
включають у себе різноманітні особистісні якості,
інтелектуальні здібності, комунікативні вміння [6:50].

Компетентність соціально- психологічна –
здатність індивіда ефективно взаємодіяти з оточую-
чими людьми в системі міжособистісних відносин.

Формується в ході освоєння індивідом спілку-
вання і включення в спільну діяльність. До складу її
входять:
1) уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях;
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2) уміння правильно визначати особистісні риси й
емоційні стани інших людей;

3) уміння вибирати адекватні способи поводження з
ними і реалізовувати їх у процесі взаємодії. Особ-
ливу роль відіграє вміння поставити себе на місце
іншого. [10:203].

Визначаючи компетенції як загальну готовність
мобілізувати у професійній діяльності власні знання,
вміння, а також узагальнені способи виконання дій,
набуті в процесі навчання, вчені пропонують струк-
турувати компетенції таким чином:
- соціальні компетенції (здатність до співпраці, веден-
ня дискусій, сприйняття критики, готовність до уз-
годжених дій, направлених на досягнення постав-
лених цілей),

- пізнавальні компетенції (здатність до систематизації,
оцінки навчально-професійної інформації, са-
мостійній ідентифікації власних освітніх потреб),

- методичні компетенції (здатність і готовність до са-
мостійного вибору й використання освоєних ме-
тодів, способів при виконанні навчально-профес-
ійних завдань),

- організаційні компетенції (здатність і готовність са-
мостійно організовувати навчально-професійну
діяльність на основі її планування й оцінки), спец-
іальні компетенції (здатність самостійно вирішува-
ти навчально-професійні задачі в конкретній прак-
тичній ситуації на основі набутих знань із
дотриманням відповідних норм) [6:61].

Саме тому зміст, форми і методи соціально-
педагогічної роботи значною мірою мають бути спря-
мованими на формування і розвиток мотиваційних і
характерологічних якостей творчої особистості. На-
сьогодні існує  модернізований перелік якостей твор-
чої особистості, що об’єднано в підсистему мотива-
ційних і підсистему характерологічних якостей
творчої особистості. Науковці пропонують орієнтов-
ний перелік означених якостей:

І. Підсистема мотиваційних якостей:
- бажання пізнати себе;
- потяг до процесу творчості;
- творчий інтерес, допитливість;
- бажання бути визнаним, отримати високу оцінку
діяльності;

- потяг до пошуку пової інформації, фактів;
- економічна зацікавленість.

II. Підсистема характерологічних якостей:
- сміливість;
- готовність до ризику;
- самостійність;
- ініціативність;
- впевненість у своїх силах та здібностях;
- незалежність поведінки;
- повага до інших;
- емпатійність;
- терпляче ставлення до інших;
- цілеспрямованість;
- наполегливість;
- вміння довести почату справу до кінця;
- працелюбність;

- вимогливість до себе;
- почуття гумору;
- задоволення від процесу творчості;
- спостережливість;
- терпляче відношення до критики;
- енергійність;
- чесність, прямота суджень;
- відсутність нетерплячки при очікуванні винагоро-
ди;

- товариськість;
- самовідданість;
- впевненість при невизначеності і хаосі;
- скептицизм;
- гордість, почуття власної гідності;
- почуття прекрасного;
- чулість до аналізу моральних проблем; ,
- емоційна активність[1:91] .

Кожен суб’єкт соціально-педагогічної взаємодії
як неповторна індивідуальність характеризується своїм
унікальним набором якостей, який визначає рівень її
творчих досягнень і можливостей. Ці якості, звісно,
виявляються нерівномірно, а деякі можуть бути й
зовсім відсутні в діяльності. В залежності від мети соц-
іально-педагогічної діяльності, перелік творчих якос-
тей можна змінювати. Це надає можливість приділити
увагу найбільш яскравим, приоритетним якостям.

Приоритетні завдання педагогіки сьогодні по-
в’язані з пошуком шляхів вирішення проблем фор-
мування творчої особистості, розвитку індивідуаль-
них здібностей і талантів молоді, забезпечення умов
самореалізації кожного вихованця.

Висновки.
Таким чином, професійні цінності є не-

від’ємною складовою  базової компетентності, соц-
іально-професійних компетенцій та метапрофесійних
якостей у процесі підготовки до професійної діяль-
ності є рушійними у педагогічному, методичному,
моральному, духовному самовдосконаленні, що
сприяє підвищенню рівня педагогічної культури май-
бутніх фахівців.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання професійних цінностей як умови підвищення
професійної компетентності студентів вищих навчаль-
них закладів.
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МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ

ДЛЯ ВСІХ В УКРАЇНІ
Дутчак М.В.

Національний університет
фізичного виховання і спорту України

Анотація. Обґрунтовано основні положення про моніторинг
рівня залучення населення до спорту для всіх (визначення,
мета, функції, структура, процедура проведення). Наведено
аналіз результати всеукраїнського опитування різних груп
населення стосовно використання рухової активності під час
дозвілля. Подано підсумки експертного оцінювання держав-
ної політики , спрямованої  на  забезпечення  доступності
спортивних занять для широких верств населення. Проанал-
ізовано причини позитивного та пасивного ставлення насе-
лення до занять спортом для всіх.
Ключові слова: спорт для всіх, рухова активність, загально-
національне опитування, експертне оцінювання, вікові гру-
пи, види спорту, здоров’я, населення.
Аннотация. Дутчак М.В. Мониторинг в системе государ-
ственного управления спортом для всех в Украине. Обосно-
вано основные положения о мониторинге уровня охвата
населения спортом для всех (определение, цель, функции,
структура, процедура проведения). Приведен анализ резуль-
татов всеукраинского опроса различных групп населения
по использованию двигательной активности во время досу-
га. Представлены итоги экспертного оценивания государ-
ственной политики, направленной на обеспечение доступ-
ности спортивных занятий для широких слоев населения.
Проанализированы причины позитивного и пассивного от-
ношения населения к занятиям спортом для всех.
Ключевые слова: спорт для всех, двигательная активность,
общенациональный опрос, экспертное оценивание, возрас-
тные группы, виды спорта, здоровье, население.
Annotation. Dutchak M. Monitoring within the system of public
management of Sport for All in Ukraine. The major regulations
of the monitoring of the level of population involvement into
Sport for All are substantiated (definition, objective, functions,
structure, procedure of execution). The analyses of the results of
all-Ukrainian survey within various strata of population in regard
to their physical activities during leisure time are presented.
Overall results of expert appraisal of the state policy aimed at
providing accessibility of sport activities for public at large are
presented. The analysis of the reasons of positive and negative
attitude of the population towards sport activities is done.
Key words: sport for all, physical activity, national interrogation,
age groups, kinds of sports, health, population.

Вступ.
Тривалий час спостерігається стійка тенден-

ція до зниження рівня здоров’я населення України.
Це призвело до того, що на сьогодні в державі серед-
ня тривалість життя громадян на 10-12 років нижча,
ніж у країнах Європейського Союзу, а передчасна
смертність, особливо серед чоловіків працездатного

віку, є вищою в 3-4 рази. Як наслідок – в Україні відзна-
чається соціально небезпечне співвідношення чо-
ловіків до жінок як 1 до 1,4 (найгірше в Європі). В
Україні зафіксовано однин з найвищих у світі показ-
ників природного зменшення населення (6,4 на тися-
чу осіб).

Здоров’я людини більш ніж на 50% визначаєть-
ся способом життя, тобто поведінкою та ставленням
особистості до власного здоров’я і здоров’я оточую-
чих. За даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я економічний ефект від реалізації програм здо-
рового способу життя досягає співвідношення витрат
і прибутку як 1:8.

Рухова активність є однією з основних детерм-
інант здоров’я, що відноситься до способу життя. В
багатьох наукових дослідженнях переконливо доказа-
но, що вона має позитивний ефект стосовно патоге-
незу всіх важливих та специфічних за синдромом
порушень обміну речовин (інсулінорезестентність,
діабет другого типу, дисліпедемія, гіпертензія та
ожиріння), серцево-судинних захворювань (ішеміч-
на хвороба серця, хронічна серцева недостатність,
змінна хромота) та остеопорозу. Рухова активність
також позитивно впливає на симптоми хронічної об-
структивної хвороби легенів, остеоартриту, фібромі-
алгії, синдрому хронічної втоми, деяких видів раку та
депресії [8, с. 9].

На підставі проведеного аналізу наукової літе-
ратури, власних теоретичних досліджень визначено,
що ефективним шляхом залучення населення до ру-
хової активності є система спорту для всіх [5-7]. З
поміж складових цієї системи варто відзначити про-
ведення регулярних спостережень за відповідними
соціальними процесами для забезпечення зворотно-
го зв’язку про співвідношення результатів діяльності
до визначеної мети державної політики з розвитку
спорту для всіх.

Уже понад 30 років в Канаді, Японії, Фінляндії,
Франції, Італії, Великобританії та інших країнах ши-
роко використовується опитування людей щодо
спортивної участі [11-13]. В кінці 90-х років минулого
століття здійснювалась спроба гармонізувати різні
підходи з цього питання через реалізацію проекту
COMPASS [9].

В Російській Федерації багато років проводить-
ся експертне опитування стосовно реалізації держав-
ної політики у сфері фізичної культури і спорту [1].

Починаючи з 2000 року нами досліджується
проблема запровадження в Україні моніторингу в
системі державного управління спортом для всіх [2].
Визначено мету, функції та складові такого моніто-
рингу [3]. Було розроблено відповідну технологію та
апробовано її в ході спеціального дослідження [4, 10].
Разом з цим, в Україні актуальним видається прове-
дення наукового обґрунтування та нормативного зат-
вердження єдиної процедури моніторингу рівня за-
лучення населення до спорту для всіх.

 Робота виконана відповідно до теми 1.3.1. „Уп-
равлінські та педагогічні засади гуманізації масового
спорту в Україні” Зведеного плану науково-дослід-
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ної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-
2010 роки (№ державної реєстрації 0107U000496).

Формування цілей роботи.
Мета дослідження – розробити технологію

проведення моніторингу рівня залучення населення
до спорту для всіх та здійснити аналіз отриманих ре-
зультатів відповідного всеукраїнського опитування та
експертного оцінювання.

Методологічну основу роботи склали теорія
пізнання, логіка та системний підхід. В якості методу
проведеного теоретичного дослідження використа-
но аналіз літературних джерел та офіційних доку-
ментів. Застосовано методи емпіричних досліджень,
зокрема, спостереження та опитувальний метод.
Математична обробка результатів дослідження ви-
конувалась за допомогою статистичних методів та
комп’ютерних технологій.

Результати дослідження.
Розроблено Положення про моніторинг рівня

залучення населення до спорту для всіх, в якому виз-
начено, що зазначений моніторинг – це система
організаційних заходів, спрямованих на забезпечен-
ня періодичного збирання, опрацювання та аналізу
показників про стан використання рухової активності
у повсякденній діяльності різних груп населення з
урахуванням їхніх потреб та цінностей, а також про
основні чинники, які стримують процес залучення
людей до рухової активності як важливої складової
здорового способу життя.

Моніторинг проводиться з метою надання
органам управління сферою фізичної культури і
спорту повної, своєчасної та достовірної інформації
про оцінку та прогноз соціальної ситуації із залучен-
ня населення до спорту для всіх, механізмів підтрим-
ки прогресивних тенденцій, шляхів попередження та
усунення негативних процесів.

Основні функції Моніторингу:
1) спостереження за процесами залучення населен-
ня до спорту для всіх;

2) виявлення об’єктивних соціальних змін у викорис-
танні рухової активності для зміцнення здоров’я
людей;

3) встановлення та прогнозування впливу державних
управлінських рішень на рівень залучення населен-
ня до спорту для всіх;

4) порівняння оцінок експертів та думок населення з
приводу стану та перспектив використання рухо-
вої активності під час дозвілля громадян;

5) надання органам державної влади інформації про
проблеми у сфері фізичної культури і спорту, які
викликають занепокоєння в суспільстві, та пропо-
зицій для прийняття рішень з удосконалення систе-
ми залучення населення до рухової активності.

Моніторинг включає:
1) всеукраїнське опитування населення;
2) експертне оцінювання.

Всеукраїнське опитування населення про рівень
залучення до спорту для всіх – це формалізоване струк-
туроване інтерв’ювання на визначені запитання та ва-
ріанти відповідей. Запропоновано конкретний перелік
таких запитань та варіантів відповідей.

Експертне оцінювання рівня залучення насе-
лення до спорту для всіх – це процедура оцінки, ана-
лізу та прогнозу реалізації відповідних програм та
заходів шляхом анкетування експертів – фахівців ви-
сокої кваліфікації з питань спорту для всіх – на визна-
чені запитання та варіанти відповідей. Запропонова-
но конкретний перелік таких запитань та варіантів
відповідей.

Опитування та оцінювання проводиться щор-
ічно у квітні.

Організація проведення опитування та оціню-
вання здійснюється Всеукраїнським центром фізич-
ного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я на-
селення “Спорт для всіх”:
1) відповідно до чинного законодавства визначає соц-
іологічну установу та укладає з нею угоду на про-
ведення опитування (вибірка повинна бути репре-
зентативною для населення України віком від 16 до
74 років, обсяг вибіркової сукупності має забезпе-
чувати стандартні відхилення при достовірних 95
відсотках у межах 2,5 відсотка);

2) визначає склад експертів для проведення оцінювання
(в межах 100 – 120 осіб), узгоджує його з Науково-
координаційною радою у сфері фізичної культури та
спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту, в установленому порядку забезпечує умо-
ви для роботи експертів під час оцінювання;

3) в установленому порядку забезпечує опрацюван-
ня та публікацію результатів опитування та оціню-
вання, не пізніше червня кожного року безкоштов-
но направляє їх центральним та місцевим органам
виконавчої влади, громадським організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Розроблене Положення про моніторинг рівня
залучення населення до спорту для всіх підтримано
Науково-координаційною радою у сфері фізичної
культури і спорту Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту (голова ради – академік
В.М.Платонов), у висновку якої зазначається, що зап-
ропонована процедура та інструментарій відповіда-
ють меті вивчення орієнтацій та поведінки населення
стосовно занять спортом для всіх. Запропонований
перелік питань та відповідей для всеукраїнського опи-
тування та експертного оцінювання розроблено з
дотриманням визначених стандартів для соціологіч-
них досліджень.

З урахуванням результатів проведеного нами
дослідження та на виконання Державної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 2006 року № 1594, Міністер-
ство України у справах сім’ї, молоді та спорту своїм
наказом від 31 березня 2008 року № 1280 “Про моні-
торинг залучення населення до спорту для всіх” зап-
ровадило такий моніторинг в Україні та затвердило
розроблене нами положення про цей моніторинг.

 Відповідно до вказаного наказу Всеукраїнсь-
кий центр фізичного здоров’я населення “Спорт для
всіх” визначив, що опитування та оцінювання у 2008
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році буде проводити компанія Research & Branding
Group. Фахівцями цієї компанії у квітні-травні 2008
року проведено збір емпіричної інформації методом
стандартизованого інтерв’ю респондентів за місцем
їх проживання. Для опитування населення була вико-
ристана вибірка, загальний обсяг якої склав N=1207
осіб віком від 16 до 74 років. Вибіркова сукупність
репрезентувала населення України за статтю, віком і
територією проживання (місто або село). Викорис-
таний обсяг вибіркової сукупності забезпечує очіку-
вану граничну похибку для вибірки в цілому () у ±2,5%
при рівні довірчої вірогідності Р=0,954 (95,4%).

Цільову аудиторію експертів склали представ-
ники засобів масової інформації, органів виконавчої
влади, спортивних організацій і т.п. Загальний обсяг
експертної групи становив 100 осіб, які проживають
в м. Києві та Київській області (12 осіб) і в 24-х облас-
них центрах країни (по 3-5 осіб у кожному).

Автором проводився аналіз та інтерпретація
отриманої інформації в ході опитування та експерт-
ного оцінювання. Математична обробка показників
дослідження здійснювалась з використанням комп’-
ютерної програми SPSS.

Результати проведеного опитування засвідчують,
що протягом минулого року більшість населення Ук-
раїни (56% опитаних) жодного разу не використовува-
ла свій вільний час для занять спортом. В той же час,
приблизно четверо з десяти дорослих жителів країни
(42%) хоча б один раз займалися спортом для всіх.

У процесі статистичного аналізу було виявле-
но, що частота згадок про заняття спортом протягом
останнього року певною мірою залежить від таких
характеристик населення, як вік, місце проживання і
рід діяльності. Загалом вони зводяться до наступних
основних тенденцій:
чоловіча частина населення в цілому декілька частіші,
ніж жіноча, минулого року використовувала свій
вільний час для занять спортом (відповідно, 51%
опитаних проти 34%);
зі збільшенням віку у жителів країни спостерігалося
зниження активності занять спортом на дозвіллі:
частіше всього про спортивно активне проведення
часу протягом останнього року згадували наймо-
лодші жителі України (16-24 років), а найрідше —
найстарші (65-74 роки);
в цілому по країні спостерігається слабо виражена
тенденція до того, що із зростанням рівня освіти
збільшується рівень залучення осіб до спортивних
занять в останні 12 місяців;
серед груп населення з різним сімейним станом про
свої заняття спортом протягом року частіше всьо-
го згадують особи, що не перебувають у шлюбі, а
найрідше — особи, що втратили подружжя (вдівці
і вдови), що, мабуть, значною мірою пояснюється
віковими характеристиками цих груп (наприклад,
середній вік осіб, які не перебувають у шлюбі, скла-
дає 28 років, а осіб у шлюбі — 45 років, у розлуче-
них — 43 роки, й у овдовілих — 62 роки);
серед груп населення, диференційованих за видами
трудової діяльності, про свої заняття спортом зна-

чущо частіше за інших вказують учні та студенти,
військовослужбовці та працівники правоохоронних
органів, а також перші керівники підприємств та
організацій; з іншого боку, найбільш рідко про це
згадують пенсіонери.

Мешканці України, які за останні 12 місяців
хоча б раз займалися спортом для всіх, використову-
вали для цього понад 40 видів спорту. Більшість з та-
ких респондентів займались декількома видами
спорту. Виходячи з одержаних відповідей, можна кон-
статувати, що в цілому в Україні найдоступнішими є
види спорту наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.
Розподіл опитаних за видами спорту, якими вони

займалися на дозвіллі у останні 12 місяців
(% до осіб, які займалися спортом; N=510)

Вид спорту %  
Футбол 26,3 
Волейбол 13,3 
Гімнастика 12,0 
Легка атлетика 11,2 
Оздоровчий біг 9,2 
Плавання 8,0 
Фітнес 6,5 
Важка атлетика 4,5 
Баскетбол 4,1 
Бокс 3,7 
Настільний теніс 2,2 

Статева приналежність єдина з соціально-де-
мографічних характеристик, що значущо впливає на
популярність видів спорту, що використовуються для
занять широких верств населення. Чоловіки значно
частіше, ніж жінки, під час занять спортом віддавали
перевагу футболу, важкій атлетиці і боксу. У свою
чергу, жінки значно частіше вважали за краще зай-
матися гімнастичними вправами, фітнесом, легкою
атлетикою та плаванням.

Переважна більшість населення країни, яка ми-
нулого року займалася спортом для всіх, вважала за
краще проводити такі заняття самостійно, а не в рамках
будь-яких організаційних структур (рисунок 1). Істотно
рідше вони займалися спортом у складі неформальних
груп, і ще рідше – у складі спортивних клубів, секцій і
т.п. При цьому помітною є загальна тенденція до висо-
кої популярності серед населення організаційних форм
занять спортом, що пов’язані з мінімальними витрата-
ми на оплату фізкультурно-спортивних послуг.

За звичай, особи, які займалися спортом для
всіх, практикували проведення таких занять приблиз-
но один раз на тиждень. Істотно рідше ці заняття про-
водилися 2 або більше разів на тиждень (рисунок 2).
Як показують розрахунки, в середньому на одну осо-
бу, яка займалася спортом, за минулий рік припада-
ло приблизно 81 заняття або 1,6 заняття на тиждень.
При цьому не було виявлено статистично значущих
відмінностей у середній кількості занять спортом,
проведених представниками різних соціально-демог-
рафічних груп населення.
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За оцінками населення, в більшості випадків їх
типове заняття спортом на дозвіллі в попередньому
році тривало від 30 хвилин і більше (рисунок 3). Зроб-
лені розрахунки дозволяють констатувати, що серед-
ня тривалість таких занять в цей період складала при-
близно 40 хвилин. Зафіксовано значущі відмінності у
тривалості занять спортом, якими були зайняті пред-
ставники різних соціально-демографічних груп на-
селення. Зокрема, у центральному та південно-східно-
му регіонах країни середня тривалість занять була
дещо вищою, ніж у західному регіоні. Із збільшенням
віку середня тривалість занять спортом помітно ско-
рочувалася. Є також окремі відмінності стосовно три-
валості занять спортом у представників груп, що роз-
різняються за  видом  трудової  діяльності  та
матеріальним достатком.

В ході опитування 90% респондентів заявили,
що минулого року вони не брали участі в спортивних
змаганнях та у будь-яких масових спортивних заходах,
що проводилися під егідою державних органів або гро-
мадських організацій. А про свою участь в подібних
акціях зазначило близько 9% опитаних. Рівень замуче-
ності до таких заходів залежить від вікових та сімейних
характеристик респондентів, а також від виду їх трудо-
вої діяльності. Так, серед різних вікових груп найвища
питома вага осіб, які брали участь у спортивних акці-
ях, була зафіксована у наймолодшої частини населен-
ня, а із збільшенням віку опитуваних значення цього
показника неухильно знижувалися. А серед груп з
різним видом трудової діяльності найвищі значення
участі у спортивних заходах були зафіксовані у військо-
вослужбовців та працівників правоохоронних органів,
а також у представників молоді, що навчається.

З урахуванням рекомендацій Всесвітньої
організації охорони здоров’я щодо оптимального
обсягу рухової активності для отримання оздоров-
чого ефекту [8] та на основі використання основних
положень загальноєвропейського проекту COMPASS
[9] нами пропонується розрізняти три рівня залучен-
ня конкретної людини до занять спортом для всіх з
метою зміцнення здоров’я:

перший рівень – достатній (не менше 4-5 за-
нять на тиждень або більше 240 разів на рік, тривалість
одного заняття – не менше 30 хв.);

другий рівень – помірний (2-3 заняття на тиж-
день або від 120 до 240 разів на рік, тривалість одного
заняття – не менше 30 хв.);

третій рівень – низький (1-2 заняття на тиж-
день або від 1 до 120 разів на рік).

Керуючись запропонованою класифікацією
нами встановлено, що серед осіб, які займалися в
Україні спортом для всіх в останні 12 місяців, перший
рівень залучення до таких занять має 7% , другий –
14%, а третій – 70%.

Екстраполюючи зазначені показники на всю
вибірку можна стверджувати, що лише троє із ста
громадян України мають достатню рухову активність
для зміцнення здоров’я, для 6% – характерна помірна
зайнятість спортом, а у кожного третього мешканця
країни у віці від 16 до 74 років – низька рухова ак-
тивність оздоровчої спрямованості. Більша полови-
на дорослого населення України не залучена до
спорту для всіх.

Впродовж останніх 12 місяців витрати населен-
ня України, пов’язані з оплатою тих чи інших аспектів
занять спортом, найчастіше спрямовувалися на прид-
бання спортивного взуття і одягу. Другу за місткістю
статтю таких витрат склали кошти, витрачені на прид-
бання спортивного інвентарю та обладнання. На тре-
тьому місці виявилися витрати, пов’язані з оплатою
різних спортивних послуг (таблиця 2).

На сучасному етапі за наявністю або відсутн-
істю намірів займатися спортом найближчим часом
населення України ділиться на дві нерівні частини.
Більшість жителів країни (близько 60%), в цілому, не
планує таких занять під час дозвілля. Причому ос-
новна їх маса (48%) цілком впевнено заявила про
відсутність таких планів. З іншого боку, приблизно
третина населення має плани зайнятися спортом най-
ближчого року. Слід зазначити, що особи, які плану-
ють займатися спортом, неоднорідні за ступенем такої
“зрілості”: приблизно половина з них (19%) перекон-
ливо зазначила про те, що збирається займатися
спортом на дозвіллі, а інша частина (16%) відзначила,
що швидше планує такі заняття.

В той же час переважна більшість дорослого
населення України не хотіла б, щоб їх діти або онуки
вели малорухливий спосіб життя. Про це свідчить той

Таблиця 2.  
Розміри витрат населення на оплату товарів та послуг, пов’язані із заняттями спортом  

протягом останніх 12 місяців (% до всіх опитаних; N=1207) 
 

Стаття витрат Дія % до опитаних 
Витратили 

(в середньому гривень 
на особу) 

купували 33,1 468,3 
не купували 60,9  

Спортивний одяг і взуття 

важко відповісти 5,9  
купували 10,0 590,9 
не купували 85,2  

Спортивний інвентар та 
обладнання  

важко відповісти 4,8  
купували 7,4 507,2 
не купували 86,6  

Фізкультурно-спортивні 
послуги 

важко відповісти 6,0  
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Рис. 1. Розподіл осіб, які займалися спортом для всіх в останні 12 місяців,
за організацією таких занять (% до осіб, які займалися спортом; N=510).

 

11

21

23

29

82

у будинку відпочинку, санаторії і
т.п.

у спортивному клубі, секції і т.п. з
оплатою послуг

у спортивному клубі, секції і т.п.
без оплати послуг

у неформальній групі без тренера,
інструктора

займались самостійно 

Рис. 2. Розподіл осіб, що займалися спортом для всіх в останні 12 місяців,
за кількістю проведених занять (% до осіб, які займалися спортом; N=510).
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Рис. 3. Розподіл осіб, що займалися спортом для всіх в останні 12 місяців,
за тривалістю проведених занять (% до осіб, які займалися спортом; N=510).
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факт, що 95% опитаних прямо заявили про своє неба-
жання, щоб підростаюче покоління вело пасивний
спосіб життя, а також щоб їх діти або онуки були
звільнені від уроків фізкультури (92%). Більш того,
майже всі респонденти відзначили своє прагнення до
того, щоб їх діти або онуки на дозвіллі систематично
займалися будь-якими видами спорту. При цьому слід
підкреслити, що дорослі вельми одностайні відносно
того, що заняття підростаючого покоління спортом
повинно носити в майбутньому “аматорський” харак-
тер. Що ж до підготовки їхніх дітей або онуків до занять
професійним спортом, то тут думки респондентів роз-
поділилися неоднозначно: питома вага прихильників
такого варіанту спортивних занять (40%) приблизно
рівна питомій вазі його супротивників (35%). Слід та-
кож відзначити, що в процесі аналізу не було виявлено
статистично значущих зв’язків між розподілом наве-
дених вище точок зору та соціально-демографічними
характеристиками респондентів.

Один з аспектів дослідження полягав у вияв-
ленні думок населення стосовно значення, яке мо-
жуть мати певні чинники для залучення людей до за-
нять спортом під час дозвілля. У якості емпіричних
індикаторів таких чинників розглядалися вербальні
описи шістнадцяти різних життєвих ситуацій, суб-
’єктивні оцінки ролі яких наводяться в таблиці 3.

Аналіз цих оцінок демонструє, що, на думку
населення країни, найпомітніший стимулюючий
вплив на залучення людей до спорту має, перш за
все, бажання бути здоровими, а також такі обстави-
ни, як бажання бути привабливими, розташування
спортивних споруд поблизу будинку, бажання бути

кращими, сильнішими, і високий рівень добробуту.
Всі вказані обставини оцінюються населенням як такі,
що мають велике значення у залученні до спорту
широких мас населення.

Що стосується всіх інших життєвих обставин,
що увійшли до списку, то їх значення оцінюється на-
селенням як в цілому помірне у вирішенні вказаного
завдання. При цьому слід зазначити, що оцінки таких
обставин дещо розрізняються між собою. Зокрема,
якщо такі обставини, як потреба у спілкуванні, праг-
нення поліпшити спортивний результат, особиста
участь у змаганнях і ряд інших, близько половини
опитаних сприймає як такі, що мають велике значен-
ня для залучення людей до спорту, то відносно при-
кладу державного або політичного діяча, такі оцінки
одержані зі слів приблизно чверті опитаних.

На думку жителів України, пасивне ставлення
людей до занять спортом для всіх, в першу чергу, обу-
мовлюється причинами матеріального характеру: ви-
сока вартість послуг в спортивних центрах і недостатні
матеріальні можливості населення (таблиця 4).
Більшість інших причин, включених до запропонова-
ного списку, основною масою населення також розг-
лядається як такі, що відіграють досить велику роль у
формуванні пасивного ставлення до спорту. За своїм
значенням всі ці причини достатньо різноманітні і тор-
каються різних аспектів життя: відсутність вільного
часу, низький рівень суспільної та індивідуальної куль-
тури, недостатня пропаганда здорового способу жит-
тя і т.п. Замикають цей ієрархічний ряд три причини,
вплив яких на пасивне ставлення до спорту населення
країни вважає помірним: думка „У мене не той вік,
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Таблиця 3.  
Оцінка населенням значення окремих чинників для залучення людей до занять спортом 

 (% до всіх опитаних; N=1207) 
 

Найменування чинника велике помірне мале та ніяке 
1. Бажання бути здоровим  90 8 2 
2. Приклад відомого спортсмена  44 30 26 
3. Приклад державного або політичного діяча 24 25 51 
4. Особлива спортивна подія (Олімпійські ігри, чемпіонат 
світу, Європи) 

45 31 24 

5. Особиста участь у змаганнях 51 27 22 
6. Розташування поблизу помешкання спортивних 
майданчиків, фітнес-центру 

69 22 9 

7. Високий рівень власного добробуту 69 21 10 
8. Прагнення поліпшити спортивний результат 52 28 20 
9. Бажання бути привабливим 73 21 6 
10. Потреба у спілкуванні 53 32 15 
11. Бажання одержати задоволення від „м’язової втоми” 40 35 25 
12. Кар’єра у професійній діяльності 36 32 32 
13. Бажання бути кращим, сильнішим 69 21 10 
14. Поради друзів  37 37 26 
15. Знання та навички з рухової активності, які були 
одержані в школі, ВНЗ  

46 34 20 

16. Вплив засобів масової інформації 40 31 29 
 

Таблиця 4.  
Оцінка населенням значення окремих причин пасивного ставлення людей до занять спортом  

(% до всіх опитаних; N=1207). 
 

Найменування причини велике помірне мале та ніяке 
1. Дефіцит власних коштів для відвідування спортивних 
клубів, фітнес-центрів та на придбання необхідного одягу, 
інвентарю  

75 16 9 

2. Низький рівень пропаганди цінностей спорту і здоров’я  60 26 14 
3. Відсутність вільного часу 65 25 10 
4. Висока вартість послуг у спортивних центрах  77 17 6 
5. Невміння організувати себе та свої заняття спортом під 
час дозвілля 

57 29 14 

6. Відсутність матеріальних стимулів для підтримання і 
покращання здоров’я та фізичних кондицій  

52 32 16 

7. Недостатня кількість спортивних клубів, фітнес-центрів 52 29 19 
8. Низький рівень благоустрою та комфортності існуючих 
спортивних споруд  

53 32 15 

9. Низький рівень індивідуальної культури здоров’я 52 35 13 
10. Низький рівень індивідуальної фізичної культури 
(фізичної підготовленості, спеціальних знань та вмінь) 

54 33 13 

11. Не дозволяє стан здоров’я, часті хвороби  54 26 20 
12. Недостатній розвиток у суспільстві культури спорту та 
здорового способу життя 

58 29 13 

13. Думка: „У мене не той вік, щоб займатися спортом” 45 28 27 
14. Не врахування стану фізичного здоров’я та фізичної 
підготовленості під час призначення на керівні посади  

36 38 26 

15. Відсутність моральних стимулів до занять спортом під 
час дозвілля  

44 36 20 
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щоб займатися спортом”, відсутність моральних сти-
мулів і те, що стан фізичної підготовленості не врахо-
вується у процесі кар’єрного зростання.

Експертні оцінки задоволеності державною
політикою, спрямованою на залучення широких
верств населення до занять спортом на дозвіллі, роз-
поділилися приблизно порівну між тими, кого ця пол-
ітика в цілому задовольняє (43 особи), і тими, хто нею
в цілому незадоволений (52 особи). При цьому та
частина експертів, яка більшою чи меншою мірою
задоволена державною політикою в цьому напрямі,
висловлювалася обережніше, ніж їх опоненти: тільки
13 з них твердо заявили про те, що задоволені політи-
кою держави, а інші 30 вказали, що вони швидше за-
доволені, аніж незадоволені цією політикою. А у
складі їх опонентів за даною позицією зафіксовано
рівне співвідношення як повністю незадоволених цим
напрямом державної політики, так і швидше незадо-
волених, ніж задоволених ним (по 26 експертів).

За оцінками експертів, впродовж останніх
років розподіл асигнувань на розвиток спорту з бюд-
жетів усіх рівнів складався таким чином, що 76% їх
загального обсягу припадало на спорт вищих досяг-
нень, і лише чверть — на спорт для всіх. Таке співвідно-
шення експерти вважають невиправданим. У зв’язку
з цим суть пропонованих ними змін до системи асиг-
нування спорту полягає у тому, щоб бюджетні асиг-
нування на спорт вищих досягнень скоротилися б
приблизно на 19%, а асигнування на спорт для всіх на
стільки ж зросли.

Як вважають експерти, для збільшення в країні
загальної кількості людей, які займаються спортом для
всіх, основним пріоритетом бюджетного фінансуван-
ня повинно стати будівництво і капітальний ремонт
загальнодоступних спортивних споруд, на це слід
відводити приблизно 37% асигнувань, що виділяють-
ся на розвиток спорту для всіх. Інші найбільш вагомі
виплатами повинні бути спрямовані на оплату праці
тренерів та інструкторів, які займаються з соціально
незахищеними верствами населення (23%), а також
на проведення різних масових спортивних заходів
(19%). Приблизно по десятій частині цих асигнувань
потрібно спрямовувати на фінансову допомогу
різним громадським організаціям, що залучають
людей до занять спортом, а також на фінансування
відповідної соціальної реклами.

В цілому експерти достатньо неоднозначно
оцінили те, якою мірою ті або інші структури суспіль-
ства здійснюють реальні заходи для підвищення дос-
тупності спорту на дозвіллі широким верствам насе-
лення країни. Найбільшою мірою вирішенню
вказаного завдання сприяють на думку 42 експертів
спортивні федерації, добровільні спортивні товариства
(37 експертів), бюджетні установи – центри “Спорт для
всіх” (36 експертів), засоби масової інформації (33 ек-
сперти), а також органи виконавчої влади (29 експертів).
А недостатньою у цьому відношенні є діяльність пол-
ітичних партій (81 експерт), депутатів різних рівнів (75
експертів), медичних установ (67 експертів), керівників
підприємств та організацій (57 експертів).

Досить неоднозначно експерти висловилися і
стосовно позитивних тенденцій у сфері спортивного
життя країни. Зокрема, більшість з них в цілому пого-
дилася з тим, що за останні роки в країні збільшилася
кількість спортивних клубів та фітнес-центрів за
місцем проживання, що на сьогодні попит переви-
щує пропозиції щодо занять спортом для всіх, що
збільшилася загальна кількість людей, які займають-
ся спортом на дозвіллі, що в цілому покращилися
умови для таких занять спортом, а також з тим, що
збільшилася кількість і покращилася якість спортив-
них майданчиків за місцем проживання громадян. У
той же час більшість експертів в цілому не згодні з
тим, що за цей же час покращилися умови для занять
спортом у місцях масового відпочинку, а також за
місцем навчання або роботи громадян.

На думку експертів, чинники, що здатні спри-
яти залученню людей до занять спортом для всіх,
можна вибудувати у певну ієрархічну послідовність,
залежно від сили їх стимулюючої дії. Так, від ѕ і більше
складу експертної групи до числа чинників, що
найістотніше впливають на цей процес, віднесли ба-
жання людини бути здоровою, особисту участь у
змаганнях, бажання бути привабливим, розташуван-
ня спортивних споруд поряд з місцем проживання і
бажання бути кращим, сильнішим.

Дещо меншою мірою (від 60 до 50% складу
групи) експерти схильні пов’язувати залучення лю-
дей до занять спортом для всіх з такими обставина-
ми, як приклад відомого спортсмена, потреба у
спілкуванні, вплив якоїсь особливої спортивної події
(Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи і т.п.),
або ж прагнення поліпшити спортивний результат.

Нарешті, менш половини складу експертної
групи визнає істотний стимулюючий вплив на залу-
чення широких мас населення до занять спортом з
боку таких чинників, як вплив засобів масової інфор-
мації, кар’єра у професійній діяльності, знання і на-
вички рухової активності, одержані в навчальних зак-
ладах, бажання одержати задоволення від “м’язової
втоми”, високий рівень власного добробуту, поради
друзів та приклад державного або політичного діяча.

Серед чинників, що сприяють пасивному став-
ленню людей до занять спортом на дозвіллі, основна
частина експертів (приблизно 2/3 і більше від загаль-
ного складу групи) назвала низький рівень індивіду-
альної культури здоров’я, високу вартість послуг в
спортивних центрах, недостатній розвиток у
суспільстві культури спорту і здорового способу
життя, дефіцит у населення власних засобів для
відвідин фітнес-центрів, а також низький рівень інди-
відуальної фізичної культури.

Дещо менше (близько половини складу гру-
пи) до числа чинників, які здатні викликати у людей
пасивне ставлення до спорту на дозвіллі, експерти
відносили низький рівень пропаганди цінностей
спорту і здоров’я, невміння людей організувати себе
і свої заняття спортом під час дозвілля та низький
рівень впорядкування існуючих спортивних споруд.

Що стосується решти відповідних чинників, то
їх істотну роль у формуванні пасивного відношення
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широких мас населення до занять спортом на дозвіллі
більшою чи меншою мірою визнавали менше поло-
вини членів експертної групи.

Відповідаючи на питання стосовно необхідних
змін у державній політиці із залучення широких верств
населення до занять спортом на дозвіллі експерти
висловили 34 різні думки. При цьому на кожного ек-
сперта припадало в середньому приблизно по 2-3
думки. Перша “десятка думок”, з яких експерти були
найбільш одностайні, подана у таблиці 5. За оцінка-
ми експертів, державі слід, перш за все, збільшити
фінансування спорту для всіх, а також підсилити про-
паганду здорового способу життя. Істотну роль у за-
лученні широких мас до занять спортом, на їх думку,
повинно відіграти також будівництво сучасних
спортивних комплексів і модернізація вже наявної
матеріально-технічної бази спорту для всіх. Помітно
рідше експерти проявляли свою одностайність за
іншими напрямами.

В ході опитування експертам було запропоно-
вано назвати п’ять видів спорту, які вони вважають
найперспективнішими у плані збільшення кількості
людей, що займатимуться ними на дозвіллі наступ-
ного року. За результатами аналізу висловлених екс-
пертами думок можна констатувати, що ця п’ятірка
найперспективніших видів спорту включає: футбол
(1 місце), волейбол (2 місце), легку атлетику (3 місце),
плавання (4 місце) та велоспорт (5 місце). Ці оцінки
значною мірою співпадають з результатами прове-
деного всеукраїнського опитування, в ході якого на-
селення найчастіше відзначало, що наступного року
збирається зайнятися саме футболом і волейболом.
Що стосується третього і четвертого місця за часто-
тою згадування, то у відповідях населення вони роз-
поділилися між такими видами спорту, як плавання,
гімнастика, легка атлетика і біг, що у принципі узгод-
жується з прогнозами експертів. А ось оцінки з при-
воду велоспорту, який експерти найчастіше ставили
на п’яте місце, розходяться з думкою населення, у
відповідях якого бажання зайнятися цим видом спорту
згадувалося приблизно 1% опитаних.

Оцінюючи різні формати проведення масових
спортивних заходів з погляду ефективності залучен-

ня за їх допомогою широких верств населення до за-
нять спортом на дозвіллі, експерти вибудували на-
ступну ієрархію таких форматів:
перше місце: спартакіади, універсіади і т.п.;
друге місце: чемпіонати з окремих видів спорту се-
ред аматорів;
третє місце: телевізійні шоу за участю пересічних
громадян;
четверте місце: телевізійні шоу за участю зірок;
п’яте місце: комерційні змагання зірок спорту.

Як вважають експерти, під час організації ма-
сових спортивних заходів найбільший ефект у залу-
ченні широких верств населення до занять спортом
на дозвіллі може бути одержаний за рахунок залу-
чення до цих заходів таких відомих осіб:
перше місце: зірки спорту;
друге місце: зірки естради і шоу бізнесу;
третє місце: зірки телебачення;
четверте місце: зірки театру і кіно;
п’яте місце: політики.

На думку експертів, найпривабливішими для
населення наступного року будуть такі організаційні
структури занять спортом:
перше місце: спортклуби і секції без оплати послуг;
друге місце: спортклуби і секції з оплатою послуг;
третє місце: будинки відпочинку, санаторії і т.п.;
четверте місце: неформальні групи без тренера та
інструктора;
п’яте місце: самостійні заняття.

Слід зазначити, що ці оцінки досить слабко уз-
годжуються з результатами масового опитування, в
якому абсолютна більшість респондентів відзначила
бажання займатися спортом самостійно, і близько по-
ловини — у безкоштовних спортивних клубах і секціях,
і ще менше у рамках інших організаційних структур.

Порівнюючи результати всеукраїнського опи-
тування населення та експертного оцінювання слід
зазначити, що пересічні громадяни здебільшого праг-
нуть до занять, які не вимагають значних фінансових
затрат, а експерти виходять з позиції доцільності та
ефективності таких занять для збереження здоров’я
та вирішення інших соціально-економічних завдань.

Таблиця 5.  
Запропоновані експертами зміни до державної політики із залучення населення до занять спортом  

для всіх (особа; N=100) 
 

Зміст пропозиції експертів Кількість 
експертів 

Збільшення фінансування спорту для всіх 48 
Посилення пропаганди здорового способу життя  37 
Будівництво сучасних спортивних комплексів 21 
Розвиток, реконструкція матеріально-технічної бази  20 
Підготовка відповідних кадрів  12 
Залучення навчальних закладів до організації занять спортом 11 
Доступність відвідування занять спортом  
Гідна оплата праці тренерів, інструкторів 10 
Наведення ладу на діючих спортивних спорудах 7 
Створення оздоровчих клубів за місцем проживання 7 
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Висновки.
Моніторинг рівня залучення населення до

спорту для всіх – це система організаційних заходів,
спрямованих на забезпечення періодичного збиран-
ня, опрацювання та аналізу показників про стан вико-
ристання рухової активності у повсякденній діяльності
різних груп населення з урахуванням їхніх потреб та
цінностей, а також про основні чинники, які стриму-
ють процес залучення людей до рухової активності як
важливої складової здорового способу життя.

Моніторинг включає: 1) всеукраїнське опиту-
вання населення; 2) експертне оцінювання. Він про-
водиться щорічно відповідно до розробленого авто-
ром положення.

Протягом останнього року понад 40% жителів
країни з тим або іншим ступенем активності займа-
лися спортом. При цьому, як правило, вони явно відда-
вали перевагу найдемократичнішим і доступнішим
(у матеріальному і організаційно-технічному відно-
шенні) видам спорту: футболу, волейболу, гімнастиці,
легкій атлетиці і т.п. Абсолютна більшість тих, хто зай-
мався спортом, вважала за краще проводити заняття
не у складі спеціально створених для цього структур
(спортивних клубів, секцій і т.п.), а самостійно або ж
у складі неформальних структур, що не мають тре-
нера або інструктора. Ймовірно, це також було вик-
ликано прагненням максимально заощадити кошти
на проведення подібних занять. Одним із наслідків
такої організації спортивного життя виявилося те, що
протягом даного періоду вельми незначна частина
громадян (9%) взяла участь в будь-яких змаганнях або
масових спортивних акціях.

Лише троє із ста громадян України мають до-
статню рухову активність для зміцнення здоров’я, для
6% – характерна помірна зайнятість спортом, а у кож-
ного третього мешканця країни у віці від 16 до 74
років – низька рухова активність оздоровчої спрямо-
ваності. Більша половина дорослого населення Ук-
раїни не залучена до спорту для всіх.

Істотне збільшення в країні числа осіб, які у
вільний час займається спортом, вимагає, перш за
все, збільшення державного фінансування системи
спорту для всіх, а також істотного посилення пропа-
ганди здорового способу життя, будівництва сучас-
них спортивних комплексів і модернізації вже наяв-
ної матеріально-технічної бази масового спорту.
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НАУКОВІ ВИДАННЯ З ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК: АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Єрмаков С.С.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. Представлено аналіз наукових видань з педагогіч-
них наук. Розглянуто можливості інтеграції видань до євро-
пейського науково-освітнього простору. Визначено позиції
засновників наукових видань щодо вдосконалення видавни-
чої діяльності і підвищення якості статей. Зазначено адреси
видань у мережі Інтернет і можливості вільного доступу до
інформації. Наведено основні напрямки розвитку спеціалі-
зованих наукових видань. Запропонована система визначен-
ня якості публікацій та критерії оцінки праці науковців.
Ключові слова: видання, наука, рейтинг, система, педагогіка,
інформація, простір, освіта.
Аннотация. Ермаков С. С. Научные издания по педагогичес-
ким наукам: анализ деятельности и перспективы евроинтегра-
ции. Представлен анализ научных изданий по педагогическим
наукам. Рассмотрены возможности интеграции изданий в ев-
ропейское научно-образовательное пространство. Определе-
ны позиции учредителей научных изданий по совершенство-
ванию издательской деятельности и повышению качества
статей. Указаны адреса изданий в сети Интернет и возможно-
сти свободного доступа к информации. Приведены основные
направления развития специализированных научных изданий.
Предложена система определения качества публикаций и кри-
терии оценки работы научных работников.
Ключевые слова: издание, наука, рейтинг, система, педаго-
гика, информация, пространство, образование.
Annotation. Iermakov S.S. Scientific editions on pedagogical
sciences: analysis of activity and a prospect of Euro integration.
Analysis of scientific editions on pedagogical sciences is
presented. Possibilities of integration of issuings in European
scientific – educational space are construed. Items of founders
of scientific editions on perfecting publishing and improvement
of quality of articles are defined. Addresses of issuings in a network
the Internet and possibilities of a free access to the information
are indicated. Main routes of development of the specialized
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scientific editions are indicated. The system of determination
of quality of publications and criteria of an assessment of works
of science officers is offered.
Keywords: journal, science, ra ting, system, pedagogics,
information, space, education.

Вступ.
Наукові видання педагогічного спрямування

відображують стан і зазначають перспективи  подаль-
шого розвитку та вдосконалення процесу підготовки
фахівців. Заявлений державою напрямок на інтегра-
цію освітянської галузі до Європейського науково-
освітнього простору достатньо представлений у на-
казах, розпорядженнях, рекомендаціях органів
управління від Міністерства освіти і науки України і
до відповідних відділів місцевих адміністрацій. Все це
потребує корегування видів діяльності освітніх уста-
нов. У такій ситуації не можуть бути осторонь нау-
кові видання з педагогічних наук. Тому є певний сенс
провести аналіз їх діяльності у відповідності до кри-
теріїв провідних наукових видань європейських країн.

Існуюча на сьогодні система оцінки діяльності
наукових видань побудована на кількісних рейтинго-
вих показниках і вона спонукає вищі навчальні закла-
ди до заснування і затвердження все більшої їх
кількості у ВАК України [4, 5]. Одним з прикладів є
заснування одного видання декількома навчальними
закладами, яке у подальшому зараховується кожно-
му з них при визначенні рейтингу їх діяльності.
Кількість наукових видань з педагогічних наук, що зат-
верджено у ВАК України давно сягнула за сотню.
Вимоги до наукових видань не складні і їх виконують
майже всі засновники [1]. Але порівняння показників
діяльності вітчизняних видань з закордонними вказує
на повну їх протилежність. Найвагомішими критері-
ями вітчизняних видань є склад редакційної колегії,
тираж, обов’язкова безкоштовна розсилка до 7 бібліо-
тек і установ та деякі інші. Для закордонних видань
основний критерій – це показник їх необхідності нау-
ковцям. Саме останні визначають видання, які є
найбільш корисними. Свою думку науковці вислов-
люють у своїх статтях через цитування корисної для
них інформації в інших виданнях. Так звані імпакт-
фактор та індекс оперативності видання щорічно виз-
начаються інститутом наукової інформації США [2].
За їх рівнем складається рейтинг наукових видань. Але
для досягнення високих значень зазначених показ-
ників слід проводити цілу низку заходів, що потребує
досить тривалого часу. Отримання визнання нау-
ковців – це досить кропітка робота засновників ви-
дань та редакційних колегій. Означений напрямок стає
все більш актуальним для тих вітчизняних видань, які
спроможні і планують інтегруватись до європейсь-
кого науково-освітнього простору з відповідним дот-
риманням стандартів діяльності наукових журналів
провідних країн світу.

Націленість на європейську інтеграцію зумов-
лює необхідність підвищення стандартів якості періо-
дичних видань та наукових публікацій зокрема [2, 3].

Все це дає підстави стверджувати про акту-
альність і своєчасність поставленої проблеми, а та-

кож про необхідність її найскорішого вирішення.
Робота виконана у відповідності до практич-

них завдань вищих навчальних закладів щодо орієн-
тації своєї діяльності у напрямку інтеграції до Євро-
пейського науково-освітнього простру.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є аналіз діяльності наукових

видань з педагогічних наук та визначення напрямків
вирішення проблем, що гальмують їх вдосконалення
у відповідності до притаманних провідним журналам
Європейських країн критеріїв.

Результати досліджень.
Першим напрямком визначення ефективності

діяльності наукових видань з педагогічних наук є аналіз
списків літературних джерел в авторефератах 2007
року. Вони вказують на вибір науковцями видань для
публікації своїх статей. Аналіз здійснено за електрон-
ними версіями авторефератів, що представлено на
сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вер-
надського (http://www.nbuv.gov.ua/). Всього пред-
ставлено 245 авторефератів з педагогічних наук за 2007
рік за всіма спеціальностями (табл. 1).

У мережі Інтернет було знайдено видання, які
відсутні у списку фахових за адресою http://
www.vak.org.ua/ але їх заявлено як видання з педагог-
ічних наук. Це такі видання: Ученые записки Таври-
ческого национального университета им. В.И.Вер-
надского2,7 (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
UZTNU/index.html); Наукові записки Національного
університету “Києво-Могилянська академія”: серія:
педагогічні, психологічні науки та соціальна робота2,6,
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/
index.html); Післядипломна освіта в Україні2,6, (http://
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/POU/index.html);
Науковий вісник Волинського національного універ-
ситету5 за 1997-2005рр. (http://library.vdu.edu.ua/ukr/
g_pokaz/).

Також було знайдено видання, які не потрапи-
ли до таблиці 1 але представляють електронні версії
статей у мережі Інтернет: Вісник Вінницького політех-
нічного інституту4 , (http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua/
); Народна освіта (Київський обласний інститут після-
дипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педа-
гогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім.
Ярослава  Мудрого) (ел.видання)2,3,4,  (http://
www.narodnaosvita.kiev.ua , http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/NarOsv/index.html).

Дані таблиці свідчать, що автори авторефератів
не завжди правильно зазначають назви наукових ви-
дань. Це вносить деякі непорозуміння при визначенні
місця видання у рейтинговому списку і фактично є
порушенням вимог щодо оформлення списку публ-
ікацій у авторефераті.

За даними сайту ВАК (http://www.vak.org.ua/)
на лютий 2008 року всього з педагогічних наук зареє-
стровано 183 наукових видання. Цей список поступо-
во зростає. Аналіз списків джерел в авторефератах
(дані НБУВ – http://www.nbuv.gov.ua/) показує, що
посилання мають 76% наукових видань. На інші ви-
дання посилання відсутні. Тобто за період приблизно

http://www.nbuv.gov.ua/)
http://www.vak.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/POU/index.html);
http://library.vdu.edu.ua/ukr/
http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua/
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до 5 останніх років у 24% видань не було надрукова-
но жодної статті, автори яких захистили дисертацію у
2007 році (рис. 1а). Аналіз розподілу посилань в авто-
рефератах 2007 року на статті у виданнях показує (рис.
1б), що здобувачі наукових ступенів надрукували
більше 20 статей у 29 наукових виданнях. Ще у 29 ви-
даннях було надруковано по 10-19 статей, у 30  – по 5-
9 статей та у 51  виданні було надруковано від 1 до 4
статей (рис. 1).

Наступним напрямком є аналіз наукових ви-
дань з педагогічних наук на предмет наявності в їх
діяльності показників, що притаманні журналам євро-
пейських країн. Не викликає сумніву, що цитувати
статті з видань можливо за умови їх легкої доступ-
ності в бібліотеках або мережі Інтернет. Згідно з виз-
наченням Інституту наукової інформації США, у ка-
тегорію «вільного доступу» потрапляють саме ті
видання, що надають повний доступ до текстів усіх
публікацій без винятку [2].

За постановою ВАК України наукові видання
розсилаються до таких міст, як Київ, Львів, Харків і
Одеса. До цього слід додати наказ МОН України про
передачу примірників наукових видань до УкрІНТЕІ
(http://www.uintei.kiev.ua/). Ще залишаються бібліоте-
ки засновників наукових видань. Такий дуже обмеже-
ний доступ до інформаційних джерел не може сприя-
ти широкому ознайомленню зі змістом видань і
відповідного цитування статей у публікаціях науковців.
До цього слід додати обов’язковий обсяг тиражу ви-
дання у 100 примірників. Фактично науково-освітній
інформаційний простір України не дає потенційним
його користувачам можливості повноцінного ознай-
омлення з виданнями на паперових носіях.

Аналіз інформації мережі Інтернет на пред-
мет наявності електронних копій наукових видань з
педагогічних наук свідчить про поодинокі випадки

посилань на повнотекстові ресурси, які складено у
відповідності до правил бібліографічного представ-
лення ресурсів (табл. 1). Науковий портал Національ-
ної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у пере-
важній більшості містить відомості загального
характеру про зміст статей представлених у ньому
видань (анотації та бібліографічний опис статей). По-
внотекстовий доступ представляють такі видання:
Вісник Житомирського державного університету
імені Івана Франка (http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/VZhDU/index.html); Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання
і спорту (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
PPMB/index.html, м. Харків) та інші.

Ще декілька видань надають користувачам
можливість переглядати повні тексти статей за гіпер-
посиланнями (табл. 1). Хоча такий спосіб має певні
незручності і не дає можливості шукати інформацію
за ключовим словам, він все таки є певним кроком
уперед до цивілізованого відношення до здобувачів
вчених ступенів. У якості прикладу можна привести
збірник наукових праць Бердянського державного
педагогічного університету (http://www.bdpu.org/
scientific_published).

Таким чином обмеженість доступу до публі-
кацій на паперових носіях та мережі Інтернет є майже
нездоланною перепоною для наукових видань на шля-
ху до європейського науково-освітнього простору.

Окрім наявності сторінки в мережі Інтернет
серед інших критеріїв діяльності виділяються такі як,
реєстрація ISSN, обов’язкове рецензування статей,
представлення анотацій (у тому числі англійською
мовою) та доступ або умови доступу до повнотек-
стових електронних версій, включення видання до
національних та міжнародних електронних порталів і
баз журналів. Наявність зазначених показників сприяє

76%

24% Кількість видань, на які є
посилання

Кількість видань, на які
в ідсутні посилання

29; 21%

29; 21%

30; 22%

51; 36%
>20 цитувань

10-19 цитувань

5-9 цитувань

<5 цитувань

Рис. 1. Розподіл кількості посилань в авторефератах 2007 року на статті у наукових виданнях:
а) кількість наукових видань, на які є посилання в авторефератах; б) розподіл посилань на видання.

а)

б)
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Таблиця 1 
Посилання на наукові видання в авторефератах 2007 року  

(частина назв видань зазначена у редакції авторів авторефератів) 
 

Рейтинг Назва наукового видання 

Кіль-
кість 
циту-
вань 

1 2 3 
1 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. (Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Гуманітарний університет „Запорізький 
інститут державного та муніципального управління”, Інститут педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України) 

51 

2 Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти, 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, АПН України, 
Міносвіти і науки України) 

46 

3 Наукові  записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія “Педагогіка”2,7 , http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/index.html  

44 

4 Рідна школа.1,2,6 , ISSN: 0131-6788,  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/rsch/index.html 37 
5 Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Серія: 

Педагогіка і психологія 
36 

6 Історія в школах України (Міносвіти України) 35 
7 Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. 

Ушинського 
34 

8-9 Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов’янський 
державний педагогічний інститут Міносвіти  України) 

33 

8-9 Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України)6, 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/  

33 

10 Наука і сучасність  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) 30 
11-13 Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: 

педагогічна 
29 

11-13 Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, 
Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. 
М.В.Остроградського, ТОВ "АСМІ") 

29 

11-13 Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет 
ім.М.П.Драгоманова) 

29 

14-15 Математика в школі (Міносвіти, АПН України) 28 
14-15 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. 

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики 
28 

16 Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Рівненський інститут підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів) 

27 

17-19 Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка1,2,3, 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/index.html 

26 

17-19 Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. 
Серія: Педагогічні науки4, http://www.bdpu.org/scientific_published 

26 

17-19 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту 
(Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти і науки України), ХДАДМ 1,2,3,8  , 1818-
9210 (Online), 1818-9172 (Print) , 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/index.html , http://journals.indexcopernicus.com/ 

26 

20 Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний 
університет Міносвіти і науки України) 

25 

21-22 Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. (Харківський державний педагогічний 
університет ім. Г.С. Сковороди) 

23 

21-22 Педагогіка і психологія професійної освіти 23 
23-24 Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки 21 
23-24 Збірник наукових праць.: Педагогічні науки. Вип. 36. – Херсон: Вид-во ХДУ 21 
25-29 Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України) 20 
25-29 Вісник Черкаського державного університету. Серія: педагогічні науки 20 
25-29 Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки 

Рівненського державного гуманітарного університету 
20 

25-29 Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний 
гуманітарний інститут) 

20 

25-29 Теорія та методика навчання та виховання. (Харківський державний педагогічний університет ім. 
Г.С. Сковороди) 

20 

30-32 Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: педагогічні науки (Луганський 
державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України) 

19 
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http://www.bdpu.org/scientific_published
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

30-32 Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем 
виховання  АПН, Міносвіти України) 

19 

30-32 Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України) 19 
33-34 Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН 

України)7 
http://www.uipa.kharkov.ua/sbornik.html 

18 

33-34 Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова) 18 
35 Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка) 
17 

36- Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН 
України) 

16 

37-39 Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету  ім. В.Винниченка. 
Серія: педагогічні науки 

14 

37-39 Нові технології навчання (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр 
вищої освіти ) 

14 

37-39 Початкова школа 14 
40-43 Молодь і ринок (Дрогобицький державний педагогічний університету імені Івана Франка МОН 

України) 
13 

40-43 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. Серія “Педагогіка і психологія” 

13 

40-43 Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України) 1, 2, 6, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NPO/index.html 

13 

40-43 Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Л.Українки) 13 
44-47 Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка 12 
44-47 Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди 12 
44-47 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. 

Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 30.06.04 
12 

44-47 Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка) 12 
48-52 Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет 

ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет 
Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України) 

11 

48-52 Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету 11 
48-52 Наша школа / Науково-методичний журнал 11 
48-52 Педагогіка та психологія. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди) 11 
48-52 Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України) 11 
53-58 Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки 10 
53-58 Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (МОН України, вид-во 

"Педагогічна преса") 
10 

53-58 Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту  ім. В.Г.Короленка. 
Серія: Педагогічні науки 

10 

53-58 Проблеми освіти (Державна наукова установа „Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти”) 

10 

53-58 Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України) 10 
53-58 Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський 

державний гуманітарний університет) 
10 

59-63 Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України), 1, 2, 6 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vou/index.html 

9 

59-63 Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса") 1,2,6  , 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dsch/index.html 

9 

59-63 Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота 9 
59-63 Постметодика. – Полтава 9 
59-63 Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний 

університет імені П. Тичини МОН України)7, 
http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114  

9 

64-68 Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна2, 6, , 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/index.html , www.lnu.edu.ua/Pedagogika/visnyk.htm  

8 

64-68 Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут 
дефектології АПН України) 

8 

64-68 Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, МОН України) 

8 

64-68 Освіта і управління2,7, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OiU/index.html   8 
64-68 Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі 

(Рівненський економіко-гуманітарний інститут, АПН України, МОН України) 
8 

69-78 Вересень. Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал 7 
69-78 Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць – Київ – Хмельницький 7 

http://www.uipa.kharkov.ua/sbornik.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NPO/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vou/index.html
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http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/index.html
http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/visnyk.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/OiU/index.html
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

69-78 Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Міносвіти України7 http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114 

7 

69-78 Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету 7 
69-78 Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту 7 
69-78 Науковий вісник Національного аграрного університету 7 
69-78 Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Інститут педагогіки АПН України, ВНЗ Інститут 

реклами) 
7 

69-78 Соціальна робота  в Україні: теорія і практика (Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова МОН України, Державний центр соціальних служб для молоді, «Фонд 
соціальної роботи», Ліга соціальних працівників України) 

7 

69-78 Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України) 7 
69-78 Шлях освіти (Міносвіти України, АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України) 7 
79-82 Вісник Прикарпатського університету. Серія “Педагогіка” (м. Івано-Франківськ) 6 
79-82 Дивослово 6 
79-82 Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія 

соціально-педагогічна 
6 

79-82 Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України) 6 
83-88 Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Інститут вищої освіти АПН України, 
Інститут спеціальної педагогіки АПН України) 

5 

83-88 Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України) 1,2,6 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/guna/index.html 

5 

83-88 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: реалії та перспективи 

5 

83-88 Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне 
управління освіти Луганської облдержадміністрації) 

5 

83-88 Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки, Слов’янський 
державний педагогічний інститут Міносвіти України) 

5 

83-88 Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет 
"ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний 
університет ім. Г.С. Сковороди) 

5 

89-98 Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки 4 
89-98 Вісник Харківської державної академії культури 4 
89-98 Дошкільне виховання 4 
89-98 Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ(Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України) 
4 

89-98 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. 
Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління 

4 

89-98 Наукові записки. (Острозька академія) 4 
89-98 Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників) 4 
89-98 Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова Міносвіти і науки України) 
4 

89-98 Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України) 4 
89-98 Школа першого ступеня: теорія і практика (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди МОН України) 
4 

99-114 Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки 3 
99-114 Вісник Книжкової палати 3 
99-114 Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка (Київський національний університет культури і мистецтв) 3 
99-114 Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. 

Педагогіка 
3 

99-114 Зарубіжна література в навчальних закладах 3 
99-114 Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв) 3 
99-114 Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: 

Філологія. Педагогіка. Психологія 
3 

99-114 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. 
Корекційна педагогіка та спеціальна психологія 

3 

99-114 Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут 
сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний 
коледж) 

3 

99-114 Педагогіка і психологія. (АПН України)1,2,6, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pip/index.html 3 
99-114 Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Інститут проблем виховання АПН 

України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка) 
3 

99-114 Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів, Управління освіти Волинської облдержадміністрації) 

3 

99-114 Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України) 3 
99-114 Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології  професійної освіти 3 

http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/guna/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pip/index.html
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Умовні позначки для видань, що представлені у мережі Інтернет: 

індекс1 – видання реферується Всеукраїнським журналом «Джерело» (http://www.nbuv.gov.ua),  
індекс2 – видання відображується у національній електронній базі (http://www.nbuv.gov.ua),  
індекс3 – видання має електронну версію і представлено повними текстами статей з пошуком за ключовими словами, 
прізвищем автора, роком видання,  
індекс4 – видання має електронну версію і представлено повними текстами статей (формат pdf, html, djvu) з пошуком 
через гіперпосилання або безпосередньо виходом до тексту,  
індекс5 – видання має електронну версію і представлено змістом,  
індекс6 – видання має електронну версію  і представлено анотаціями і ключовими словами,  
індекс7 – видання представлено загальними відомостями,  
індекс8 – видання відображено у міжнародній електронній базі журналів, 
індекс9 – видання зареєстровано у центрі ISSN (Франція). 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 

99-114 Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології  професійної освіти 
АПН України, Вища Педагогічні Школа у Ченстохові) 

3 

99-114 Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти) 

3 

99-114 Соціальна педагогіка: теорія і практика (Луганський державний педагогічний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України)4, http://alma-mater.lnpu.edu.ua/fahovi_magazines/soc-ped.html 

3 

115-126 Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України 2 
115-126 Дефектологія 2 
115-126 Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників) 2 
115-126 Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет) 2 
115-126 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. 

Теорія і методика мистецької освіти 
2 

115-126 Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. 
Теорія і практика навчання та виховання 

2 

115-126 Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 
“Педагогічні та історичні науки” 

2 

115-126 Новий колегіум (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України) 2 
115-126 Професійно-художня освіта України (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників МОН 
України) 

2 

115-126 Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки України АПН 
України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України) 

2 

115-126 Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний інститут ім.Г.Сковороди) 

2 

115-126 Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) 2 
127-139 Військова освіта (Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, Науково-

методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ)2,4, 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vios/index.html  

1 

127-139 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-
спеціальні науки 

1 

127-139 Вісник національної академії оборони України 1 
127-139 Вісник післядипломної освіти (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН 

України, Асоціація безперервної освіти дорослих) 
1 

127-139 Географія та основи економіки в школі (МОН України, АПН України) 1 
127-139 Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології 

професійної освіти АПН України) 
1 

127-139 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

1 

127-139 Збірник наукових праць Національної академії  Прикордонних військ України імені Богдана 
Хмельницького 

1 

127-139 Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (ТОВ з обмеженою 
відповідальністю „Видавництво „Освіта України”) 

1 

127-139 Інформаційні технології і засоби навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН 
України) (ел.видання)2,4 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html  

1 

127-139 Історико-педагогічний альманах (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини МОН України) 7, http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114 

1 

127-139 Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний 
університет імені Миколи Гоголя, Міносвіти і науки України) 

1 

127-139 Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, 
Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури) 

1 

 

http://www.nbuv.gov.ua)
http://www.nbuv.gov.ua)
http://alma-mater.lnpu.edu.ua/fahovi_magazines/soc-ped.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vios/index.html
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html
http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=114
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прозорості публікацій і спонукає засновників до
підвищення якості статей та проведення різноманіт-
них організаційних заходів з метою підвищення рей-
тингу своїх видань. Дані таблиці 1 свідчать, що у міжна-
родній базі журналів та центрі ISSN зареєстровано
всього декілька видань.

Маючи значний науковий потенціал українські
провідні вищі педагогічні навчальні заклади разом з
АПН, національною педагогічною бібліотекою Ук-
раїни, УкрІЕНТІ спроможні подолати вищезазначені
перепони щодо європейської інтеграції наукових ви-
дань. Але для цього необхідно змінити систему оцін-
ки діяльності наукових педагогічних видань у привес-
ти її у відповідність до міжнародних критеріїв.

Ще однією з проблем європейської інтеграції
наукових видань стає мова статей. Тому бажано ви-
конувати мінімальні вимоги до структури статей, які
обов’язково повинні містити анотації англійською
мовою обсягом не менше 500 знаків комп’ютерного
набору. Найвищою сходинкою діяльності видання є
наявність паперової або електронної версії англійсь-
кою мовою. Виконання таких показників діяльності
видань надає можливість представити свої публікації
європейській і світовій науковій спільноті. Поряд з
цим важливого значення набуває якість і відбір ста-
тей через рецензування їх членами редакційної ко-
легії та провідними науковцями. Потребує докорін-
ної зміни технологія діяльності редакційних колегій у
контексті застосування сучасних мобільних систем
зв’язку, таких як електронна пошта та ін. Тільки за
таким підходом можна привернути увагу інших нау-
ковців і відповідно мати сподівання, що стаття буде
процитована в інших виданнях.

Ефективному вирішенню проблем у діяльності
вітчизняних педагогічних виданнях буде сприяти зміна
системи визначення праці науково-педагогічних пра-
цівників. Існуюча система орієнтована на кількісні
показники і діє ще з радянських часів. Застосування
підходів, коли публікація отримує визнання через
кількість її цитувань в різних виданнях у поєднанні з
іншими критеріями змінить ставлення самих нау-
ковців до своєї праці.

Рівень і позиції наукового видання цілком за-
лежать від головного редактора або відповідальної
особи. Тільки найбільш наполегливі з них зможуть
досягти успіху у виконанні критеріїв діяльності, що
притаманні виданням країн Європейського союзу. У
зв’язку з цим гостро постає потреба у координації
дій головних редакторів видань та проведенні семіна-
ру-наради під егідою Академії педагогічних наук.

Ще одним з важелів, який може сприяти роз-
витку видань є діяльність експертних рад ВАК Украї-
ни. Окрім контролюючої функції, ради спроможні
впливати і корегувати будь-які складові діяльності
наукових видань у напрямку їх інтеграції до світового
і європейського освітнього простору. Для цього не-
обхідно включати до складу ради науковця, який прак-
тичною діяльністю довів свою спроможність ефек-
тивно просувати журнал або збірник до
європейського науково-освітнього простору.

Таким чином можна констатувати, що наукові
видання з педагогічних наук потребують інших
підходів до оцінки їх діяльності. Перехід на європейські
виміри і стандарти діяльності наукових видань будуть
сприяти їх інтеграції до європейського науково-освіт-
нього простору. Є сподівання на розуміння пробле-
ми з боку державних органів управління освітою та
наукою, а також відомих і потужних у науковому ас-
пекті педагогічних установ України. Позитивні при-
клади діяльності деяких наукових видань дають спод-
івання, що розповсюдження їх досвіду також буде
сприяти підвищенню та укріпленню на міжнародно-
му рівні іміджу педагогічного науково-освітнього
простору держави.
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ТЕМПИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
ХЛОПЦІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ В
ОНТОГЕНЕЗІ ШКІЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Зубаль М.В.
Тернопільський національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка
Кам’янець-Подільський національний університет

Анотація. З 7 до 17 років в одних і тих самих хлопців різних
соматотипів вивчали темпи розвитку фізичних якостей. Вста-
новлено, що останні практично в усіх випадках відрізняють-
ся в хлопців існуючих соматотипів. Отримані дані дозволи-
ли визначити найбільш і найменш сприятливі періоди для
цілеспрямованого розвитку кожної досліджуваної якості, що
в усіх соматотипах відрізняються між собою, а значить обу-
мовлюють необхідність їх урахування в процесі фізичного
виховання хлопців 7-17 років.
Ключові слова: хлопці шкільного віку, соматотип, темп роз-
витку, фізичні якості, сенситивні періоди.
Аннотация. Зубаль М.В. Темпы развития физических ка-
честв мальчиков разных соматотипов в онтогенезе школьно-
го периода. С 7 до 17 лет у одних и тех же мальчиков разных
соматотипов  изучали темпы развития физических качеств.
Установлено, что последние практически во всех случаях
отличаются у мальчиков существующих соматотипов. По-
лученные данные позволили определить наиболее и наиме-
нее благоприятные периоды для целенаправленного разви-
тия каждого исследуемого качества , которые во  всех
соматотипах отличаются между собой, а значит обуславли-
вают необходимость их учета в процессе физического вос-
питания мальчиков 7-17 лет.
Ключевые слова: мальчики школьного возраста, соматотип,
темп развития, физические качества, сенситивные периоды.
Annotation. Zubal M.V. The paces of development physical
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qualities of the boys with various somatotypes in the ontogenesis
of the school period. From 7 till 17 years the same boys of
different somatotypes were being studied the dynamics of
physical qualities. It was ascertained that the latter almost in all
cases differ in the boys of the existent somatotypes. The received
information availed to fix the most and the least auspicious
periods for the purposeful development of the every investigated
quality that differ from one another in all the somatotypes and
cause the necessity of taking into account those qualities during
the development of the physical qualities in the process of the
physical training of the boys of 7-17 years of age.
Key words: the boys of the school age, the somatotype, the
pace of development, the physical qualities, the sensitive periods.

Вступ.
Важливим для цілеспрямованого розвитку

фізичних якостей є врахування сенситивних періодів
їх природного розвитку. Проведений раніше [5] аналіз
наукової літератури виявив певні розбіжності у віці,
впродовж якого певна фізична якість хлопчиків і
підлітків відзначається найбільшим темпом розвит-
ку, тобто знаходиться в сенситивному періоді. З іншо-
го боку, практично відсутні дослідження з встанов-
лення наявності чи відсутності розбіжностей у
сенситивних періодах розвитку фізичних якостей хлоп-
чиків різних соматотипів на етапі 7-17 років. При цьо-
му, дані А.Г. Карпеева [7] частково підтверджують
існування таких розбіжностей, оскільки найвищі тем-
пи розвитку координаційних здібностей в балістич-
них рухах на дальність дівчаток різних соматотипів у
7-14 років відрізняються, а саме: в дигестивного вони
припадають на 7-10, торакального – 9-12, невизначе-
ного – 11-14 років. Необхідність вивчення зазначено-
го питання пов’язана з тим, що на думку багатьох
дослідників [2, 4, 6, 8, 9, 11] тип соматичної консти-
туції сьогодні є одним з високоефективних критеріїв
поділу дітей і підлітків однакової статі й паспортного
віку на відносно однорідні групи, що враховує вели-
ку кількість їхніх індивідуальних особливостей і, на-
самперед, морфофункціональних, які є визначальни-
ми в прояві фізичних якостей.

Робота виконується згідно плану науково-дос-
лідної роботи проблемної лабораторії Кам’янець-
Подільського державного університету на 2002-2010
рр., зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України на
2001-2005 рр. за темою 2.1.6. «Комплексний підхід до
вирішення завдань фізичного виховання учнівської
молоді» (номер державної реєстрації 0102U005721).

Формулювання цілей роботи
Мета – встановити темпи розвитку фізич-

них якостей у хлопців різних соматотипів упродовж
7-17 років.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: на теоре-
тичному рівні – аналіз, синтез, системний, узагаль-
нення; на емпіричному – констатувальний експери-
мент, організований лонгітюдинальним методом,
педагогічне тестування, соматоскопію і соматомет-
рію, математико-статистичні. Тестування проводили
щорічно у вересні, використовуючи загальноприй-
няті в практиці фізичного виховання тести, що доз-

воляли оцінити розвиток усіх основних фізичних яко-
стей [1, 12]. Для визначення типу соматичної консти-
туції використовували схему Штефко-Островского в
модифікації С.С. Дарской [3]. Досліджувані – одні й ті
самі 100 хлопців (по 25 – представники кожного со-
матотипу), які які впродовж усього періоду були уч-
нями загальноосвітніх начальних закладів м. Кам’ян-
ця-Подільського. Для вивчення гетерохронії в
розвитку фізичних якостей використовували запро-
понований В.И. Ляхом [10] методичний підхід, що
передбачав таке: встановлення різниці між результа-
тами, отриманими в найближчі вікові відрізки, тобто
між 7 і 8 роками, 8 і 9 і т.д.; потім встановлення загаль-
ної різниці, тобто між 7 і 17 роками; інтерпретацію
даних ураховуючи, що загальна різниця між резуль-
татами в 7 і 17 років складає 100,0%; високий темп
розвитку (сенситивний період) відзначається приро-
стом результатів більше 10,0%; середній – прирос-
том у межах 7,5-9,9%; низький – 5,0-7,4%; субкри-
тичний період – менше 0 і від 0 до 4,9%.

Результати дослідження
Силові якості. За результатами станової ди-

намометрії в хлопців усіх соматотипів, за винятком
дигестивного, високий темп розвитку силових якос-
тей встановлено в пре- і пубертатний періоди, але з
такими особливостями: в астеноїдному соматотипу
ним відзначався період 7-9, 14-15 років, у торакально-
му – 7-8, 14-15, м’язовому – 7-9, 14-16, дигестивному
– 11- 12, 14-15, 16-17 років (рис.1). Що стосується се-
реднього темпу розвитку, то в астеноїдному сомато-
типі ним відзначався період 9-10, 12-13, 15-16 років,
торакальному – тільки 15-16, м’язовому – 16-17, ди-
гестивному – 8-9, 10-11, 13-14 років. У той же час, в
кожному соматотипі виявлено субкритичні періоди
розвитку силових якостей, але які у віковому аспекті
були неоднакові, оскільки в астеноїдному виокрем-
лювалися між 10 і 12, 16 і 17 роками, торакальному –
між 8 і 9, 10 і 14, 16 і 17, м’язовому – 10 і 12, 13 і 14,
дигестивному – 9 і 10 роками. Інші періоди в усіх
соматотипах відзначалися низьким темпом розвитку
цієї фізичної якості.

Швидкісні якості. Темп розвитку максималь-
ної частоти рухів у хлопців різних соматотипів відзна-
чався такими особливостями: в астеноїдному він був
високий між 7 і 8, 10 і 11, 12 і 14, 15 і 16 роками, тора-
кальному – між 10 і 12, 14 і 15, м’язовому – 7 і 8, 10 і
11, 12 і 13, 15 і 16, дигестивному – 9 і 10, 11 і 12, 14 і 17
роками. У той же час, в усіх соматотипах були відсутні
періоди, що характеризувалися середнім темпом роз-
витку цього компоненту швидкісних якостей, на-
томість констатували однакову для всіх соматотипів
тенденцію – чергування сприятливих і субкритичних
періодів розвитку максимальної частоти рухів.

Розвиток швидкості окремого руху, яку вивча-
ли за результатами бігу на 20 м з ходу, відзначався
такими особливостями: в астеноїдному соматотипі
високий темп встановлено між 8 і 11, 14 і 15 роками, в
торакального – між 7 і 8, 9 і 12, 14 і 16, м’язового – 8 і
9, 10 і 11, 13 і 14, дигестивного – 10 і 12, 13 і 16 роками.
Водночас, в усіх соматотипах виявлено періоди низь-
кого темпу розвитку цього компоненту швидкісних
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 2. Період з темпом розвитку:              – високим (сенситивний),        
        – середнім,              – низьким,              – субкритичний період. 

 
Рис. 1. Періоди розвитку фізичних якостей хлопців різних соматотипів у 7-17 років.



53

якостей чи погіршення результатів, які співпадали з
пре-, пубертатним і постпубертатним періодами
морфофункціонального дозрівання, але відзначали-
ся певними особливостями. Зокрема, в астеноїдно-
му соматотипі таким був період 7-8, 12-14, 15-17 років,
у торакального – 8-9, 12-13, 15-17, м’язового – 7-8, 9-
10, 11-13, 15-17, дигестивного – 7-8, 12-13, 16-17 років.

Швидкісно-силові якості за результатами ме-
тання набивного м’яча сидячи та стрибка в довжину
з місця відзначалися такими особливостями вікового
розвитку.

У хлопців астеноїдного соматотипу високий
темп розвитку швидкісно-силових якостей в метаннях
встановлено між 8 і 10, 13 і 14, 15 і 17 роками, торакаль-
ного соматотипу – між 7 і 10, 11 і 12, 14 і 16 роками,
м’язового – 7 і 8, 9 і 10, 13 і 14, 15 і 17, дигестивного – 7
і 8, 10 і 11, 12 і 14, 16 і 17 роками. Середній темп розвит-
ку в астеноїдному соматотипі виявлено між 7 і 8, м’я-
зовому – 8 і 9, торакальному – 13 і 14, 16 і 17 роками.
Інші періоди були субкритичними, за винятком 10-11,
12-13 років у підлітків м’язового, 8-10 – дигестивного
соматотипів, оскільки розвиток цих якостей в них відзна-
чався низьким приростом результатів.

Темп розвитку швидкісно-силових якостей у
стрибках відзначався дещо іншими особливостями.
Так, в астеноїдному соматотипі він був найвищий
між 7 і 9, 10 і 12, 13 і 14, 15 і 17 роками, в торакальному
– між 7 і 8, 11 і 15, м’язовому – 7 і 10, 13 і 15, дигестив-
ному – 7 і 9, 10 і 12, 14 і 17 роками. Субкритичним в
астеноїдному соматотипі був період 9-10, 14-15 років,
торакальному – 10-11, 15-17, м’язовому – 10-13, 15-
16, дигестивному – 9-10, 13-14.

Витривалість. Швидкісна витривалість за ре-
зультатами бігу на 100 м в астеноїдному соматотипі
зростала високими темпами в період 8-9, 10-11, 12-13,
15-16 років, торакальному – 8-11, 12-13, м’язовому –
7-9, 10-11, дигестивному – 10-11. У той же час виявле-
но субкритичні періоди розвитку цієї якості: в асте-
ноїдному соматотипі – 9-10, 13-15, 16-17 років, тора-
кальному – 7-8, 13-15, 16-17, м’язовому – 9-10, 11-12,
13-14, 16-17, дигестивному – 7-10, 11-14, 15-17 років.
Що стосується інших періодів, то в усіх випадках вони
відзначалися середнім або низьким темпами розвит-
ку цієї фізичної якості.

Розвиток статичної силової витривалості хлопців
астеноїдного соматотипу відбувався високим темпом
між 7 і 8, 13 і 17 роками, хлопців торакального сомато-
типу – між 7 і 8, 12 і 13, 14 і 15, 16 і 17, м’язового – 9 і 10,
11 і 12, 13 і 15, 16 і 17, дигестивного – між 14 і 17 роками,
знаходився в субкритичному періоді – відповідно з 9
до 11 років, з 8 до 9, з 10 до 12, з 15 до 16 років, з 8 до 9,
з 15 до 16 років, з 7 до 14 років. Що стосується змін цієї
фізичної якості в інші періоди, то низький темп її роз-
витку в астеноїдному соматотипі встановлено в пері-
од 8-9, 11-12 років, м’язовому – 7-8, торакальному – 9-
10, 13-14, середній – тільки в перших двох соматотипах
відповідно в період 12-13 та 8-9, 12-13 років.

Загальна витривалість хлопців астеноїдного
соматотипу розвивалася високими темпами з 7 до 8,
з 12 до 15 років, хлопців торакального соматотипу – з
7 до 8, з 11 до 15 років, м’язового – з 7 до 8, з 10 до 11

і, особливо, з 14 до 15 років, дигестивного – з 7 до 10,
з 14 до 15, з 16 до 17 років. У той же час виявлено
субкритичні періоди розвитку цієї якості, який в асте-
ноїдному соматотипі знаходився між 8 і 12, 15 і 17
роками, в торакального – між 8 і 11, 15 і 17 роками,
м’язового – 8 і 10, 11 і 14, 15 і 17 роками, дигестивного
– між 10 і 14 роками. В усіх інших випадках, за винят-
ком періоду 15-16 років у хлопців дигестивного сома-
тотипу, ця фізична якість знаходилась у субкритич-
ному періоді розвитку.

Гнучкість. За результатами нахилу вперед сто-
ячи рухливість в поперековому відділі хребта хлопців
астеноїдного соматотипу покращувалася високими
темпами з 10 до 11, з 14 до 16 років, в іншому віці –
зменшувалася на величину, що відповідала субкри-
тичному періоду. У торакальному соматотипі висо-
кий темп розвитку цієї фізичної якості встановлено з 9
до 11, з 12 до 13, з 14 до 15 років, у м’язовому – з 7 до 8,
з 9 до 10, з 12 до 13, з 14 до 16, дигестивному – з 8 до 11,
з 12 до 13, з 16 до 17 років. В інших випадках в усіх
соматотипах, за винятком дигестивного, розвиток рух-
ливості в поперековому відділу хребта знаходився в
субкритичному періоді, в останніх – тільки з 13 до 15
років, а між 7 і 8, 11 і 12 роками ця якість розвивалася
низьким, між 15 і 16 роками – середнім темпами.

Рухливість в плечових суглобах за результата-
ми викруту мірної лінійки за спину в різних сомато-
типах розвивалася дещо по-іншому порівняно з ви-
щезазначеною якістю. Так, в астеноїдному соматотипі
високий темп встановлено між 7 і 8, 9 і 11, 16 і 17
роками, торакальному – між 7 і 9, 10 і 11, 14 і 15, 16 і 17
роками, м’язовому – 7 і 10, 14 і 15, 16 і 17 роками. У
дигестивному соматотипі таких темпів розвитку не
виявлено, натомість з 11 до 12 років ця фізична якість
покращувалася середнім темпом (приріст 9,7%), в
інші періоди – вона знаходилась у субкритичному
періоді розвитку.

Координаційні здібності. Упродовж 7-17 років
координаційні здібності в циклічних локомоціях за
результатами човникового бігу 3х10 м у хлопців різних
соматотипів змінювалися нерівномірно, але в
більшості випадків відзначалися високим темпом
розвитку. Разом з тим, така динаміка характеризува-
лися певними соматотипологічними особливостями
а саме: в астеноїдному типі високий темп розвитку
встановлено між 7 і 9, 11 і 15 роками, торакальному –
між 7 і 8, 11 і 13, 14 і 15, м’язовому – 7 і 8, 12 і 13, 14 і 15,
дигестивному – 7 і 10, 12 і 13, 14 і 15 роками. Субкри-
тичним у розвитку цих координаційних здібностей в
хлопців астеноїдного соматотипу був період 9-11, 15-
17 років, у хлопців торакального – 8-11, 13-14, 15-17,
дигестивного – 10-12, 13-14, 15-17, м’язового – 8-9, 10-
12, 13-14, 15-16 років. В останніх, крім зазначених пе-
ріодів, виокремлено також періоди низького (приріст
– 5,9-6,0% в рік) темпу розвитку цього виду коорди-
нації – між 9 і 10, 16 і 17 роками.

Координаційні здібності у метаннях на дальність
провідною рукою в хлопців різних соматотипів відзна-
чалися певними віковими особливостями розвитку.
Так, в астеноїдному соматотипі високий темп вста-
новлено між 7 і 9, 10 і 11, 13 і 14 роками, торакальному
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– між 8 і 9, 10 і 11, 13 і 14, 16 і 17, м’язовому – 8 і 9, 11 і 14,
15 і 16, дигестивному – тільки між 10 і 13 роками. Се-
редній темп розвитку зазначених координаційних
здібностей в астеноїдному соматотипі встановлено в
період 9-10, 16-17 років, торакальному – 9-11, дигес-
тивному – 15-17, м’язовому – відсутні, а субкритич-
ними були відповідно період 11-13, 14-15 років, 12-13,
14-16 років, 9-10, 14-15 років та 9-11, 14-15 років.

Координаційні  здібності в метаннях на
дальність непровідною рукою у хлопців астеноїдно-
го соматотипу відзначалися таким темпом розвитку:
високим – з 7 до 10, з 16 до 17 років, середнім – з 15 до
16, низьким – з 10 до 11, з 12 до 13, з 14 до 15, по-
гіршенням результатів (субкритичний період) – з 11
до 12 років. У торакальному соматотипі високий темп
розвитку зазначених здібностей встановлено між 8 і
10, 11 і 12, середній – між 10 і 11 роками, а субкритич-
ним був період 7-8 та 12-17 років. У м’язовому сома-
тотипі високий темп їх розвитку встановлено в пері-
од 8-9, 11-13, 14-15, середній – 7-8 років,  а
субкритичним був період 10-11, 13-14, 15-17 років, у
дигестивному соматотипі – відповідно в 10-12, 16-17
років, 7-8 років та 12-15 років.

Координаційні здібності в акробатичних рухо-
вих діях за результатами виконання трьох перекидів
уперед у різних соматотипах відзначалися певними
особливостями вікового розвитку. В астеноїдному
соматотипі високий темп розвитку виявлено в період
9-11, 15-16 років, у торакальному – в період 7-8, 10-11,
13-14 років, м’язовому – 10-12, 13-14, дигестивному –
7-9, 10-12 років. Субкритичним в астеноїдному сома-
тотипі був період 7-9, 11-15, 16-17 років, у торакально-
му – 8-10, 11-13, 14-17, м’язовому – 9-10, 12-13, 14-15,
16-17, дигестивному – 12-14, 15-16 років. Інші періоди в
усіх соматотипах відзначалися низьким темпом роз-
витку зазначених координаційних здібностей, за винят-
ком 9-10 і 14-15 років у дигестивному соматотипі, впро-
довж яких вони розвивалися середнім темпом.

Висновки:
1. Аналіз наукової літератури виявив практично повну
відсутність даних, пов’язаних з наявністю чи відсут-
ністю розбіжностей між найбільш і найменш спри-
ятливими періодами розвитку фізичних якостей у
хлопців різних соматотипів в період шкільного віку.

2. Результати констатувального експерименту
свідчать, що між 7 і 17 роками в хлопців усіх сома-
тотипів кожна досліджувана фізична якість відзна-
чається періодами високого (сенситивний період),
середнього, низького темпу розвитку, а також суб-
критичними періодами, впродовж яких результати
погіршуються чи виявляють дуже незначне покра-
щення. Разом з тим, зазначені періоди в різних со-
матотипах не співпадають в часі, що свідчить про
типологічно обумовлену гетерохронію їх розвитку
в хлопців упродовж шкільного віку.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на встановлення періодів переважного спрямуван-
ня організмом енергетичного потенціалу на забез-
печення процесів росту та диференціювання – двох
відмінних типів структурних перетворень в морфо-
функціональному дозріванні дітей і підлітків, що спри-

ятиме формуванню більш цілісного уявлення про
загальний обсяг фізичних навантажень, який є опти-
мальним в певний період в аспекті його узгодженості
з цими процесами в хлопців різних соматотипів.
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ПІДВИЩЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ТОЧНОСТІ УДАРІВ
ТЕНІСИСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (10-14 РОКІВ)

Зюзь В.М.
Приазовський державний технічний університет

Анотація. У статті вивчалися основні чинники техніко-так-
тичної підготовки гравців настільного тенісу в ускладнених
умовах тренування на етапі спеціалізованої базової підго-
товки. Процес формування техніко-тактичної майстерності
тенісистів включає 3 етапи, що обумовлені специфікою ру-
хової діяльності на різних етапах багаторічного тренуван-
ня. Вікові межі етапів формування техніко-тактичної май-
стерності тенісистів  залежать  від методики навчання,
статевих і індивідуальних особливостей спортсменів.
Ключові слова: настільний теніс, ціль, точність, швидкість,
спеціалізована, базова, підготовка, техніка, тактика.
Аннотация. Зюзь В.М. Повышение целевой точности ударов
теннисистов на этапе специализированной базовой подготов-
ки (10-14 лет). В статье изучались основные факторы технико-
тактической подготовки игроков настольного тенниса в ус-
ложнённых условиях тренировки на этапе специализированной
базовой подготовки. Процесс формирования технико-такти-
ческого мастерства теннисистов включает 3 этапа, которые
обусловлены спецификой двигательной деятельности. Возрас-
тные границы этапов формирования технико-тактического ма-
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стерства теннисистов зависят от методики обучения, половых
и индивидуальных особенностей спортсменов.
Ключевые слова: настольный теннис, цель, точность, ско-
рость, специализированная, базовая, подготовка, техника,
тактика.
Annotation. Zyuz V.M. Increase of target accuracy of strokes
of tennis players at the stage of specialized base preparation
(10-14 years). The basic factors of technique-tactic and tactic-
technique preparation of table tennis players were studied in the
article. The preparation were provided in the complicated terms
of training on the stage of the specialized base preparation.
Process of formation of engineering tactical skill of tennis players
powers up 3 stages which are stipulated by specificity of motorial
activity. Age limits of stages of formation of engineering tactical
skill of tennis players depend on procedure of learning, sexual
and personalities of sportsmen.
Keywords: table tennis, exactness, speed of flight, specialized
base preparation, stages of technique-tactic and tactic-technique
preparation.

Вступ.
Настільний теніс характерний однією особли-

вістю – у межах установлених правил спортсмен
може застосовувати по власному розсуді різні хват-
ки, може побудувати свою гру відповідно до індиві-
дуального стилю і технічних особливостей, може ство-
рювати нову техніку відповідно до своєї індивідуальної
комплекції та здібностей. У процесі протиборства
спортсмени на практиці випробують, які технічні
прийоми раціональніше й ефективніше. Саме в про-
цесі практики ми прийшли до висновку, що, тільки
граючи точно, швидко, могутньо, використовуючи
різноманітні обертання і напрямки польоту м’яча,
можна здобути перемогу. Ці вимоги дійсні для спорт-
смена, у якому б він стилі ні грав.

Для того щоб грати точно, необхідно вивчити
границі створення траєкторії польоту м’яча. Щоб
грати у швидкому темпі, варто вивчити взаємозв’я-
зок моменту удару і темпу руху зі швидкістю польо-
ту. Тільки наявність часу для підготовки удару і ско-
рочення часу польоту м’яча чи відстані можуть
сприяти збільшенню швидкості удару.

Щоб грати могутньо, необхідно знати, як
збільшити вибухову силу удару. Тільки представляю-
чи, як треба погоджувати руху рук, ніг і тулуба, мож-
на підвищити силу удару.

Для того щоб додавати м’ячу обертання, не-
обхідно вивчити, як підсилити взаємодії ракетки і м’я-
ча, знати особливості техніки виконання ударів у
різних напрямках.

Хоча всі п’ять факторів – точність, швидкість,
сила, розмаїтість обертання і напрямку польоту м’яча
– різні, але усі вони взаємозалежні й у кожнім техніч-
ному прийомі взаємно доповнюють один одного.
Наприклад, у гостроатакуючої грі швидкість, сила,
момент удару є вирішальними, але вони певним чи-
ном зв’язані з точністю й обертаннями м’яча. У топ-
спині і підрізуванні головними факторами є обертан-
ня – верхня чи нижнє, сила і точність, але вони певним
чином зв’язані зі швидкістю і моментом удару. Отже,
працюючи над технікою, спортсмен повинний праг-
нути удосконалювати точність, швидкість, силу, умін-
ня змінювати обертання м’яча і момент удару, вихо-
дячи з індивідуальних особливостей своєї гри.

Таким чином точність ударів є одним із п’яти
стовпів настільного тенісу, а при наявності ознак вто-
ми вона стає основною ланкою виграшу очка. Все
вищевикладене дає підставу вважати, що проблема
підвищення цільової точності стоїть дуже гостро і є
актуальною і своєчасною.

Таким чином, сутність проблеми полягає в
тому, що при наявності ознак втоми різко знижуєть-
ся цільова точність атакуючих ударів і шарик вилітає
за межі робочої зони столу.

Робота виконана за планом НДР Приазовсь-
кого державного технічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Гіпотеза дослідження. Для розв’язання цієї

проблеми було створено припущення, що введення
в тренування ускладнених умов для виконання ата-
куючого удару – зменшення довжини робочої зони
столу настільного тенісу (Арзютов Г.М., Похоленчук
Ю.Т., Зюзь В.М., 2005) – дозволить включити тонкі
регулюючі механізми міжм’язової та внутрім’язової
координації та удосконалити атакуючий удар у на-
стільному тенісу.

Результати досліджень.
Для проведення експериментальних досліджень

потрібно було визначитися у потрібному контингенті
для експериментальної та контрольної групи.

Методологічний підхід до проблеми оптимі-
зації процесу вдосконалення техніко-тактичної май-
стерності тенісистів базувався на основних положен-
нях теорії побудови рухів Н. А. Бернштейна [3], теорії
функціональних систем П.К Анохіна [1], системного
підходу В.М. Платонова [9] і методу термінової інфор-
мації В. С. Фарфеля [12].

Проведені дослідження [5,6,7] свідчать про те,
що процес вдосконалення техніко-тактичної майстер-
ності тенісистів необхідно розглядати як складну, ди-
намічну систему, ефективність управління якої зале-
жить від знання специфічних особливостей
формування рухової функції спортсменів і наявності
раціональних педагогічних дій.

В результаті проведених досліджень [9,13] було
встановлено, що процес формування техніко-тактич-
ної майстерності тенісистів включає три специфічні
етапи.

На першому етапі (8-10 років) – етап початко-
вої спортивної спеціалізації) у юних тенісистів відбу-
вається формування техніки ігрових дій і підвищення
їх цільової точності в спрощених умовах тренуваль-
ної діяльності (відсутність збиваючих чинників, дефі-
циту часу для ухвалення рішення т. д.).

Методика навчання техніки юних тенісистів на
етапі початкової спортивної спеціалізації (8-10 років)
включає наступні основні завдання: а.) ознайомлен-
ня з основними прийомами гри; б) навчанню пра-
вильному триманню ракетки; в) навчанню правиль-
ному виконанню техніки ігрових прийомів з
установкою на їх цільову точність.

На даному етапі провідна роль в управлінні
рухами належить рівню просторового по Н. А. Берн-
штейну [3], відповідальному за процесуальну точність
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ігрових дій (візуальний контроль за виконанням ок-
ремих елементів рухів, положенням ракетки і т. д..).
Подальше зниження варіативності рухів свідчить про
перехід управління до рівня “В”, що має тісний зв’я-
зок з пропріорицепцією.

2-й етап (10-14) років – етап поглибленого тре-
нування) характеризується вдосконаленням техніко-
тактичної майстерності тенісистів в стандартних (тра-
диційних) умовах діяльності змагання. При цьому
провідна роль в управлінні рухами переходить до вер-
хнього підрівня просторового поля “С2”, що забез-
печує фінальну точність ігрових дій – поразку зада-
ної зони тенісного столу.

Тому виходячи з вищесказаного, контрольна
та експериментальна групи для дослідження форму-
валися з контингенту спортсменів 10-14 років.

Результати проведених досліджень [4,5,6,7]
свідчать про те, що рухові якості слід розглядати як
багаторівневі ієрархічні системи, інтеграція яких обу-
мовлена вирішенням техніко-тактичних завдань різної
складності. При цьому формування техніко-тактичної
майстерності тенісистів супроводжується послідовним
розвитком здатності спортсменів до виконання швид-
ких точнісних дій спочатку в спрощених, потім – в стан-
дартних і ускладнених умовах діяльності змагання.

Вікові межі етапів формування техніко-тактич-
ної майстерності тенісистів залежать від методики
навчання, статевих і індивідуальних особливостей
спортсменів. Результати роботи збігаються з дослід-
женнями Н. А. Бернштейна [3], що свідчать про нео-
днаковий розвиток координаційних рівнів побудови
рухів у різних людей.

Для інтерпретації отриманих даних ми вико-
ристовували теорію функціональних систем П. К.
Анохіна [1], згідно якої найважливішим чинником оп-
тимізації біологічних систем є кінцевий корисний ре-
зультат діяльності в спортивних іграх – виграш очка
або партії в цілому. Проте, сам результат важко вико-
ристовувати з метою поточної корекції рухів. Тому
як системоутворюючий чинник оптимізації техніко-
тактичних дій тенісистів виступає зворотний зв’язок
між цільової точності та швидкості їх виконання, яка
найбільшою мірою відображає хід рішення задачі дії.

Враховуючи, що просторове і тимчасове
віддзеркалення мети грає важливу роль в процесі
формування рухової функціональної системи тені-
систів, нами був розроблений і виготовлений оригі-
нальний тренажер, що забезпечує програмування і
контроль цих найважливіших показників.

Перед початком педагогічного експерименту
проводилася оцінка рівня техніко-тактичної майстер-
ності (постановочний експеримент), що служило
основною для розробки індивідуальних програм ру-
хового вдосконалення [7].

Тенісний м’яч подавався в звичайній для грав-
ця манері з постійною невисокою швидкістю, темпом
при установці на поразку заданої зони столу “супер-
ника”. Надалі рухові установки були направлені на
збільшення інтенсивності ударів (швидкості польоту
м’яча) при збереженні цільової точності ігрових дій.

Основне завдання техніко-тактичної підготов-
ки на під етапі техніко-тактичного тренування (10-12
років.) полягало у вдосконаленні захисно-атакуючих
дій в стандартних умовах змаганням діяльності. З цією
метою в тренувальному процесі за допомогою спец-
іального тренажера (з укороченою довжиною столу)
моделювалися традиційні ігрові ситуації діяльності
змагання. У даному випадку тенісний м’яч подавав-
ся в різні зони столу з укороченою довжиною з неве-
ликим розкидом швидкостей при регулюванні темпу
навчання в залежності від індивідуальних пізнаваль-
них здібностей спортсмена, при цьому враховувався
тій факт, що традиційні прийоми гри пов’язані з вико-
нанням у відповідь ударів по дальній від суперника
частині тенісного столу.

Для підтвердження висунутої у дослідженні
гіпотези був створений спеціалізований тренажер
(рис. 1). Тренажер виконаний на базі стандартного
тенісного стола Start Line Game Super (виробництва
Фінляндії). Колір столу синій. Ігрове поле 16 мм з по-
криттям антивідблиску меламіну. Кант: кромка ПВХ
0,45 мм. Металевий кант 40 мм з полімерним покрит-
тям. Рама: сталева труба 25 мм з полімерним покрит-
тям. Подвійні ролики (125мм) транспортувань, одна
сторона маневрова. Механізм складання, що само-
блокується. Розмір (міжнародний стандарт): довжи-
на 274 см, ширина 152,5 см, висота 76 см. Розмір в
складеному вигляді: довжина 152,5 см, ширина 67 см,
висота 189 см. Розмір упаковки: довжина 157 см,
ширина 10 см, висота 141 см. Вага столу – 66 кг.

У дослідженнях взяли участь 16 тенісистів
(хлопці, 10-12 років, 1 розряд, KMC), З яких були утво-
рені контрольна і експериментальна групи. Спортсме-
ни контрольних і експериментальних груп істотно не
відрізнялися за основними показниками технічною та
спеціальної фізичної підготовленості (Р> 0,05).

У кожному тренувальному занятті тенісисти
виконували по 10-20 спроб (залежно від індивідуаль-
ного рівня розвитку спеціальної витривалості) серія-
ми по 50 ударів (інтервали відпочинку між серіями –
1,0 хвилина).

Результати досліджень показали, що застосу-
вання спеціального тренажера протягом 8-10 навчаль-
но-тренувальних занять дозволяє статистично досто-
вірно підвищити цільову точність захисно-атакуючих
дій тенісистів (Р<0,05, таблиця 1). Висока ефективність
тренувального процесу спостерігалася при почат-
ковій цільовій точності більше 50%.

У спортсменів експериментальної групи було
також відмічено істотне зменшення часу складної
рухової реакції (на 16 %), що було обумовлене, перш
за все, цілеспрямованим вдосконаленням у відповідь
реакцій на стандартні ігрові ситуації.

Як показали результати експерименту, опти-
мальна кількість спроб (500-1000 ударів в одному
тренувальному занятті) залежить від індивідуально-
го рівня розвитку спеціальної витривалості.

Після закінчення експерименту нами були
проведені контрольні змагання. Вони показали, що
більшість спортсменів експериментальної групи (12



57

Рис 1. Спеціалізований тренажер для покращення цільовій точності ударів в настільному тенісі
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гравців з 16) виграли у спортсменів контрольної гру-
пи (до початку експерименту це співвідношення скла-
дало 8 до 8.), що свідчило про вишу ефективність роз-
робленої  нами методики вдосконалення
техніко-тактичної майстерності по відношенню до
традиційної (табл.1).

Таким чином, результати педагогічного екс-
перименту підтвердили високу ефективність розроб-
леної нами методики з застосуванням спеціалізова-
ного навчального тренажеру, яка сприяла швидкому
вдосконаленню цільової точності ігрових дій без зни-
ження швидкості (Р< 0,05) в порівнянні з традицій-
ною методикою навчання.

Освоєння великого числа ігрових прийомів в
спрощених, стандартних і ускладнених умовах тре-
нувальної діяльності забезпечило розвиток здатності
тенісистів до вибору найбільш оптимального рішен-
ня рухової задачі в конкретній ігровій ситуації – тоб-
то сприяло вдосконаленню техніко-тактичної майстер-
ності спортсменів.

В ході експериментальних досліджень [7] було
встановлено, що критерієм надійності освоєння тех-
ніки гри в настільний теніс на етапі початкової
спортивної спеціалізації (8-10 років) є цільова точність
ігрових дій в спрощених умовах тренувальної діяль-
ності в межах 25-35%, на етапі поглибленого трену-
вання (10-14 років.) – цільова точність дій в стандарт-
них умовах діяльності змагання (тренувальною) в
межах 50-55%).

При цьому, головна перевага запропонованої
нами методики полягала тому, що в її основу покладені
об’єктивні дані про специфічні загальні і індивідуальні
особливості формування техніко-тактичної майстер-
ності тенісистів і використання спеціалізованого трена-
жера, що забезпечило збіг педагогічних дій, що управ-
ляють, етапам розвитку рухової функції спортсменів.

Отримані дані збігаються з результатами досл-
іджень В. К. Бальсевіча [2], в яких встановлено, що
ефективність рухового вдосконалення значно підви-
щується, якщо спрямованість педагогічних дій збіга-
тиметься з етапами прискореного розвитку елементів
і структур моторики, концепцією “квантування по-
ведінкової діяльності” [11], що передбачає алгоритм-
ізацію засвоєння знань, а також дослідженнями Ф. Л.

Лебедя [9], в яких обґрунтована необхідність щодо
самостійного формування технічної, тактичної, тех-
ніко-тактичної майстерності і орієнтаційної підготов-
ки спортсменів.

Нижча ефективність традиційної методики тех-
нічної підготовки тенісистів, перш за все, була обу-
мовлена відсутністю об’єктивних даних про загальні і
індивідуальні особливості формування техніко-так-
тичної майстерності спортсменів, а також відсутність
технічних засобів навчання.

Таким чином розроблена нами методика вдос-
коналення техніко-тактичної майстерності тенісистів
має ряд переваг перед традиційними, оскільки забез-
печує збіг педагогічних дій, що управляють, специф-
ічним етапам розвитку рухової функції спортсменів.

Висновки.
1. Процес формування техніко-тактичної майстер-
ності тенісистів включає 3 етапи, обумовлених спе-
цифікою рухової діяльності на різних етапах бага-
торічного тренування.

Перший етап (8-10 років – етап початкової
спортивної спеціалізації) характеризується вдоскона-
ленням техніки ігрових дій, а також підвищенням їх
цільової точності і швидкості в спрощених умовах тре-
нувальної діяльності (відсутність збиваючих чин-
ників, дефіциту часу для ухвалення рішення і так далі).
Специфіка даного етапу полягає в освоєнні юними
тенісистами великої кількості ігрових дій при щодо
низької цільової точності і швидкості їх виконання.

Методика навчання техніці на етапі початко-
вої спортивної спеціалізації (8-10 років) включає вир-
ішення наступних основних завдань:
а) ознайомити основних прийомів гри, що займа-
ються з технікою;
б) навчити правильному триманню ракетки;
в) навчити техніці прийомів гри з установкою на
цільову точність і швидкість в спрощених умовах
тренувальної діяльності (відсутність збиваючих
чинників і дефіциту часу для ухвалення рішення).

2. Другий етап (10-14 років – етап спеціалізованої ба-
зової підготовки) характеризується підвищенням
цільової точності ігрових дій в стандартних умовах
діяльності. На даному етапі у тенісистів наголо-
шується збільшення числа ігрових прийомів, а та-

Таблиця 1 
Цільова точність ігрових дій у юних тенісистів 10-12 років експериментальної (п = 16)  

і контрольної (п = 16) груп до і після експерименту 
 

Експериментальна група Контрольна група 
ЦІЛЬОВА ТОЧНІСТЬ (%) 

До експерименту Після 
експерименту 

До експерименту Після 
експерименту 

X 51,6 63,7 X 52,8 54,3 
а 6,2 8,3 о 6,8 7,8 
т 2,1 2,4 т 2,2 2,4 
V 13,1 13,6 V 13,2 14,3 
Р >0,05 < 0,05 Р > 0,05 < 0,05 
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кож підвищенні їх цільової точності і швидкості ви-
конання в стандартних умовах діяльності змагання.

Методика вдосконалення техніко-тактичної май-
стерності тенісистів на етапі спеціалізованої базової
підготовки (10-14 р.) включає наступні завдання:
а) ознайомлення з традиційними техніко-тактични-
ми діями спортсменів;
б) вдосконалення техніко-тактичних дій в стандарт-
них умовах тренувального процесу з установкою
на їх цільову точність і швидкість.
Використання спеціальних тренажерів, які за-

безпечують програмування і контроль цільової точ-
ності стандартних ігрових дій з регулюванням темпу
навчання відповідно до індивідуальних пізнавальних
здібностей спортсменів, що сприяє значному підви-
щенню ефективності тренувального процесу (Р<0,05
– за 8-10 навчально-тренувальних занять).

Оптимальний об’єм тренувального наванта-
ження на даному етапі складає 300-400 спроб (залеж-
но від індивідуального рівня розвитку спеціальної
фізичної підготовленості спортсменів) серіями по 60
ударів, темп навчання – 20-30 удар/хв.
3. Третій етап (14-16 років і старше – етап спортивно-
го вдосконалення) характеризується розвитком здат-
ності спортсменів до ефективного виконання ігро-
вих дій в ускладнених умовах діяльності змагання
(нетрадиційні дії суперника, наявність збиваючих
чинників). До відмітних особливостей даного ета-
пу слід віднести збільшення пристосовної варіатив-
ності ігрових дій, що забезпечує високий рівень і
надійність діяльності змагання.

Вікові межі етапів формування техніко-тактич-
ної майстерності тенісистів залежать від методики
навчання, статевих і індивідуальних особливостей
спортсменів.
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ПІДГОТОВКА ГРАВЦІВ В СТУДЕНТСЬКИХ
БАСКЕТБОЛЬНИХ КОМАНДАХ З АКЦЕНТОМ
НА ЗАСТОСУВАННІ ТАКТИЧНИХ ВПРАВ

Козіна Ж.Л., Грінченко І.Б.,
Вакслер М.А., Тихонова А.О.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. Для підвищення ефективності навчально-трену-
вального процесу студенток-баскетболісток була розробле-
на програма із застосуванням методів для активізації образ-
ного сприйняття елементів техніки і тактики баскетболу на
основі сучасних інформаційних технологій, а також з упо-
ром на тактичну підготовку гравців за допомогою спеціаль-
но розроблених вправ. Розроблена комплексна методика
сприяє підвищенню якості техніки  виконання технічних
прийомів баскетболу, ефективності ігрових дій, підвищенню
кількості реалізованих у грі тактичних взаємодій.
Ключові слова: баскетбол, студенти, тактика, інформаційні
технології , тактичні вправи,  експертна оцінка,  тактичні
прийоми.
Аннотация. Козина Ж.Л., Гринченко И.Б., Вакслер М.А.,
Тихонова А.А. Подготовка игроков в студенческих баскет-
больных командах с акцентом на применение тактических
упражнений. Для повышения эффективности учебно-трени-
ровочного процесса студенток-баскетболисток была разра-
ботана программа с применением методов для активизации
образного восприятия элементов техники и тактики баскет-
бола на основе современных информационных технологий,
а также с упором на тактическую подготовку игроков с по-
мощью специально разработанных упражнений. Разрабо-
танная комплексная методика способствует повышению ка-
чества техники выполнения технических приемов баскетбола,
эффективности игровых действий, повышению количества
реализованных в игре тактических взаимодействий.
Ключевые слова: баскетбол, студенты, тактика, информаци-
онные технологии, тактические упражнения, экспертная
оценка, тактические приемы.
Annotation. Kozina ZH.L., Grinchenko I .B., Vaksler M.A.,
Tikhonova A.A. Preparation of players in student basket-ball
commands with an accent on application of tactical exercises.
For the increase of efficiency of training process of students-
basketball-players the program was developed with the use of
methods for activation of vivid perception of elements of
technique and tactic of basket-ball  on the basis of modern
information technologies, and also with support on tactical
preparation of players by the special developed exercises. The
developed complex method is instrumental in upgrading
technique of implementation of technical receptions of basket-
ball, efficiency of playing actions, increase of amount of the
tactical co-operations realized in a game.
Keywords: basket-ball, students, tactic, information
technologies, tactical exercises, expert estimation, tactical
receptions.
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Вступ.
Підготовка студентських команд має свої склад-

ності й особливості [1,2,3,5,7]. Це пов’язано з тим, що
для того, щоб команда з баскетболу була «зіграною»,
необхідно кілька років. А склад баскетбольної сту-
дентської команди увесь час міняється, оскільки одні
спортсмени надходять на перший курс, інші закінчу-
ють інститут і вибувають з команди.

У студентській команді режим тренувань і відпо-
чинку визначається не самим тренером, як у профес-
ійних і клубних командах, а заданими умовами навчаль-
ного процесу у вузі. Тому тренер студентської команди
змушений переборювати ряд труднощів, які містять
складності при комплектації команди, при спробі пра-
вильної організації тренувального процесу відповід-
но до законів розвитку спортивної форми й адаптації,
при побудові навчально-тренувального процесу з ура-
хуванням недостатньої кількості (2-3 рази в тиждень)
тренувань, різного рівня підготовленості студенток-бас-
кетболісток і постійної зміни складу команди. Всі ці
труднощі в більшому ступені проявляються в студен-
тських командах.

Таким чином, на даний момент позначено про-
блему необхідності вдосконалення навчально-трену-
вального процесу в студентських баскетбольних ко-
мандах. І особливо це стосується тактичної підготовки
гравців. Багато тренерів так і не встигають навчити
спортсменів основним тактичним комбінаціям за пе-
ріод навчання у вищому навчальному закладі, і тим
більше – застосовувати ці комбінації у грі. Тому по-
шук ефективних засобів тактичної підготовки гравців
студентських баскетбольних команд є актуальною про-
блемою теорії і методики студентського спорту.

Це і визначило обраний напрямок наших дос-
ліджень.

Дослідження проведене відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-
2010 р. за темою 2.4.1.4.3 п «Психологічні, педагогічні
і медико-біологічні засоби відновлення працездат-
ності в спортивних іграх».

Формулювання мети роботи.
Мета роботи: розробити й експерименталь-

но обґрунтувати методику підготовки баскетбольних
команд вищих навчальних закладів з опорою на зас-
тосування тактичних вправ.

Завдання роботи:
1. Визначити стан проблеми з підготовки студентсь-
ких баскетбольних команд за даними сучасної літе-
ратури.

2. Розробити комплексну методику підготовки бас-
кетбольних команд вищих навчальних закладів з
опорою на застосування тактичних вправ та ме-
тодів інформаційного впливу на процес освоєння
гравцями техніко-тактичних прийомів баскетболу.

3. Експериментально обґрунтувати ефективність за-
стосування методики підготовки гравців студентсь-
ких баскетбольних команд з опорою на застосуван-
ня тактичних вправ та методів інформаційного
впливу на процес освоєння гравцями техніко-так-
тичних прийомів баскетболу.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення
літературних джерел, педагогічне тестування, фізіо-
логічні і психофізіологічні методи дослідження, педа-
гогічний експеримент із застосуванням сучасних
інформаційних технологій, методи математичної ста-
тистики із застосуванням факторного і кластерного
аналізу, порівняння середніх і дисперсійного аналізу.

Усього в даному дослідженні було обстежено
23 баскетболістки 18-23 років.

Результати дослідження.
Методика підготовки студентських баскетболь-

них команд з акцентом на застосування тактичних
вправ перш за все була спрямована на активізацію
сприйняття елементів тактики баскетболу. Для цього
застосовувались методи інформаційного впливу на
свідомість гравців [6].

Тому розроблена методика включала:
· Створення поліграфічних посібників, що відбива-
ють особливості техніки виконання різних прийомів
у баскетболі;

· Створення мультиплікаційних фільмів, що дозво-
ляють акцентувати визначені особливості техніки і
тактики баскетболу. Для створення динамічних по-
сібників був застосований метод мультиплікації з
ряду причин:

· Мультфільми завжди залучали і залучають людей
різного віку;

· За допомогою мультиплікації можна створювати
будь-які динамічні схеми в залежності від завдань
навчання;

· Сучасні інформаційні технології дозволяють досить
швидко й ефективно створювати необхідні ди-
намічні сюжети, що без наочного відтворення час-
то важкі для розуміння;

· Сучасні технічні засоби дозволяють відтворювати
мультфільми, створені в програмі «Flash», як на
персональних комп’ютерах, так і на видеоплейерах
і навіть мобільних телефонах.

Крім того, розроблена методика включала за-
стосування велику кількість спеціальних вправ на
розвиток тактичного мислення та розучування так-
тичних схем. Наводимо приклади розроблених вправ.

Вправа 1 (рис.1). Нападаючий 2 робить фінт
на рух до лицьової лінії, примушуючи зміститися за-
хисника, коротким ривком у зворотному напрямі
відкривається і отримує м’яч від нападаючого 1. За-
хисник 7 протидіє, захисник 8 переходить в проти-
лежну колону, нападаючий 1 стає захисником, впра-
ва продовжується і так далі.

Вправа 2 (рис.2). Половина баскетбольного
майданчика умовно ділиться на 4 частини. У кожній
з них знаходяться нападаючий і захисник. Нападаю-
чий 1, володіючи м’ячем, при активній протидії за-
хисника 1 виконує фінти і повороти, прагнучи пере-
дати м’яч гравцю, що вийшов у вільний «квадрат»
нападаючому 2, який також долає активний опір за-
хисника 2. Нападаючий 2, зловивши м’яч, починає
виконувати вишагування і повороти, прагнучи пере-
дати м’яч нападаючому 3, що виходить в «квадрат»,
що звільнився, і так далі.
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Для поліпшення базової підготовки гравців
розроблена методика включала також вправи, спря-
мовані на розвиток сили, що чергуються із вправами
на розвиток швидкості [2,8,9].

Як активний відпочинок виконувалися вправи
на підвищення «почуття м’яча», розвиток спритності
і координації рухів.

При побудові тренувального заняття вправи
виконувалися по методу кругового тренування в такій
послідовності: 2 вправи спрямовані на розвиток сили,
після чого була вправа на володіння м’ячем; далі –
станція на виконання 2-х швидкісних вправ і знову
станція з вправами на підвищення «почуття м’яча».

Для заглибленого аналізу ефективності викори-
стання експериментальної методики на показники тех-
нічної підготовленості була проведена експертна оці-
нка техніки виконання одного з основних технічних
прийомів у баскетболі – кидка одною рукою зверху із
середньої дистанції (таблиця 3.6). Експертна оцінка
проводилася за 12-ти бальною системою.

Як видно з таблиці 1, до проведення експери-
менту середні значення експертної оцінки техніки
виконання кидка одною рукою зверху із середньої
дистанції у спортсменок контрольної й експеримен-
тальної групи статистично не розрізнялися. В експе-
риментальній групі середня експертна оцінка техні-
ки кидка склала 5,00 балів, а в контрольній групі – 5,42
бала (t = -0,42; р>0,05).

Результати вихідного тестування показали, що
показники експертної оцінки техніки кидка носять
випадковий характер. По первісному тестуванню
показники експертної оцінки техніки кидка у спорт-
сменок контрольної групи трохи перевищували (хоча
і статистично недостовірно) показники експеримен-
тальної групи.

За період експерименту в обох групах покра-
щилися показники, що характеризують ефективність
володіння кидком одною рукою зверху із середньої
дистанції. Однак це поліпшення в різних групах учас-
ників експерименту носило різний характер. Як пока-

зано в таблиці 1, після експерименту експерименталь-
на і контрольна групи стали вірогідно розрізнятися між
собою. В експериментальній групі середня експертна
оцінка техніки виконання кидка одною рукою зверху
склала 7,55 бала, а в контрольній 6,00 балів (t=4,15;
р=0,00). Отримані дані свідчать про позитивний вплив
розробленої нами методики на техніку кидка одною
рукою зверху. Оскільки даний технічний прийом є од-
ним з основних у баскетболі, що інтегрує різні рухові
дії баскетболіста, то ми можемо укласти, що розроб-
лена нами методика вплинула на показники технічної
підготовленості баскетболісток ВНЗ.

Протягом 7 місяців педагогічного експеримен-
ту у баскетболісток експериментальної групи техніка
виконання кидка одною рукою зверху перейшла на
нову, якісно більш високу ступінь (табл. 2). Як видно з
табл. 2, у результаті застосування розробленої мето-
дики виявлено достовірний приріст показників експер-
тної оцінки техніки виконання кидка як в експеримен-
тальній групі, так і в контрольній. В експериментальній
групі приріст експертної оцінки на 2,55 бали в резуль-
таті застосування експериментальної методики дос-
товірний при р<0,001 (t=10,29) (табл. 2), тобто при най-
вищому рівні значимості. У контрольній групі приріст
показника експертної оцінки техніки виконання кидка
одною рукою зверху складає 0,58 бала, що вірогідно
при меншому рівні значимості в порівнянні з експе-
риментальною групою (t=3,02, р<0,05) (табл. 2).

Аналіз отриманих результатів в експеримен-
тальній групі і порівняння їх з даними, отриманими в
контрольній групі, дають підставу затверджувати, що
запропонована нами методика підвищує ефек-
тивність навчально-тренувального процесу студен-
тських баскетбольних команд з погляду володіння
основними технічними прийомами.

До і після проведення експерименту була про-
аналізована кількість групових взаємодій, реалізова-
них (тобто таких, що закінчилися успішною атакою
кільця) у ході гри. Реєструвалися такі групові взає-
модії, як «передай-вийди», «заслін», «наведення»,

Рис. 1. Ілюстрація вправи 1 Рис. 2. Ілюстрація вправи 2
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Таблиця 1  
Показники експертної оцінки техніки виконання кидка одною рукою зверху  

баскетболісток контрольної й експериментальної груп 
 

Період тестування група n Х , 
бали 

σ m Х  різниці t розрах. p 

експерим. 11 5,00 1,34 0,40 
до експерименту 

контрольн 12 5,42 1,08 0,31 
-0,42 -0,82 0,42 

експерим. 11 7,55 0,82 0,25 
після експерименту 

контрольн 12 6,00 0,95 0,28 
1,55 4,15 0,00 

 
Таблиця 2

Результати порівняльного аналізу зміни показників експертної оцінки техніки виконання кидка одною 
рукою зверху баскетболісток контрольної й експериментальної груп (t-тест для залежних вибірок) 

 (n=11 в експериментальній групі, n=12 у контрольній групі) 

група період тестув. Х , 
бали 

n σ m Х різ-
ниці 

σ 
різн. 

m 
різн. 

t 
розрахун. p 

до експерим. 5,00 1,34 0,40 5,00 
експерим. 

після експерим. 7,55 0,82 0,25 7,55 
2,55 0,82 0,25 10,293 0,000 

до експерим. 5,42 1,08 0,31 5,42 
контр. 

після експерим. 6,00 0,95 0,28 6,00 
0,58 0,67 0,19 3,023 0,012 

 
Таблиця 3 

Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток  
експериментальної і контрольної груп до проведення експерименту (кількість ігор – 10) 

 
Назва 
прийому група Х  σ m t 

розрахунок. p 

експ. 1,2 0,42 0,13 Передай-вийди 
контр. 1,1 0,88 0,28 

0,33 0,75 

експ. 0,42 0,2 0,13 заслін 
контр. 0,48 0,3 0,15 

-0,49 0,63 

експ. 0,42 0,2 0,13 наведення 
контр. 0,48 0,3 0,15 

-0,49 0,63 

експ. 0,32 0,1 0,10 
трійка 

контр. 0,67 0,3 0,21 
-0,85 0,41 

експ. 0,84 0,6 0,27 Швидкий 
прорив контр. 1,06 0,7 0,34 

-0,23 0,82 

 

Таблиця 4 
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної і контрольної груп 

після проведення експерименту (кількість ігор – 10) 

Назва прийому група Х  σ m Х  різниці 
m 
різн. 

t 
розрахунок p 

експ. 2,80 1,32 0,42 Передай-вийди 
контр. 1,20 0,42 0,13 

1,60 0,44 3,66 0,00 

експ. 2,10 0,74 0,23 заслін 
контр. 0,20 0,42 0,13 

1,90 0,27 7,07 0,00 

експ. 2,30 0,48 0,15 наведення 
контр. 0,20 0,42 0,13 

2,10 0,20 10,36 0,00 

експ. 2,20 0,79 0,25 трійка 
контр. 0,10 0,32 0,10 

2,10 0,27 7,81 0,00 

експ. 4,30 0,82 0,26 Швидкий 
прорив контр. 0,60 0,84 0,27 

3,70 0,37 9,93 0,00 
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Таблиця 5 
Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі в баскетболісток експериментальної групи 

 до і після проведення експерименту  
 

Назва 
прийому Період тест. Х  n σ m Х  

різниці 
σ 
різн. 

m 
різн. 

t 
розрахунок. p 

до експер. 1,2 10 0,42 0,13 Передай-
вийди після 

експер. 2,8 10 1,32 0,42 
1,60 1,26 0,40 4,00 0,000 

до експер. 0,2 10 0,42 0,13 
заслін після 

експер. 2,1 10 0,74 0,23 
1,90 1,10 0,35 5,46 0,000 

до експер. 0,2 10 0,42 0,13 
наведення після 

експер. 2,3 10 0,48 0,15 
2,10 0,74 0,23 9,00 0,000 

до експер. 0,1 10 0,32 0,10 
трійка після 

експер. 2,2 10 0,79 0,25 
2,10 0,74 0,23 9,00 0,000 

до експер. 0,6 10 0,84 0,27 
Швидкий 
прорив після 

експер. 4,3 10 0,82 0,26 
3,70 1,25 0,40 9,35 0,000 

 
Таблиця 6 

Кількість тактичних прийомів, реалізованих у грі у баскетболісток контрольної групи 
 до і після проведення експерименту  

 

Назва 
прийому Період тест. Х  n σ m 

Х  по-
різному- 
сти 

σ 
різн. 

m 
різн. 

t 
розрахунок

. 
p 

до експер. 1,1 10 0,88 0,28 
Передай-вийди 

після експер. 1,2 10 0,42 0,13 
-0,10 0,74 0,23 -0,43 0,68 

до експер. 0,3 10 0,48 0,15 
заслін 

після експер. 0,2 10 0,42 0,13 
0,10 0,57 0,18 0,56 0,59 

до експер. 0,3 10 0,48 0,15 наведення 
після експер. 0,2 10 0,42 0,13 

0,10 0,57 0,18 0,56 0,59 

до експер. 0,3 10 0,67 0,21 
трійка 

після експер. 0,1 10 0,32 0,10 
0,20 0,42 0,13 1,50 0,17 

до експер. 0,7 10 1,06 0,34 Швидкий 
прорив після експер. 0,6 10 0,84 0,27 

0,10 0,57 0,18 0,56 0,59 

 
«трійка», «швидкий прорив». Усього було проаналі-
зовано 10 ігор першості серед ВНЗ Харківської об-
ласті до експерименту і 10 ігор після експерименту.
Обчислювалося середнє значення кількості застосо-
ваних взаємодій у ході однієї гри. До проведення екс-
перименту контрольна й експериментальна групи
відповідно до результатів t-тесту для незалежних виб-
ірок вірогідно не розрізнялася по кількості застосо-
вуваних у грі тактичних взаємодій (р>0,05) (табл. 3).

До проведення експерименту середні значен-
ня кількості тактичних взаємодій як у контрольній, так
і в експериментальній групах коливалися від 1 до 2
(табл. 3). Однак після проведення експерименту роз-
ходження між групами по кількості тактичних взає-
модій, реалізованих у ході гри, відповідно до резуль-
татів  t-тесту для незалежних вибірок стали
достовірними (р<0,001) (табл. 4).

В експериментальній групі середнє значення
кількості застосованих тактичних взаємодій склало:

2,8 для взаємодії «передай-вийди»; 2,10 для взаємодії
«заслін»; 2,30 для взаємодії «наведення»; 2,20 для взає-
модії «трійка»; 3,70 для взаємодії «швидкий прорив».
Середні значення приросту кількості взаємодій, зас-
тосованих у грі у баскетболісток експериментальної
групи, склало від 1,60 до 3,70 взаємодій. Дані зміни
достовірні при найвищому рівні значимості (р<0,001)
(табл. 5).

У контрольній групі подібні зміни кількості так-
тичних взаємодій, застосованих у ході гри, практич-
но не виражені. Так, середні значення показників
кількості тактичних взаємодій у контрольній групі як
до проведення експерименту, так і після проведення
експерименту, склали від 0 до 2 взаємодій. Зміни да-
них показників у ході експерименту недостовірні
(р>0,05) (табл. 6).

У той же час у контрольній групі подібних змін
не було виявлено. Ми вважаємо, що дані зміни в рівні
організованості ігрових дій у баскетболісток експе-
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риментальної групи викликані, головним чином,
цілеспрямованим впливом на розуміння тактичних
схем гравцями за допомогою застосування інфор-
маційних технологій та спеціально підібраних вправ.

Висновки:
1.Для підвищення ефективності навчально-трену-
вального процесу студенток-баскетболісток доціль-
но застосовувати розроблену нами методику, що
має на увазі застосування методів для активізації
образного сприйняття елементів техніки і тактики
баскетболу на основі сучасних інформаційних тех-
нологій, а також упор на тактичну підготовку гравців
за допомогою спеціально розроблених вправ.

2. Розроблена комплексна методика підготовки сту-
денток-баскетболісток з опорою на застосування
тактичних вправ сприяє підвищенню якості техніки
виконання технічних прийомів баскетболу, ефек-
тивності ігрових дій, підвищенню кількості реалізо-
ваних у грі тактичних взаємодій.

3.В експериментальній групі спостерігається приріст
експертної оцінки на 2,55 бали в результаті застосу-
вання експериментальної методики (р<0,001). У
контрольній групі приріст показника експертної
оцінки техніки виконання кидка одною рукою звер-
ху складає 0,58 бала, що вірогідно при меншому
рівні значимості в порівнянні з експериментальною
групою (р<0,05).

4.Середні значення приросту кількості взаємодій, за-
стосованих у грі у баскетболісток експерименталь-
ної групи, склали від 1,60 до 3,70 взаємодій. Дані
зміни достовірні при найвищому рівні значимості
(р<0,001). У контрольній групі подібні зміни кількості
тактичних взаємодій, застосованих у ході гри, недо-
стовірні (р>0,05).

5. Розроблена методика є адекватною для рішення
завдань навчально-тренувального процесу в сту-
денток-баскетболісток і може бути рекомендована
в широку практику підготовки баскетбольних ко-
манд вищих навчальних закладів.

В перспективі подальших досліджень перед-
бачається розширення досліджень по вдосконален-
ню тактичної підготовки студентських баскетбольних
команд.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВНЗ

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Колбіна Т.В.

Харківський національний
економічний університет

Анотація. Розглянуто теоретичні питання, пов’язані з про-
ектуванням педагогічної технології формування міжкуль-
турної комунікації. Доведено необхідність розробки і впро-
вадження педагогічної технології формування міжкультурної
комунікації, спрямованої на гармонійний розвиток особис-
тості студента, засвоєння ним загальнолюдських цінностей і
норм соціальних стосунків.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, педагогічна тех-
нологія, проектування, суб’єкт-суб’єктні відносини, особи-
стісно орієнтована технологія, загальнолюдські цінності.
Аннотация. Колбина Т.В. Теоретические вопросы проекти-
рования педагогической технологии формирования межкуль-
турной коммуникации в вузе экономического профиля. Рас-
смотрены теоретические вопросы, связанные с
проектированием педагогической технологии формирования
межкультурной коммуникации. Обоснована необходимость
разработки и внедрения педагогической технологии форми-
рования межкультурной коммуникации, направленной на гар-
моническое развитие личности студента, усвоение им обще-
человеческих ценностей и норм социальных отношений.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, педагоги-
ческая технология, проектирование, субъект-субъектные
отношения, личностно ориентированная технология, обще-
человеческие ценности.
Annotation. Kolbina T.V. Theoretical problems of designing
pedagogical technology of formation of intercultural
communication in higher educational establishments of economic
education. Theoretical problems connected with designing
pedagogical technology of formation intercultural communication
have been considered. The necessity of development and
introduction of pedagogical technology of formation intercultural
communication directed at harmonious development of
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personality of a student, its adopting the values common to all
mankind and norms of social relations has been proved.
Key words: intercultural communication, pedagogical
technology, designing, subject-subject relations, personality
oriented technology, values common to all mankind.

Вступ.
В епоху глобалізації і бурхливого розвитку

міжнародних контактів особливого значення для
фахівців з економіки набуває спроможність здійсню-
вати міжкультурну комунікацію (МКК) з представ-
никами інших культур. Система освіти має забезпе-
чити високоякісну підготовку студентів до життя і
професійної діяльності в нових умовах мультикуль-
турного світу. Вимоги суспільства і практичні потре-
би окремої особистості зумовлюють актуальність
розробки на наукових засадах педагогічної технології
формування МКК.

Визначення поняття “технологія навчання”
вперше застосовано Н.Ф. Тализіною, в його змісті
нею виокремлено такі аспекти: сукупність знань, які
необхідні вчителю для конструктивного вирішення
завдань навчально-виховного процесу; сам процес
навчання; його технічне оснащення. В.П. Беспалько
присвятив спеціальне дослідження розробленню те-
оретичних питань педагогічних технологій; учений
розуміє технологію як систематичне та послідовне
втілення на практиці заздалегідь спроектованого на-
вчально-виховного процесу [2, с. 5]. Основу будь-якої
технології, за його ствердженням, складає системний
підхід, який забезпечує її відтворюваність і заплано-
вану ефективність. З такої позиції, опис будь-якого
навчально-виховного процесу є описом певної пе-
дагогічної системи, яка уявляє собою сукупність за-
собів, методів і процесів, необхідних для створення
організованого, цілеспрямованого і навмисного пе-
дагогічного впливу на формування особистості із
заданими якостями [2, с. 6]. До складу педагогічної
технології, що ґрунтується на відповідній педагогічній
системі, В.П. Беспалько відносить окрім діагностич-
них цілей і змісту навчання також дидактичні проце-
си та організаційні форми навчання.

В.С. Безрукова, розробляючи ідеї проективної
педагогіки, розуміє педагогічну технологію як “по-
слідовний і безперервний рух взаємопов’язаних між
собою компонентів, етапів, станів педагогічного про-
цесу і дій його учасників” [1, с. 96]. Разом з цим педа-
гогічна технологія розглядається нею як “сукупність
необхідних професійних умінь, що визначають вихов-
ний успіх педагогічного впливу, – той бік роботи пе-
дагога, який складає ремесло педагогічної професії”
[1, с. 6].

Для Д.В. Чернілевського педагогічна техноло-
гія – це комплексна інтегративна система, яка вклю-
чає “упорядковану безліч операцій і дій, які забезпе-
чують педагогічне цілепокладання, змістовні,
інформаційно-предметні й процесуальні аспекти,
спрямовані на засвоєння систематизованих знань,
набуття професійних умінь і формування особистіс-
них якостей учнів згідно із заданими цілями навчан-
ня” [8, с. 53]. Г.Ю. Ксьонзова вважає, що педагогічна

технологія є такою побудовою діяльності педагога, за
якої його дії необхідно представити у певній цілісності
й послідовності; їх виконання має ймовірнісний про-
гнозований характер і спрямовується на досягнення
бажаного результату [4, с. 6]. Т.І. Шамова розглядає
педагогічну технологію як процесуальну систему
спільної діяльності учнів та вчителя з проектування
(планування), організації, орієнтування і коригуван-
ня навчального процесу з метою досягнення конк-
ретного результату через забезпечення комфортних
умов для її учасників [9, с. 246].

У дослідженні Г.К. Селевка поняття “педагогі-
чна технологія” представлено в трьох аспектах: 1) на-
уковий (педагогічні технології як галузь педагогічної
науки, в якій вивчаються і розробляються цілі, зміст і
методи навчання, проектуються педагогічні проце-
си); 2) процесуально-описовий: опис (алгоритм) про-
цесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів до-
сягнення запланованих результатів навчання;
3) процесуально-дієвий: технологічне здійснення пе-
дагогічного процесу, функціонування всіх особисті-
сних, інструментальних і методологічних педагогіч-
них засобів [5].

Ідеї делікатного управління розвитком учня
розробляє і втілює в своїй педагогічній практиці Н.Є. -
Щуркова. Вона визначає педагогічну технологію та-
ким чином: “Педагогічна технологія – це науково-
педагогічне обґрунтування характеру педагогічного
впливу на дитину в процесі взаємодії з нею, науково-
педагогічне обґрунтування системи професійних
умінь педагога, що дозволяють здійснити тонкий до-
тик до особистості дитини, яка входить в культуру”
[10, с. 6].

Слід зазначити, що супротивники ідеї техноло-
гізації в педагогіці вважають неприпустимим розгля-
дати творчий процес навчання як технологічний, який,
на їхню думку, нівелює індивідуальні особливості
учнів. Тому останнім часом зміцнюється тенденція
розроблення педагогічних технологій на основі на-
працювань у соціогуманітарних науках (психологія,
соціальна психологія, соціальна педагогіка), які по-
кликані підсилити їх гуманістичну спрямованість.
Намагання вчених надати педагогічним технологіям
здатності до керованості на основі зворотного зв’яз-
ку, розробка питань їх проектування й організації
навчальної діяльності за запрограмованими критері-
ями вимагає залучення результатів таких наук, як
кібернетика, теорія управління, менеджмент.

Результати дослідження учених показують, що
поняття “педагогічна технологія” стосовно до на-
вчального процесу не знайшло свого остаточного
визначення; воно розглядається як:

· спосіб реалізації людьми конкретного складно-
го процесу навчання;

· систематичне та послідовне втілення на практиці
заздалегідь спроектованого навчально-виховно-
го процесу;

· упорядкована сукупність стандартних процедур
виконання практичних навчальних дій і розумо-
вих операцій;
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· системний метод створення, використання і виз-
начення всього процесу навчання і засвоєння
знань учнем;

· послідовний і безперервний рух взаємопов’яза-
них між собою компонентів, етапів, станів педа-
гогічного процесу і дій його учасників;

· сукупність знань щодо методів здійснення педа-
гогічного процесу;

· комплексна інтегративна система, яка включає
впорядковану безліч операцій і дій;

· організаційний, цілеспрямований, навмисний
вплив на навчальний процес;

· засіб гарантованого досягнення цілей навчання;
· проект певної педагогічної системи, що реалі-
зується на практиці;

· опис процесу досягнення бажаного результату;
· спосіб отримання позитивного педагогічного
результату, який можна діагностично визначити;

· мистецтво, педагогічна майстерність.
Серед різноманітних позицій учених стосовно

до сутності і функцій педагогічних технологій можна
виокремити такі загальні конструктивні положення:
1) педагогічні технології розробляються з метою
організації інноваційного процесу навчання та уп-
равління навчальною діяльністю учнів, який має
забезпечити їхній безперервний розвиток;

2) реалізація педагогічної технології передбачає зас-
воєння змісту навчання, а значить – культурного
досвіду людства в певній сфері діяльності;

3) педагогічні технології реалізуються завдяки управ-
лінню навчальною діяльністю учнів з боку педаго-
га на різних рівнях (пряме управління, співуправл-
іння, самоуправління)

4) невід’ємним складником педагогічної технології
мають бути діагностичні процедури контролю
якості педагогічного процесу, а також критерії і
показники для вимірювання результатів навчаль-
ної діяльності на кожному з її етапів;

5) необхідно, щоб елементи педагогічної технології
зміг би відтворювати кожен викладач з гарантова-
ним досягненням запланованих результатів.

Отже, педагогічна технологія описує систему
дій учителя і учнів, які необхідно здійснити у рамках
оптимально організованого навчально-виховного
процесу. Оскільки педагогічна технологія проектуєть-
ся для досягнення очікуваних результатів, тому вона
має ґрунтуватися на визначеній моделі педагогічної
системи. Конструювання педагогічної технології ви-
магає від викладача не тільки педагогічного досвіду і
певного рівня методологічної культури, але й знань у
різних наукових галузях (психологія, соціологія, ме-
неджмент тощо).

Робота виконана за планом НДР Харківського
національного економічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розглянути теоретичні питан-

ня, пов’язані з проектуванням педагогічної технології
формування МКК у ВНЗ економічного профілю. Це
передбачає вивчення стану розробленості поняття
“педагогічна технологія” у дослідженнях науковців та
визначення його сутності.

Результати досліджень.
У педагогічних довідниках педагогічна техно-

логія, з посиланням на положення ЮНЕСКО, розгля-
дається як системний метод створення, використан-
ня і визначення всього процесу викладання і
засвоєння знань з урахуванням технологічних і людсь-
ких ресурсів у їх взаємодії, який ставить своїм зав-
данням оптимізацію освіти [3, с. 331]. Сукупність за-
собів і методів відтворення теоретично обґрунтованих
процесів навчання і виховання дозволяють успішно
реалізовувати однозначно поставлені педагогічні цілі.
Застосування педагогічної технології потребує відпо-
відного наукового проектування дидактичних про-
цесів, які описують способи навчальної діяльності;
умов, в яких ця діяльність відбувається (організаційні
форми навчання); засобів здійснення навчальної
діяльності [6, с. 382].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку
педагогічної науки освітню технологію розуміють як
послідовну, взаємопов’язану систему дій педагога,
спрямованих на вирішення педагогічних завдань, або
як планомірне і послідовне втілення на практиці напе-
ред спроектованого педагогічного процесу” [7]. Таке
уявлення щодо педагогічної технології, на думку В.О-
. Сластеніна, дозволяє її розробляти фахівцям, які ма-
ють високий рівень теоретичної підготовки і багатий
досвід практичної діяльності; це надає можливість вик-
ладачам вільно вибирати серед перевірених педагогі-
чною практикою технологій, що відповідають цілям і
умовам взаємопов’язаної діяльності учасників педа-
гогічного процесу – викладача та учнів.

Педагогічна технологія передбачає наукове
проектування і точне відтворення педагогічних дій,
які гарантують успіх. Оскільки педагогічний процес
будується на певній системі принципів, то педагогіч-
ну технологію можна розглядати як сукупність
зовнішніх і внутрішніх дій викладача, спрямованих на
послідовне здійснення цих принципів. У педагогічній
технології повною мірою виявляється особистість
педагога. Саме в цьому В.О. Сластенін підкреслює
відмінність педагогічної технології від методики і ви-
ховної роботи. Якщо поняття “методика” означає
процедуру використання сукупності методів і
прийомів навчання і виховання безвідносно до діяча,
який їх застосовує, то використання педагогічної тех-
нології передбачає врахування особистості педагога
в процесі її проектування і на всіх етапах її реалізації.
Педагогічна технологія на відміну від методики пе-
редбачає проектування педагогічної системи, діагно-
стичне цілепокладання і забезпечення об’єктивного
контролю якості педагогічного процесу, спрямова-
ного на розвиток особистості учня.

Сутність поняття “педагогічна технологія” не
можна зрозуміти поза поняттям “культура”. Культу-
ра людини виявляється в діяльності, а способи діяль-
ності свідчать про рівень її культури (засвоєні знання
та набуті уміння) і прийняті у суспільстві норми, за-
соби діяльності, а також конкретну технологію її
здійснення. Зміст навчальної інформації і засоби на-
вчання мають відтворювати актуальний стан культур-



67

ного розвитку суспільства, а методи й організаційні
форми – діалогічні відносини між учасниками пе-
дагогічного процесу, характерні для гуманістичної
культури.

Зважаючи на наукові розробки вчених і уза-
гальнюючи результати даного наукового досліджен-
ня, визначимо педагогічні умови проектування і зас-
тосування педагогічної технології формування МКК
на основі факторного підходу, який дозволяє проана-
лізувати наявні протиріччя у навчальному процесі
ВНЗ економічного профілю і визначити шляхи змен-
шення рівня їх дії завдяки впровадженню науково
обґрунтованої педагогічної технології.

Об’єктивний фактор, що діє незалежно від
людини і впливає на її діяльність, потребує розробки
такої педагогічної технології, яка підготує студентів-
економістів до здійснення майбутньої професійної
діяльності в умовах мультикультурного світу. Отже,
педагогічна технологія має забезпечити засвоєння
студентами-економістами професійно значущого
змісту і способів діяльності, а також їх подальший
соціальний розвиток. Виходячи з цього, зрозуміло,
що застосування педагогічної технології формуван-
ня МКК необхідно спрямувати не тільки на досягнен-
ня показників навченості (якість знань і певний рівень
МКК), але й на виховання важливих для соціальної
комунікації особистісних якостей (комунікативна ак-
тивність, міжкультурна толерантність). Серед педа-
гогічних умов, що зменшують дію об’єктивного фак-
тора, важливим для професійної підготовки майбутніх
економістів є посилення міжпредметних зв’язків дис-
циплін, які вивчаються у ВНЗ.

Дія суб’єктивного фактора, що відтворює
рівень розвитку педагогічної науки, потребує визна-
чення методологічних основ розробки конкретної пе-
дагогічної ідеї. Здатність викладача швидко реагувати
на зміни об’єктивного фактора дозволяє спроектува-
ти педагогічну технологію, яка відповідає сучасним
вимогам суспільства до підготовки фахівців економіч-
ного профілю. Майстерність педагога пов’язана не
тільки з його професійними знаннями і вміннями, інди-
відуальними характеристиками і здібностями, а, на-
самперед, з рівнем методологічної культури, який ви-
являється у вмінні проектувати педагогічний процес,
розробляти і впроваджувати педагогічну технологію.
Реалізація педагогічної технології потребує від викла-
дача послідовного виконання визначених дій і операцій,
уміння оптимального застосування людських і матер-
іальних ресурсів, а також технічних можливостей ди-
дактичних засобів навчання.

Дія суб’єктивного фактора на навчальну
діяльність студентів призводить, зазвичай, до про-
тиріч, які можна зменшити шляхом посилення діяль-
нісного складника навчального процесу. Організація
навчальної діяльності на засадах комунікативного
підходу сприяє розвитку активності, ініціативи, цілес-
прямованості студентів. Особистісно орієнтоване
навчання зменшує рівень протиріч особистісного
фактора, оскільки воно може забезпечити умови для
індивідуального виявлення кожного студента та задо-
волення їхніх потреб.

Спрямування педагогічного процесу форму-
вання МКК на загальнолюдські цінності, що пород-
жують демократичні, гуманні стосунки між суб’єкта-
ми педагогічного процесу, зменшує дію протиріч
людського фактора. Педагог має дотримуватися де-
мократичного комунікативного стилю і гуманістич-
них норм педагогічного спілкування; діалогічний ха-
рактер педагогічного спілкування забезпечує
наявність зворотного зв’язку, а значить, – і можливість
корекції перебігу навчальної діяльності.

Отже, призначення педагогічної технології по-
лягає у розвитку особистості учня. Стосовно до цьо-
го наведемо влучне висловлювання В.П. Беспалька:
«Ми розуміємо під цим терміном опис (проект) про-
цесу формування особистості учня» [2, с. 95].

Концептуальною основою особистісно оріє-
нтованих технологій навчання є теорія особистості і
мотивації (Б.Г. Ананьєв, В.М. Мясищев, С.Л. Рубін-
штейн); теорія діяльності та її суб’єкта (Л.С. Виготсь-
кий, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна, О.Г. Асмолов);
теорії активності, пізнавальної діяльності і творчості
(Л.С. Виготський, В.І. Лозова, С.Л. Рубінштейн); тео-
рія поетапного формування розумових дій (П.Я. -
Гальперін, Н.Ф. Тализіна); синергетична теорія (І.Р. П-
ригожин,  Г.  Хакен).  Розробки Л.Н.  Ланди і
В.П. Беспалька щодо алгоритмів навчальної діяльності
та рівнів формування досвіду людини є суттєвим вне-
ском у розвиток технологічного підходу в педагогіці.
Дослідженнями вчених доведено, що педагогічні тех-
нології мають ґрунтуватися на об’єктивних психоло-
гічних закономірностях засвоєння знань і формуван-
ня вмінь; вибір змісту,  засобів,  методів  і
організаційних форм навчальної діяльності має спри-
яти суб’єктному розвитку її учасників.

Методологічною основою особистісно оріє-
нтованих технологій є гуманістичні принципи, які ви-
являються в таких положенням:
· особистість сама формує межі свого розвитку;
· розвиток особистості не є стихійним процесом, він
припускає “педагогічно грамотне і делікатне регу-
лювання” (Н.Є. Щуркова);

· управлінський вплив має бути гуманним за своєю
сутністю, враховуючи індивідуальні особливості
учнів;

· мета управління педагогічним процесом полягає
у самоорганізації індивіда, розвитку його творчої
активності;

· навчання у ВНЗ передбачає соціальний розвиток
студентів і виховання у них якостей, необхідних для
соціального життя і професійної діяльності.

Для традиційних знаннєво орієнтованих техно-
логій характерними є суб’єкт-об’єктні відносини між
учасниками педагогічного процесу: учень розгля-
дається як об’єкт впливу вчителя, який має передати
йому свої знання. Від викладача вимагається, пере-
дусім, знання свого предмета і методики його викла-
дання. “Трансляція” знань здійснюється без ураху-
вання вчителем психологічних основ засвоєння
навчальної інформації (мотивації учнів, можливос-
тей активізації їхньої пізнавальної діяльності), без на-
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перед розроблених засобів управління навчальною
діяльністю.

Для особистісно орієнтованих технологій ха-
рактерні суб’єкт-суб’єктні відносини між учасника-
ми педагогічного процесу, що побудовані на діалог-
ічності і співпраці. Для успішності їхньої взаємодії
необхідно, щоб викладач мав глибокі предметні знан-
ня, володів психолого-педагогічною компетентністю,
був Майстром своєї справи в організації і здійсненні
навчального процесу, Людиною, яка є прикладом для
своїх учнів. Бажано, щоб і учень був свідомим, ак-
тивним і самостійним суб’єктом навчальної діяль-
ності. Особистісно орієнтовані технології спрямовані
на розвиток пізнавальної і комунікативної активності
учня, сприяють саморозвитку його сутнісних сил,
становленню його суб’єктності.

У педагогічних дослідженнях виявлено законо-
мірності проектування особистісно орієнтованих тех-
нологій на основі їх порівняння з традиційним, знан-
нієво орієнтованим навчанням (І.Д. Бех, В.В. Сєріков,
І.С. Якиманська та інші). Досвід нашої практичної
діяльності повністю підтверджує правильність вис-
новків учених. Відмінності зазначених технологій по-
лягають у такому:
1) предметом проектної діяльності за традиційним на-
вчанням є фрагмент змісту освіти і способи (мето-
ди) його засвоєння; предметом проектування за
умови особистісно орієнтованого навчання є не
фрагмент навчального матеріалу, а певна ситуація
(“подія” в житті людини за термінологією В.В. Сєрі-
кова), яка дозволяє їй набути необхідного життєвого
досвіду (знання є тільки його частиної, вони необхідні
для орієнтації особистості в життєвому просторі);

2) сам процес проектування навчання є спільною діяль-
ністю педагога і його учнів; діалог, таким чином, не
є штучно створеною формою комунікації під час
навчального процесу, а є звичайним способом жит-
тєдіяльності суб’єктів педагогічного процесу;

3) в умовах застосування особистісно орієнтованих
технологій відбувається діалектичний взаємозв’я-
зок між змістовним і процесуальним аспектами
навчання: змістовна діяльність під час діалогу, спря-
мована на спільний пошук смислу або рішення з
розв’язання проблеми, стає джерелом особистіс-
ного досвіду людини;

4) процес навчання втрачає традиційні для знаннієво
орієнтованих технологій ознаки зовнішньої регла-
ментації і наближається до природньої життєдіяль-
ності людини;

5) відповідно до цього взаємодія участників спільної
навчальної діяльності втрачає риси формальності
та штучності і набуває ознаки повноцінного міжо-
собистісного, міжсуб’єктного спілкування; педа-
гог у такому разі потрібен як особистість, а не як
«функціонер», оскільки його внутрішній світ
(світогляд, моральні якості) і досвід (знання, вміння,
ціннісні орієнтації) стають частиною змісту освіти,
яку він прагне передати своїм учням;

6) по-різному будується робота з текстом – основ-
ним дидактичним засобом навчання, що відтворює

певний фрагмент культури і актуальну комуніка-
тивну ситуацію: в особистісно орієнтованих техно-
логіях його зміст засвоюється і актуалізується че-
рез значущий для особистості контекст у процесі
ведення діалогу з іншими і рефлексивно – з самим
собою; у традиційному знаннієво орієнтованому
навчанні робота з текстами часто зводиться до фор-
мального відтворення його змісту і засвоєння фак-
тологічного боку навчальної інформації. Отже, за
таких умов не відбувається актуалізації особистіс-
них смислів, а значить, – і розвитку особистості.

У спеціальному дослідженні науковців визна-
чено ознаки особистісно орієнтованих технологій
(В.В. Сєріков та співробітники його лабораторії):
1) контекстуальність (особистісно розвивальна ситу-
ація виникає тоді, коли текст, що вивчається, сто-
сується значущої для учня смислової сфери);

2) діалогічність, яка допомагає особистості відшуку-
вати свої цінності та смисли і усвідомлювати їх під
час комунікації з іншими (і не тільки в процесі осо-
бистісного спілкування, але також і в опосередко-
ваній комунікації з авторами текстів) через співстав-
лення своїх позицій з думками інших людей
стосовно до певного об’єкта реального світу; умо-
вою успішності особистісного розвитку є суб’єкт-
суб’єктні стосунки між учасниками навчальної
взаємодії, які забезпечують створення атмосфери
відкритості, вільного обміну думками, смислами,
цінностями, емоціями тощо;

3) засвоєння змісту текстів відбувається шляхом
імітації особистісно значущих проблем в ігровій
формі (програвання життєвих ситуацій, яке дозво-
ляє людині набувати індивідуальний досвід діяль-
ності в подібній життєвій ситуації).

Формування особистості – це набуття особи-
стісного досвіду діяльності в життєвих ситуаціях і ви-
ховання культури відносин між людьми. Конструю-
вання педагогом змісту особистісно орієнтованого
навчання означає проектування особистісно орієн-
тованих ситуацій, визначення місця вивчаємого пред-
мета серед інших дисциплін, усвідомлення значення
для учнів кожної теми і конкретного навчального
матеріалу.

Актуалізація особистісного досвіду в процесі
засвоєння змісту предмета відбувається завдяки по-
силенню особистісно-смислової позиції учня, а це
сприяє активізації його навчальної діяльності, глиб-
шому проникненню у сутність вивчаємого матеріа-
лу. Навчальна ситуація уявляє собою такий педагог-
ічний засіб, який ставить учня в нові умови, які
потребують від нього рефлексії, аналізу, осмислення
і переосмислення обставин, що склались, і вироб-
лення нових форм соціальної поведінки.

Отже, педагогічна технологія формування
МКК має орієнтуватися не на передачу готових знань,
а на процес осягнення смислу навчальної інформації,
формування здатності до розуміння іншої думки,
іншої точки зору. Для цього педагогу необхідно ство-
рювати умови для діалогу і співпраці з іншими учас-
никами навчальної діяльності, результатом яких має
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стати розширення їхньої «картини світу» і досвіду
діяльності у сфері міжкультурних комунікацій. Педа-
гогу в проектуванні навчально-виховного процесу
необхідно враховувати особистість учня (його потре-
би, настрої, психологічний стан, труднощі тощо) і
уміло коригувати свої дії під час його здійснення.

Процес конструювання педагогічної технології
формування МКК, яка спрямована на вирішення кон-
кретного педагогічного завдання, має відтворювати
таку логіку:
· аналіз існуючого стану навчально-виховному про-
цесу, визначення на цій основі наявних протиріч у
педагогічній практиці, з’ясування причин їх виник-
нення;

· визначення педагогічних цілей (бажаних змін в уч-
нях – якості знань, рівня умінь, особистісних якос-
тей) і визначення критеріїв їх діагностування;

· усвідомлення педагогічних принципів – основних
ідей, покладених в основу проектування педагогіч-
ної системи;

· вибір дидактичних способів реалізації педагогічно-
го процесу;

· розробка інформаційного, управлінського, мето-
дичного, психологічного забезпечення педагогіч-
ної діяльності.

Висновки.
Поняття «педагогічна технологія» відтворює

багатовимірність навчальної діяльності, що передба-
чає необхідність її організації, здійснення управління
нею, спілкування її учасників (М.С. Каган, Т.О. Дмит-
ренко). Реалізація навчання як багатовимірного про-
цесу потребує побудови педагогічної системи, про-
ектування способів і дидактичних засобів управління
ним, визначення форм педагогічного спілкування.

У наш час демократичних перетворень у
суспільстві необхідно розробляти і впроваджувати такі
педагогічні технології навчання, які орієнтуються на
інтелектуальний і духовний розвиток особистості сту-
дента. Результатом міжкультурного навчання має ста-
ти не тільки засвоєння ним навчальної інформації і
способів діяльності, а також загальнолюдських ціннос-
тей і норм соціальних стосунків між людьми. Розроб-
лена педагогічна технологія формування МКК має
забезпечити гармонійний розвиток особистості сту-
дента, а також гнучке управління цим процесом на
ґуманістичних засадах з боку викладача.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
визначення етапів педагогічної технології формуван-
ня МКК і дидактичних засобів її реалізації.
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ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА ХОКЕЇСТОК
НА ТРАВІ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В

БАЗОВОМУ РОЗВИВАЮЧОМУ МЕЗОЦИКЛІ
ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

Костюкевич Віктор
Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Анотація. У статті розглядається методика контролю за тре-
нувальною діяльністю в хокеї на траві. Розроблена структу-
ра і зміст базового розвиваючого мезоцикла висококваліфі-
кованих хокеїсток на траві, як одного із етапів підготовки
спортсменів до основних змагань. Методика контролю за
тренувальною роботою в хокеї на траві дозволяє фіксувати
обсяг, співвідношення різних засобів тренування, визначати
спрямованість і величину тренувальних ефектів.
Ключові слова: контроль, хокей, підготовка, спортсмен.
Аннотация. Костюкевич Виктор. Тренировочная работа
хоккеисток на траве высокой квалификации в базовом разви-
вающем мезоцикле подготовительного периода. В статье
рассматривается методика контроля за тренировочной дея-
тельностью в хоккее на траве. Разработана структура и со-
держание базового развивающего мезоцикла высококвали-
фицированных хоккеисток на траве, как одного из этапов
подготовки спортсменов к основным соревнованиям. Мето-
дика контроля за тренировочной работой в хоккее на траве
позволяет фиксировать объем, соотношение разных средств
тренировки, определять направленность и величину трени-
ровочных эффектов.
Ключевые слова: контроль, хоккей, подготовка, спортсмен.
Annotation. Kostyukevich Viktor. Training work hockey players
on a grass of tall qualification in base educing mezocycle the
preparatory term. In a paper is considered the procedure of
monitoring behind training activity in hockey on a grass. The
frame and the contents base educing mezocycle highly skilled
hockey players on a grass, as one of stages of preparation of
sportsmen to the basic competitions is developed. The procedure
of monitoring behind training work in hockey on a grass allows
to fix volume, an interrelation of different means of training, to
determine an orientation and size of training effects.
Keywords: monitoring, hockey, preparation, sportsman.

Вступ.
В структурі річного тренувального циклу

підготовки спортсменів високої кваліфікації підготов-
чий період займає особливе місце. В цьому періоді
вирішується завдання практично всіх сторін підготов-
ки спортсменів і традиційно він складається із чоти-
рьох мезоциклів: утягуючого, базового розвиваючо-
го, базового стабілізуючого та передзмагального [4,
8]. Кожен із цих мезоциклів характеризується відпов-
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ідною специфічністю тренувальної роботи, а саме:
спрямованістю та динамікою тренувальних наванта-
жень, співвідношенням засобів тренування , методи-
кою проведення тренувальних занять тощо.

Проблема підготовки висококваліфікованих
спортсменів у підготовчому періоді неодноразово
досліджувалась спеціалістами теорії і практики спорту
[5, 6, 7], у т.ч. у спортивних іграх. Зокрема, за останні
5 років наукові праці з цієї проблеми опублікували
М.О. Годік [1], О.В. Федотова [10], В.Іщенко [2], В.
Пшибильский [7], В.М. Костюкевич [3, 4] та ін. В них
підкреслюється важливе значення обґрунтування
змісту тренувального процесу спортсменів ігрових
видів спорту в підготовчому періоді річного циклу
підготовки. Безумовно, актуальною ця проблема є і
для олімпійського виду спорту – хокею на траві. Не-
зважаючи на те, що цей вид спорту входить до про-
грами Олімпійських ігор ще з 1908 року, теоретичні
та методичні основи тренування в хокеї на траві роз-
роблені неповною мірою. Ця стаття є продовженням
дослідження проблеми підготовки хокеїсток на траві
високої кваліфікації у підготовчому періоді [3].

Робота виконана за планом НДР Вінницького
державного педагогічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є розробка моделі трену-

вальної програми підготовки хокеїсток на траві висо-
кої кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі
підготовчого періоду.

Виходячи із мети дослідження вирішувалися
наступні завдання:
1. Розробити методику контролю за тренувальною
роботою хокеїсток.

2. Розробити структуру і зміст базового розвиваю-
чого мезоциклу для хокеїсток на траві високої ква-
ліфікації.

3. Визначити спрямованість та співвідношення тре-
нувальних навантажень хокеїсток на траві високої
кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі.

Методи, організація дослідження. У дослід-
женні взяли участь 22 спортсменки, гравці національ-
ної збірної команди України з хокею на траві, спортив-
на кваліфікація – МС, МСМК, середній вік – 21,7 років.

Дослідження проводились упродовж навчаль-
но-тренувального збору (НТЗ) команди з 7-го по 23-
є лютого 2008 р. в м. Анапа (Росія) та в м. Суми (Ук-
раїна). В м. Анапа були проведені два ударних
мікроцикли, в м. Суми – відновлювальний мікроцикл.

Основна мета проведення НТЗ – це планомір-
на підготовка команди до Олімпійського кваліфікац-
ійного турніру (м. Баку, Азербайджан, 12-21 квітня
2008 р.) за право участі в Олімпійських іграх 2008 року
в Пекіні. Всього заплановано чотири НТЗ, які за три-
валістю, завданнями та змістом роботи відповідають
утягуючому, базовому розвиваючому, базовому ста-
білізуючому та передзмагальному мезоциклам.

В процесі дослідження використовувалися
методи педагогічного спостереження, хронометраж
тренувальної роботи, тестування, пульсометрії, ма-

тематичної статистики. Використовувалися пульсо-
метри Polar S 120 ТМ.

Результати дослідження.
Для цілеспрямованого контролю за тренуваль-

ним процесом в командних ігрових видах спорту, у
т.ч. і в хокеї на траві необхідний чіткий розподіл тре-
нувальної роботи за її видами та компонентами. На
основі аналізу літературних джерел [1, 6, 7, 9], а також
багаторічного спостереження за тренувальною діяль-
ністю спортсменів-ігровиків, зокрема футболістів і
хокеїстів на траві тренувальна робота розподілена за
такими видами: загальна фізична підготовка (ЗФП),
до якої належать біг в аеробній зоні (АБ), стретчинг
(Стр.), бігові вправи (БВ), загально-розвиваючі впра-
ви (ЗРВ), атлетизм (Атл.), вправи загальної витрива-
лості (ВЗВ); спеціальна фізична підготовка, що скла-
дається з вправ швидкісної спрямованості (ВШС),
вправ швидкісно-силової спрямованості (ВШСС),
вправ спеціальної витривалості (ВСВ); техніко-тактич-
на підготовка, до якої віднесені вправи для удоскона-
лення стандартних положень, вправи, що виконують-
ся на місці або на зручній швидкості пересування
(1-й РКС – режим координаційної складності); впра-
ви, що виконуються в русі з обмеженням в просторі
та часі (2-й РКС), вправи, що виконуються в умовах
активної перешкоди з боку суперника (3-й РКС), ігро-
ва підготовка – вправи, що наближені до змагальної
діяльності, двобічні ігри, ігри в неповних складах, на
зменшених майданчиках тощо; змагальна підготовка
– навчальні, контрольні та офіційні ігри.

До компонентів тренувальної роботи відно-
сяться: тривалість тренувального заняття (ТЗ), спря-
мованість ТЗ, величина ТЗ, коефіцієнт величини на-
вантаження (КВН), індекс напруженості (ІН).

Величина навантаження визначається за фор-
мулою:

КВН = ∑
=

⋅
n

i
Iiti

1
,

де ti – час виконання певної вправи (хвилини);
Ii – інтенсивність виконання певної вправи (бали).
Інтенсивність виконання вправи оцінювалась за

шкалою В.А. Сорванова (1978), де при виконанні впра-
ви з ЧСС 114 і менше уд/хв – оцінка 1 бал, 120 – 2, 126 –
3, 132 – 4, 138 – 5, 144 – 6, 150 – 7, 156 – 8, 162 – 10, 168 –
12, 174 – 14, 180 – 17, 186 – 21, 192 – 25, 198 – 33 бали.

Індекс напруженості визначався за формулою:
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 – сума величини тренувального наван-

таження в балах; ∑
=
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1

 – сума часу, яка витрачена на

безпосередню рухову діяльність хокеїсток.
Базовий розвиваючий мезоцикл (БРМ) прово-

диться після утягуючого мезоцикла. Завдання, що
вирішувалися на цьому етапі підготовки команди були
спрямовані на визначення раціонального співвідно-
шення обсягу та інтенсивності тренувальних наван-
тажень з метою адаптації систем організму хокеїсток
до специфічних особливостей змагальної діяльності.
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Таблиця 1 
Структура і зміст першого 6-денного ударного мікроциклу базового розвиваючого мезоциклу  

підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації 
 
Тренувальні дні  

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Види і компоненти  
тренувальної роботи 

РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ 
Величина 
навантаження  С С С С В С В С С М  

Усього 

Спрямованість 
навантаження  Аер Зм Зм Аер Зм Зм Зм Зм Анаер Аер    

АБ 104 84 106 166 64 125 65 104 124 153 105 
Стр. 102 82 113 113 62 82 82 122 82 102 92 
БВ  86 67  46 46 45 46 - - 30 
ЗРВ         156 - 15 
Атл.    455  308   304 454 150 

ЗФП 

ВЗВ 208  1210 2112      1210 65 

457 
(53,3%) 

ВШС  1614         16 
ВШСС  86         8 СФП 
ВСВ  617    1514   1521  36 

60 
(7,0%) 

Ст.п.           - 
1-й РКС 223 204 104  34  64 104   71 
2-й РКС 136  167  77  87 206   64 ТТП 

3-й РКС           - 

135 
(15,7%) 

ІП 

пр
иї
зд

 н
а 
ба
зу

 р
оз
мі
щ
ен
ня

 

1510  2514     2510   

за
со
би

 в
ід
но
вл
ен
ня

 

65 (7,6%) 
ЗП      7010  7012     140 (16,4%) 
Тестування               
Тривалість ТЗ  90 74 90 93 96 69 102 81 80 82  857 
Навантаження, бали  514 550 734 606 821 460 992 522 589 365  6153 
ІНТЗ  5,7 7,4 8,1 6,5 8,5 6,7 9,7 6,4 7,4 4,5  7,2 
 

Таблиця 2 
Структура і зміст першого 6-денного ударного мікроциклу базового розвиваючого мезоциклу  

підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації 
 
Тренувальні дні  

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Види і 
компоненти  
тренувальної 
роботи РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ 

Величина 
навантаження  С С С С В С В  В С С 

Усього 

Спрямованість 
навантаження  Аер Анаер Зм Анаер Зм Анаер Зм  Зм Аер Зм   

АБ 124 84 84 84 84 84 64 64 84 84 105 
Стр. 122 82 82 82 82 82 62 62 82 82 92 
БВ  66 46 66 66 66 66 66 66  30 
ЗРВ 206     205   - 205 15 
Атл. 204 304  304  204   304 164 150 

ЗФП 

ВЗВ 1810   3417      3417 65 

457 
(53,3%) 

ВШС  1514  1514       16 
ВШСС  1514  1514       8 СФП 
ВСВ      1521  1521   36 

60 
(7,0%) 

Ст.п.           - 
1-й РКС   153  153  84 84   71 
2-й РКС 136  256  255  66 66   64 ТТП 

3-й РКС           - 

135 
(15,7%) 

ІП   3510        65 (7,6%) 
ЗП       7012 7012   140 (16,4%) 
Тестування  

те
ор
ет
ич
не

 з
ан
ят
тя

 

       

те
ор
ет
ич
не

 з
ан
ят
тя

 

    
Тривалість ТЗ  82 82 95 82 96 77 102  102 77 86 881 
Навантаження, 
бали 

 452 624 617 624 832 579 980  980 729 790 7207 

ІНТЗ  5,5 7,6 6,5 7,6 8,7 7,5 9,6  9,6 9,4 9,2 8,2 
 



72

Таблиця 3 
Структура і зміст першого 5-денного відновлювального мікроциклу загально підготовчого етапу 

 підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації 
 

Тренувальні дні  
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Види і компоненти  
тренувальної роботи 

РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ 
Величина навантаження    М  М  С   

Усього 

Спрямованість навантаження    Аер  Аер  Аер     
АБ  154  154  154  45 
Стр.  152  152  152  45 
БВ       

 

  
ЗРВ  306    306 602  120 
Атл.  303  303    60 

ЗФП 

ВЗВ    308  308  60 

330 
(100%) 

ВШС         
ВШСС         СФП 
ВСВ         

 

Ст.п.         
1-й РКС         
2-й РКС         ТТП 

3-й РКС 

за
со
би

 в
ід
но
вл
ен
ня

 

ві
дп
оч
ин
ок

 

      

ба
се
йн

 

  

 

ІП            
ЗП            
Тестування             
Тривалість ТЗ    90  90  90 60  330 
Навантаження, бали    360  832  570 120  1470 
ІНТЗ    4,0  4,6  6,3 2,0  4,5 
 

Таблиця 4 
Співвідношення засобів тренувальної роботи хокеїсток на траві високої кваліфікації  

в базовому розвиваючому мезоциклі (хв.) 
 

Мікроцикли Види і компоненти  
тренувальної роботи  перший 

ударний 
(n=6) 

другий 
ударний 
(n=6) 

відновлювальний (n=5) 
Усього (%) 

Біг в аеробній зоні 105 80 45 230 
Стретчинг 92 80 45 217 
Бігові вправи 30 46 - 76 
Загально-розвиваючі вправи 15 60 120 195 
Атлетизм 150 146 60 356 

ЗФП 

Вправи загальної 
витривалості 

65 86 60 211 

1285 
(62,1) 

Вправи швидкісної 
спрямованості 

16 30 - 46 

Вправи швидкісно-силової 
спрямованості 

8 30 - 38 СФП 

Вправи спеціальної 
витривалості 

36 40 - 76 

160 
(7,7) 

Стандартні положення - - - - 
Вправи 1-го РКС 71 46 - 117 
Вправи 2-го РКС 64 62 - 126 ТТП 

Вправи 3-го РКС - - - - 

243 
(11,8) 

Ігрова підготовка 65 35 - 100 (4,8) 
Змагальна підготовка 140 140 - 280 (13,6) 
Загальна тривалість тренувальних 
занять (хв.) 

857 881 330 2068 

Коефіцієнт величини навантаження 
(бали) 

6153 7207 1470 14830 

Індекс напруженості тренувальних 
занять (ум. од.) 

7,3 8,2 - 7,2 
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Протягом БРМ були проведені три мікроцик-
ли – два шестиденних ударних та один п’ятиденний
відновлювальний. Тренувальна робота в мікроцик-
лах була розподілена на ЗФП, СФП, ТТП, ІП та ЗП.

Протягом першого 6-денного ударного мікро-
циклу (табл. 1) було проведено 10 тренувальних за-
нять, з яких 2 з великим, 7 з середнім і 1 з малим на-
вантаженнями. За видами тренувальної роботи 457
хв (53,3%) було відведено на ЗФП, 60 хв. (7,0%) на
СФП, 135 хв. (15,7%) на ТТП, 65 хв. (7,6%) на ІП та 140
хв. (16,4%) на ЗП. Загалом, безпосередня тренуваль-
на робота склала 857 хв. із загальною величиною на-
вантаження 6153 бали та індексом напруженості 7,2
ум. од.

Що стосується другого 6-денного ударного
мікроциклу, то він був спланований з дещо вищими
показниками як за обсягом, так і за інтенсивністю
навантаження (табл.. 2). Зокрема з 10-ти тренуваль-
них занять 3 були з великим і 7 з середнім наванта-
женнями. Збільшився обсяг тренувальної роботи на
СФП (100 хв., 11,4%), а також загальний обсяг трену-
вальної роботи (881 хв.) та величини тренувальних
навантажень (7207 балів). Про більш високу інтен-
сивність навантажень в другому 6-денному ударно-
му мікроциклі свідчить дещо більший ІН – 8,2 ум.од.

Під час 5-денного відновлювального мікроцик-
лу (табл.. 3) в основному використовувались засоби
аеробної спрямованості: аеробний біг, стретчинг, за-
гально-розвиваючі вправи, атлетизм, вправи загаль-
ної витривалості. ІН відновлювального мікроциклу
становив лише 4,5 ум.од.

Співвідношення засобів тренувальної роботи
хокеїсток в базовому розвиваючому мезоциклі пред-
ставлені в табл.. 4. Усього вправи ЗФП склали 1285 хв.
(62,1%), СФП – 160 хв. (7,7%), ТТП – 243 хв. (11,8%), ІП
– 100 хв. (4,8%), ЗП – 280 хв. (13,6%). Загальний обсяг
тренувальної роботи склав 2068 хв. з коефіцієнтом
величини навантаження 14830 балів та індексом на-
пруженості 7,2 ум.од. Представлені дані в табл. 4 мо-
жуть відображати як основні параметри моделі тре-
нувального циклу, зокрема, базового розвиваючого
мезоциклу підготовки хокеїсток на траві високої ква-
ліфікації. Для побудови моделі тренувального циклу

необхідно також враховувати розподіл тренувальних
навантажень хокеїсток за зонами інтенсивності (табл.
5). Перша зона аеробна відновлювальна, друга аероб-
на відновлювально-підтримуюча, третя – аеробна
підтримуюча, четверта та п’ята – аеробно-анаеробні
розвиваючі, шоста – анаеробна розвиваюча. Найб-
ільше тренувальна робота хокеїсток у базовому роз-
виваючому мезоциклі виконувалась у другій та п’ятій
зонах, відповідно 31,4 та 22,7%, найменше в шостій
зоні – 7,5%.

Вплив тренувальних навантажень різної спря-
мованості в БРМ для хокеїсток високої кваліфікації
має наступне співвідношення (рис. 1): 57,6% наван-
таження виконується переважно в аеробному ре-
жимі; 34,7% склали змішані (аеробно-анаеробні) на-
вантаження і  7,7% припало на  анаеробні
навантаження, в т.ч. 4,1% на алактатні та 3,6% на гліко-
літичні.

Кожне тренувальне заняття, як і мікроцикл в
цілому характеризується змістом тренувальної ро-
боти, величиною навантаження та спрямованістю
тренувальних ефектів, які залежать від фізіологічних
механізмів забезпечення енергії для рухової діяль-
ності. Сама величина тренувального навантаження,
яка визначалася в балах на нашу думку неповною
мірою характеризує величину тренувального ефек-
ту. Тому що, однозначно не можна стверджувати, що
на спортсменів тренувальне заняття протягом 120 хв.
з КВН 860 балів сприяло більшому тренувальному
ефекту ніж заняття тривалістю 60 хв. з КВН 580 балів.
В такому разі необхідно враховувати інтенсивність та
спрямованість тренувальних вправ. Тому більш об-
’єктивним критерієм для оцінки тренувальних ефектів
може використовуватись індекс напруженості як тре-
нувального заняття окремо, так і тренувальних циклів
та етапів. На рис. 2 представлена динаміка інтенсив-
ності тренувальних навантажень хокеїсток на траві
високої кваліфікації в БРМ. Якщо в першому ударно-
му мікроциклі найбільший ІН припадав на середину
мікроциклу, то в другому на 7, 8, 9 та 10 тренувальні
заняття, що дозволяло хокеїсткам в більшій мірі адап-
туватись до умов майбутньої змагальної діяльності.

Таблиця 5 
Розподіл тренувальних навантажень хокеїсток на траві високої кваліфікації за зонами інтенсивності  

в базовому розвиваючому мезоциклі (хв.) 
 

Зони інтенсивності тренувальних навантажень за ЧСС, уд/хв 
1 2 3 4 5 6 

Засоби 
тренувальни

х 
навантажень 

114-132 133-144 145-156 157-168 169-180 181-196 
Всього 

% 
співвідношен

ня 

ЗФП 217 781 271 60 151 - 1285 62,1 
СФП - - - - 84 76 160 7 
ТТП 52 65 101 25 - - 243 11,8 
ІП - - - 75 25 - 100 4,8 
ЗП - - - 70 210 - 280 13,6 
Всього 269 651 296 230 470 76 2068 - 

% 
співвідношен

ня 
13,0 31,4 14,3 11,1 22,7 7,5 - - 
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високої кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі
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Висновки.
1. Ефективне керування тренувальним процесом
спортсменів високої кваліфікації неможливе без
чіткого і об’єктивного контролю за тренувальною
роботою. Запропонована в нашій статті методика
контролю за тренувальною роботою в хокеї на траві
дозволяє фіксувати не лише обсяг та співвідношен-
ня різних засобів тренування, але й визначати спря-
мованість і величину тренувальних ефектів.

2.Цілеспрямована підготовка спортсменів до основ-
них змагань на рівні збірних команд, як правило,
має складатися із чотирьох мезоциклів: утягуючо-
го, базового розвиваючого, базового стабілізую-
чого та передзмагального. БРМ бажано проводити
в умовах середніх гір протягом 18-24 днів, структу-
ру якого складають два ударних і один відновлю-
вальний мікроцикли.

3.Для цілеспрямованого планування і контролю за
тренувальними навантаженнями необхідно врахо-
вувати розподіл засобів тренувальної роботи за
шістьма зонами інтенсивності.

4. Тренувальні навантаження в БРМ для хокеїсток на
траві високої кваліфікації мають наступні співвідно-
шення: 87,6% - аеробні; 34,7% - аеробно-анаеробні,
4,1% - анаеробні алактатні, 3,6% - анаеробні глікол-
ітичні.

Перспектива подальших досліджень перед-
бачає розробку модельних тренувальних завдань, що
дозволить розробити і впровадити у тренувальний
процес модельні тренувальні програми для окремих
етапів підготовки хокеїсток на траві високої кваліфі-
кації, у т.ч. і базовому розвиваючому мезоциклі.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Кремень В.Г.
Академія педагогічних наук України

Анотація. Проаналізовано нові реалії сучасного суспіль-
ства, породжені загальноцивілізаційними процесами. По-
казано, що в новому, економічному світоглядному вимірі
нових цілей і змісту набуває уявлення про роль грошей,
про їх співвідношення з духовністю і життєвими цінностя-
ми. Розглянуто проблеми і педагогічні умови формування
економічної особистості.
Ключові слова: економічна свідомість, гроші, загальнолюдські
цінності, економічна особистість, завдання системи освіти.
Аннотация. Кремень В.Г. Педагогические проблемы форми-
рования экономической личности. Проанализированы новые
реалии современного общества, порожденные общецивили-
зационными процессами. Показано, что в новом, экономи-
ческом мировоззренческом измерении приобретает новые
смысл и содержание представление о роли денег, об их соот-
ношении с духовностью и жизненными ценностями. Рас-
смотрены проблемы и педагогические условия формирова-
ния экономической личности.
Ключевые слова: экономическое сознание, деньги, общече-
ловеческие ценности, духовность, экономическая личность,
задачи системы образования.
Annotation. Kremen V.G.. Pedagogical problems of forming
economic personality. New realties of modern society, generated
by generally civilization processes, are analyzed in the article.
It is shown, that in the world view measuring new, economic
sense and maintenance acquires new picture of role of money,
about their  correlation with spirituality and vital values.
Problems and pedagogical terms of forming of economic
personality are considered.
Key words: economic consciousness, money, human values,
spirituality, economic personality, tasks of the system of
education.

Вступ.
Продуктивне існування і прогрес Української

держави неможливі поза європейською цивілізацією.
Водночас входження в її соціальний, економічний,
політичний і культурний простір вимагає вирішення
проблеми людини в контексті сучасної духовності. У
численних публікаціях вона розглядається у інфор-
маційному, глобалізаційному, культурологічному,
науково-технічному, цивілізаційному та інших вимі-
рах. Кожний із них заслуговує належної уваги й отри-
мав глибокий рівень аналізу й вироблення відповід-
них рекомендацій. Однак подальший розвиток
демократії розширює поле духовно-культурної про-
блематики і зумовлює необхідність філософсько-ан-
тропологічного, людиноцентристського підходу, який
ґрунтується на багатій вітчизняній та європейській
гуманістичній спадщині. Проте вкрай важливо вра-
ховувати, що сьогодні цінності гуманізму зазнають
істотної трансформації у новому світоглядному
вимірі — економічному, який породжує низку важ-
ливих для культурного буття, освітньо-педагогічного
процесу проблем, що потребують нагального розг-
ляду й вирішення.

Конструктивне вирішення будь-якого питання
залежить від виявлення причин і умов його існуван-
ня. Сьогодні в міркуваннях про культуру й освіту, коли
ознакою «хорошого тону» є розмови про «кризу
духовності», «антропологічний колапс», «гуманітар-
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ну катастрофу» тощо, ми забуваємо про нестрим-
ний плин часу. Динаміка цивілізаційних та соціаль-
них змін існувала завжди, і в кожну перехідну епоху
мала місце криза, яка породжувала різні есхатологічні
передчуття. Кожного разу кризові настрої виникали
й існували під впливом певних світоглядних домінант.
В античності нею була філософія, у середньовіччі –
релігія, у Новий час – наука, що зумовила швидкі й
системні зміни всіх сфер життя суспільства, за якими
не встигав процес їх усвідомлення. Сьогодні ми пе-
ребуваємо в полі домінанти економічного виміру всіх
аспектів соціокультурного життя. Економіка нині –
суддя всіх політичних та соціальних проблем і супе-
речностей, які постали перед людиною і суспільством.
Без перебільшення, економіка є Богом сучасної лю-
дини. Згадаймо, що лише три-чотири десятиріччя
тому найбільші конкурси у вищі навчальні заклади
були на природничі факультети. Усі хотіли стати фізи-
ками, математиками, хіміками, інженерами і вже
потім – філологами, економістами, істориками, юри-
стами, журналістами. Фах економіста, звичайно, мав
свій рейтинг, але не такий високий, як тепер, у нашо-
му суспільстві. Значну кількість серед існуючих сьо-
годні в Україні ВНЗ посідають економічні або так чи
інакше причетні до економіки, оскільки мають ліцензії
на підготовку менеджерів, маркетологів, бухгалтерів,
фінансистів, аудиторів тощо. Сьогодні кожний вищий
навчальний заклад, навіть суто гуманітарний або тех-
нічний, навчає бодай двом-трьом економічним спец-
іальностям. Усе це – не данина моді. Річ у тім, що,
крім основних вимірів суспільного буття –технолог-
ічного, інформаційного, екологічного тощо, зроста-
ють темпи розвитку етосу економічного, що став
визначальним для сучасної цивілізації [1, с.29 ].

Формулювання цілей роботи.
Філософія людиноцентризму в освіті виходить

з внутрішньої енергетики соціально-економічних ут-
ворень, які є носіями прогресивних прагнень люди-
ни. Метою капіталістичного господарювання стає
насамперед виробництво матеріальних благ завдя-
ки активності людини, її сутнісних сил. Тому най-
важливіший смисловий елемент – людина – набуває
особливої ваги, оскільки саме вона приймає рішен-
ня, без яких матеріальні блага не мають сенсу. Однак
сучасна людина діє в особливій економічній аурі, в її
«обіймах», на неї орієнтована, від неї залежна. Хоч як
би ми хотіли зменшити роль матеріального чинника,
хоч як би посилалися на визначальну роль духовних,
культурних, моральних факторів, проте вони можуть
спрацювати лише при врахуванні особливостей роз-
маїтих впливів сучасного економічного буття, яке
демонструє численні спокуси. Де вже тут до моралі
й духовності!

Тому перед системою освіти постає вкрай важ-
ливе завдання з підготовки людини до успішного жит-
тя й діяльності в нових соціальних умовах, домінан-
тою яких і виступає економіка. Аналіз педагогічних
проблем, що виникають при вирішенні цього завдан-
ня, і є метою даної роботи.

Результати дослідження.
Може скластися враження, що ми повторює-

мо азбучні істини про первинність економіки щодо
духовно-культурної надбудови. Це не зовсім так. На-
самперед необхідно відмовитися від розуміння пря-
мої залежності людини чи від економіки, чи від куль-
тури, про що так охоче говорять народні обранці,
виправдовуючи свою роль «рятівників нації». Заяви
одних, що спочатку слід «нагодувати народ», других,
що йому потрібно дати свободу і демократію, третіх
– про відродження культури й духовності, четвертих
– рятування української мови чи надання статусу
державної російській – не спрацьовують хоча б тому,
що заяви ці базуються на старому уявленні про дво-
полярний світ, поділений на «своїх» і «чужих»,
«бідних» і «багатих» тощо. Однак така модель світу
давно вже втратила право на існування як у політиці,
так і особливо в культурній та освітній парадигмі, вона
не є креативною.

Демократія, права людини, пріоритет загаль-
нолюдських цінностей, можливість волевиявлення –
це завоювання ринкової економіки, капіталізму. Вони
є результатом економічних революцій в Європі ХVІІ-
ХVШ ст., які ми традиційно називаємо буржуазни-
ми. Цей термін у пересічній свідомості все ще асоц-
іюється з образом капіталіста з великим черевом,
спотворюючи справжній смисл цих революцій. А він
полягає в переході до нової, економічної цивілізації
[2, с.182 ]. Про це свідчить і те, що в кінці XVIII ст.
виникає нова спеціальність – економіст, актуалізуєть-
ся проблема «економічної людини» –егоїста, що праг-
не до максимального прибутку й задоволення все
нових і нових потреб. А оскільки ці потреби не-
скінченні, то капіталістичне господарство продемон-
струвало свої нескінченні можливості по їхньому
задоволенню. Щоправда, просвітницький гуманізм
не міг визнати егоїзм позитивною рисою людини, що
й стало умовою породження соціальних утопій, які
пропонували колективізм і «усуспільнене людство».
Але не як альтернативу особистості й індивідуаль-
ності, а як істину в останній інстанції.

Капіталізм означає еволюцію людини, перетво-
рення її природи. Утопія комунізму в тому й полягала,
що його ідеологи прагнули законсервувати людину в
духовних вимірах старої просвітницької моделі, тієї
форми гуманізму, яка вже не відповідала новому гу-
манізму, тотожному запитам «економічної людини-
егоїста». Мислення у світоглядних вимірах минулих
епох та їхніх звичних цінностях не відповідало динаміці
капіталізму, який сам по собі не э ні гуманним, ні ан-
тигуманним. Він – породження людських інтелекту-
альних енергій, і намагання штучно його позбутися є
таким же збоченням із суспільного прогресу, як і марні
спроби створити соціалізм «з людським обличчям»
чи «ручну» ринкову економіку. Розбудова нової дер-
жави – України – це не риторичний штамп, яким він
інколи постає в міркуваннях тих, хто не завжди добре
усвідомлює смисл євроатлантичної орієнтації (навко-
ло якої, власне, і проходить політичне розмежування в
нашій країні). У напрямку цього вектора відбуваєть-
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ся, крім усього іншого, і перехід системи освіти в Бо-
лонський процес, формування не лише спеціаліста, а
й людини нового типу, яка відповідатиме вимогам су-
часного цивілізаційного прогресу.

Для педагогіки вже стало звичним, що кожне
нове покоління істотно відрізняється від попередньо-
го своїми цілями, прагненнями та інтересами. Як
справедливо зазначає Х. Ортега-і-Гассет, «кожен з нас
складається наполовину зі свого «я» і наполовину з
того середовища, в якому він живе» [3, с. 21]. Тому
сьогодні цілком природними уявляються зміни цілей,
життєвих цінностей та ідеалів молоді, зумовлені
справді кардинальними змінами суспільного життя,
які набули загально цивілізаційних масштабів. Фак-
тично сьогодні вони породжують нову людину.

Така людина є результатом економічної рево-
люції, тобто капіталу, який знімає всі обмеження: не
лише фізичні, а й моральні, прагнучи до своєї і тільки
своєї вигоди, до ефективності, розширення і новиз-
ни, які також розуміються по-своєму – індивідуаль-
но й егоїстично. Капітал раціоналізує і механізує лю-
дину, перетворює її у вартісний обчислювальний
пристрій чи у відірваного від природи трудівника, в
невтомного споживача чи в не менш активного дос-
лідника чи конструктора. Капітал — це ринкова еко-
номіка, і за цим звичним словосполученням містить-
ся всезагальний переворот – гігантська капітальна
революція, що радикально змінює людину, суспіль-
ство, політику, техніку, культуру, знання, ідеологію,
релігію, освіту, моральність, духовність, усе, що зав-
годно, у тому числі й природу [2.с.185. ].

Ринкова економіка, що розвивається в нашій
країні, хоча не в тій мірі, як хотілося б, є іншим жит-
тям. Вона забезпечує колосальний викид людської
енергії – як руйнівної (для всього попереднього), так
і творчої (для всього нового в суспільстві й куль-
турі), але також і творчої енергії для самого капіталу.
Людська енергія і капітал об’єдналися, стимулюючи
одне одного. У цих умовах говорити в звичних понят-
тях про якусь абстрактну людину, сповнену особли-
вої духовності чи національної специфіки, уже не
доводиться. Капітал, за яким стоїть всеохопна мета –
гроші, а за ними багатство, вигода, бізнес, добробут,
втягнув у себе людину, захопив її, певною мірою при-
гнітив її, зняв усі заборони, що заважають гонитві за
грошима, отже, за владою і славою. На арену життя
вийшла в повному розумінні цього слова економіч-
на людина.

Такою є духовно-культурна реальність сучас-
ного буття, що актуалізує проблему людиноцентриз-
му в її нових вимірах. Тому виникла необхідність пере-
осмислити проблеми професіоналізму, свідомості,
цінностей, водночас – влади, права, культури, ідео-
логії тощо, які все ще розуміються без урахування
світоглядних смислів ринкової економіки та енергій
капіталу, помножених на людські бажання і прагнен-
ня. Останні мають особливе значення, адже вони ста-
ють основою самовизначень як суспільства, так і ок-
ремої людини, оскільки в умовах демократичних прав
і свобод їх уже ніхто обмежити не зможе.

Культурно-освітня діяльність по втіленню
світогляду людиноцентризму не може обминути
такого феномена, як гроші. Радянська традиція нех-
тування грошима як культурним, світоглядним фе-
номеном ще залишається у певної частини наших
«вихователів» і «моралістів». Підкреслюючи зневагу
до грошей і акцентуючи переваги «правильної свідо-
мості», наводяться дані соціологів, що 95 % розмов,
які ведуть американці, – виключно про гроші, і лише
5 % – на інші теми. Так демонструюється, через ще
не забуту практику ідеологічного протистояння, пе-
ревага «нашої» моралі, спрямованої на добро, спра-
ведливість, духовні цінності, та вади «їхньої», яку ціка-
вить лише матеріальне. Не вдаючись до софістичних
міркувань про те, що є важливішим – духовне чи
матеріальне, зазначимо вкрай нагальну потребу ви-
ведення поняття грошей із такого однобокого аналі-
зу. Адже хоч як би ми намагалися поставити їх на
якесь вторинне місце, відвести їм другорядну роль,
проте не змогли б спростувати той факт, що всі чудо-
во розуміють і знають колосальну силу грошей. Для
молодого покоління, що впевнено входить до сусп-
ільного життя, особливо зрозуміла значущість гро-
шей, зваби цивілізованого життя там, на Заході, і (ра-
зом із пільгами) – тут, у нас – адже все можна
придбати за гроші. Багатьом зрозуміло, що за вер-
статом, у полі, у школі, на простій виконавській ро-
боті грошей не заробиш, вони «робляться», і для цьо-
го підходять різні, «добрі» й «погані», легальні й
нелегальні засоби. Ось чому в нашій країні так важко
йде боротьба з корупцією і ось чому системі освіти
вкрай необхідно цілеспрямовано формувати «еконо-
мічну людину».

Магія грошей зачаровує людей, особливо мо-
лодь, яка не хоче й не буде жити за тими вбогими
матеріальними стандартами минулого. Бідність ще є
реальністю для багатьох і залишиться такою навіть у
віддаленій перспективі, якщо країна й далі перебува-
тиме у стані не конструктивного творення, а перма-
нентної боротьби. Партії «середнього класу» зазна-
ли поразки, оскільки у нас відсутній середній клас.
Через гроші людина терпить муки, заради них вона
працює на роботі, яка не відповідає її покликанню.
Придумуються найвправніші «мистецькі» способи
їх одержати і найвдаліші способи їх витратити. Люди
майже все роблять для грошей, і гроші майже все
роблять для людей. Гроші – це приваблива, мінлива
загадка і зваба, у полоні якої перебуває все людство.
Про них стільки написано і сказано, що немає потре-
би зупинятися на подальших оцінках і характеристиці
цього феномену.

Справа в іншому. У вимірах економічної цивіл-
ізації гроші посідають особливе, далеко не другорядне
місце, як це намагаються сьогодні ще подати. Більше
того, вони перетворилися на компонент світогляду,
який по праву можна називати не лише гуманістич-
ним, демократичним, науковим, технологічним тощо,
а й монетарним. Розрахунок, купівля-продаж, скільки
що коштує, прибуток, вигода, хто і як платить – про-
никли зі сфери матеріального виробництва у несумісні,
як вважалося ще донедавна, сфери життя. У науковій
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діяльності – інтелектуальна власність, у мистецтві –
шоу-бізнес, про спорт як безкорисливе змагання сил
та вмінь доводиться лише згадувати, навіть сім’я
скріплюється партнерськими взаємовигідними кон-
трактами. З’явилися і процвітають представники релі-
гійного бізнесу, які торгують вірою в Бога набагато
результативніше, ніж колись індульгенціями.

Гроші стали визначальним показником успіху
й самодостатності людини. Не мудрість, не талант, не
професійність, а саме вони визначають статус люди-
ни. Зазвичай так думає сьогодні більшість, маючи
для цього достатньо підстав, щоправда, вважаючи за
краще про всяк випадок не висловлювати вголос
подібні істини. Досить згадати «чорний піар»,
«брудні» технології, корупцію, «блат» тощо. Вини-
кає переконання, що на початок XXI ст. утилітаризм
переміг спроби побудови суспільства на духовних,
моральних ідеалах, а у світі сформувалося глобальне
економічне співтовариство з відповідною йому «мо-
нетарною свідомістю». Із її позиції витлумачується
розвиток цивілізації, культури, сенс історії, призна-
чення людини тощо.

Це не просто факти, які свідчать про якусь
подальшу проблемність існування людини. її щастя
завжди проблемне. Для нас, освітян, вони повинні
стати важливим показником необхідності переходу
до нового вектора духовно-культурного виховання
і гуманітаризації освіти. Очевидно, сьогодні вже
не відповідають потребам і запитам посилання на те,
що криза самодостатності випливає з усвідомлення
проблеми самого існування. Звідси переконання:
якщо смисл життя не вирішується на рівні духу, то
людина приречена на деградацію. Остання виступає
в формах алкоголізму, наркоманії, споживацької пси-
хології. Але так думати сьогодні вже не можна.

Нам видається, що в умовах «грошового ук-
ладу» острах монетаризму є, м’яко кажучи, вчо-
рашнім днем. Ми повинні виходити з реальності існу-
вання монетарної свідомості. У цьому випадку
гуманітарна освіта й педагогічний процес повинні
будуватися за вимогами економічних запитів сучас-
ної людини. І гроші в цих запитах – не свідчення  дег-
радації чи якогось зла, а  благо. Гроші сьогодні – не
лише заробітна плата, а й реальна можливість досяг-
нення своєї мети, мрій, вирішення певних проблем
тощо. Реальна саме сьогодні, в епоху тотального
економізму. І не варто замовчувати ту силу, якої на-
буває людина за наявності грошей. Сила тепер не
просто у знанні, а у знанні, як заробити, здобути
гроші, капітал, багатство [1, с.81].

Інша річ, що включення монетарної свідомості
в контекст формування загальноцивілізаційних цінно-
стей не позбавляє від абсолютизації і теоретичних
збочень. Філософія людиноцентризму як домінант-
на лінія гуманітаризації навчання виокремлює як кри-
терій оцінки справжнього значення і ролі грошей
особистість, яка має свої параметри розуміння бут-
тя. Адже не лише з позицій «пересічної свідомості»
людина оцінюється по тому, яким є її рахунок в бан-
ку. Проте, не заперечуючи, що кількість грошей є
одним з істотних показників здатностей людини до

самореалізації, все ж таки не слід нехтувати і важлив-
істю гуманістичного та морально-етичного прин-
ципів, які обмежують абсолютизацію значення і ролі
грошей. Адже особистість характеризує її духовний
світ, її творчий потенціал і міра його реалізації. За-
гальна оцінка особистості й виходить з того, що вона
дає суспільству, яким є її внесок у суспільний розви-
ток. І формування такого розуміння цінності людсь-
кої особистості є одним з надзвичайно важливих зав-
дань системи освіти.

Уявляється зрозумілим, що абсолютизація ролі
грошей призводить до сприйняття світу з точки зору
тривіальної ціни і продажності всього. Тверджен-
ня, що «він може все», означає здебільшого — «він
може все купити». А твердження «він може все ку-
пити» передбачає, що «всі здатні бути купленими».
Тобто все має купівельну ціну. А якщо так, то ми
ніколи не виберемося із глухого кута корупції. Небез-
пека полягає не в комерціалізації і монетаризації, а у
втраті тієї міри, яка встановлює межі компетенції гро-
шей. «Це — можна, це — не можна», — заборона,
без якої не існує жодна морально-етична система. Те
ж саме ставлення повинно сформуватися і стосовно
грошей. Закон, мораль, суспільна думка, справед-
ливість, життя — усе це не може знецінитися, але
може набути форми і властивості товару за умови
продажності конкретних індивідів. А такими вони
можуть стати й бути тоді, коли межа між «можна» і
«не можна» розмивається, стає аморфною. Форму-
вання ж неприпустимості цього розмивання висту-
пає метою навчально-виховного процесу і соціалі-
зації особистості в кожній ланці освіти.

Усе залежить від людини. І чим більша її впев-
неність у собі, у своїх можливостях і особистих досяг-
неннях, тим менше можливостей у неї бути «прода-
ною» або «купленою». Конкретна людина не в змозі
продати закон, гідність, батьківщину, мораль, віру, але
може продати себе. Однак на рівні справжньої осо-
бистості такий продаж неможливий і тому не відбу-
вається. Особистість — це колосальний капітал, який
занадто дорого коштує, щоб можна було перетворити
його на простий об’єкт купівлі-продажу. Можуть за-
перечити, що не всі люди є особистостями. Так, але й
людина не може торгувати іншою людиною, її почут-
тями, емоціями. Але вона може торгувати собою, свої-
ми симпатіями, почуттями і своєю вірою, за умови,
що все стало товаром, утративши свій первісний ду-
ховний смисл. Людина може продати свою працю,
послуги, свій інтелект, або ж себе саму (свій дух і душу),
але знову ж таки за умови, що дух і душа виродилися в
товар. На рівні втрати духу й душі людина не продає, а
продається. Головне тут — утримати людину на межі
особистісного виміру, що не так легко, коли постійно
існує спокуса грошима. Але чи можна і чи потрібно
втримувати від таких спокус, які є перетвореною фор-
мою життєдіяльності?

Такою сьогодні є реальна ситуація з грошима,
що породили «монетарну свідомість» і змушують
вважати себе тією новою силою, на яку повинне ор-
ієнтуватися сучасне життя. Ця ситуація зумовлює
появу принципово нових педагогічних проблем, з
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якими система освіти раніше не зустрічалась. Йдеть-
ся насамперед про формування сучасної «економі-
чної особистості» й відповідної економічної свідо-
мості. Педагогам у своїй діяльності слід усвідомити,
що гроші утворили нову, іншу реальність. Тому в
учнів і студентів необхідно формувати поважне став-
лення до грошей як певної потреби, до діяльності, яка
дозволяє чесно заробляти гроші. Адже гроші ство-
рили нові пріоритети, невід’ємні від європейського
вибору, якого так прагне Україна. Однак, як вже заз-
началось, не слід абсолютизувати їхньої ролі в житті
людини і суспільства, формувати чіткі моральні прин-
ципи і переконання.

Сьогодні грошу – це та конкретна дійсність,
що перед нею опинилося людство в результаті не-
скінченних пошуків оптимального засобу подолан-
ня суспільних та індивідуальних суперечностей.
Гроші виявилися найнадійнішим знаряддям, пере-
віреним не тільки часом, а й своєю ефективністю, що
зробило їх найзручнішим  знаряддям. Ми — свідки
торжества «грошового ладу». Його впливи й амбіції
стати абсолютною мірою людських пристрастей і
суспільної практики та з усією очевидністю свідчать
про правомірність існування не лише терміна, а й
нової реальності — економічно-грошової.

Однак для системи освіти, насамперед для пе-
дагогів необхідно чітко усвідомити, що це зовсім не
означає, що настало «світле майбутнє» людства. Ско-
ріше це виступає свідченням певної «виснаженості»
духовних енергій гуманістично-просвітницького век-
тора розвитку. Адже тепер монетарна свідомість ще
більше віддаляє людину від її екзистенції, вона підко-
рює суспільну реальність собі, своєму розумінню,
своїм глобальним проектам. Тепер людина демонст-
рує вже не цілісне життя в єдності духу й тіла, а особ-
ливе вітально-економічне існування, яке підкоряєть-
ся прагматичній доцільності, яка не вичерпує і не
може вичерпувати сутності людського буття.

Зміна векторів духовно-моральних самовизна-
чень контрастно змінила сьогодні життя суспільства,
його цілі й характер. Причина цього – нові смисли
буття людини у її ставленні до традиційних цінностей.
Сьогодні вектор особистісних пріоритетів із цінності
часу (життя) змістився на матеріальний добробут, на
гроші, вплив яких став домінуючим. Потрібно пам’я-
тати, що добробут і гроші люблять розум і терпіння.
Недаремно М. Вебер визначав європейську людину
як цілераціональну. Досвід і суспільна практика
свідчать, наскільки змінилося життя тих людей, які
стали на шлях прагматизму й раціональної дії. Але
для розуміння цього потрібна нова мораль і нова
культура мислення, формування яких також слід роз-
глядати як педагогічні проблеми виховання нової,
економічної особистості.

Висновки.
Чим більше змін відбувається у всіх сферах

життєдіяльності людини і суспільства, починаючи з
побутової, тим більш необхідним є інший спосіб мис-
лення, інше відношення до себе, своєї гідності, честі
тощо. Це дає змогу зрозуміти, що сьогоднішні еко-
номічні смисли пов’язані з глобалізацією, про яку так

багато говорять і пишуть. А глобалізаційні процеси
зумовлені все зростаючим впливом того ж економі-
зму в його вселенському вимірі. Уся історія суспіль-
ства — це історія глобалізації, яка існувала в різних
формах — царств, імперій, цивілізацій, союзів, об-
’єднань тощо.

Сьогодні ж цей процес у світовому масштабі
став помітнішим, виокремилися головні його суб-
’єкти, а економічні важелі виявилися найкращим зна-
ряддям для здійснення цього задуму. У будь-якому
випадку тільки вони здатні здійснювати ці процеси
швидко, ефективно та якісно. Тому економічні сти-
мули є цивілізаційним благом. І неправі ті, хто має
протилежну думку. їхні заперечення — не що інше,
як спроба призупинити хід історії. Нова епоха, нова
людина, нова мораль, нові цінності нової — економі-
чної — цивілізації вимагають нових підходів і осмис-
лення у всіх сферах суспільного життя. В тому числі
й у сфері освіти як визначальному соціальному інсти-
туті, призначеному для підготовки підростаючих по-
колінь до успішного життя й діяльності в умовах нової
цивілізації. Це ж повною мірою стосується і таких
важливих складових суспільного буття, як духовність,
культура й освіта. Економічний вимір ставить реальні
акценти, позбавляє обмеженості й утопізму. Цей вис-
новок і дає змогу зрозуміти сутність сучасної духов-
ності і гуманізму в контексті глобалізації та соціоеко-
номічних процесів.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ

ЕДИНОБОРСТВ В УКРАИНЕ
Кропивницкая Т.А.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье рассматриваются особенности освеще-
ния в украинских средствах массовой информации (прессе,
телевидении, Интернете) различных видов спортивных еди-
ноборств. Изучены вопросы заинтересованности различных
категорий населения в информации об этой группе видов
спорта. Отмечено непропорциональное внимание масc-ме-
диа к различным видам спорта.
Ключевые слова: пресса, телевидение, Интернет, освещение,
спортивные единоборства.
Анотація. Кропивницька Т.А. Роль засобів масової інфор-
мації у популяризації спортивних одноборств в Україні. У
статті розглядаються особливості висвітлення в українських
засобах масової інформації (пресі, телебаченні, Інтернеті)
різних видів спортивних одноборств. Вивчені питання заці-
кавленості різних категорій населення в інформації про цю
групу видів спорту. Відзначено непропорційну увагу мас-
медіа до різних видів спорту.
Ключові слова: преса, телебачення, Інтернет, висвітлення,
спортивні одноборства.
Annotation. The importance of mass media for promoting sport
single combats in Ukraine. In the article are considered the
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particularies of the play of different types of sport single combats
in the Ukrainian mass media (press, television, Internet). The
interest of different sections of the population in the information
about these kinds of sport is examined. The disproportionale
attention to different kinds of sport in noticed.
Keywords: press, television, Internet, play, single combats.

Введение.
В наше время средства массовой информа-

ции (СМИ) оказывают значительное влияние на об-
щественное сознание, из-за способности быстро и
тотально охватывать широкие аудитории [1].

В соответствии с концепцией известного ка-
надского социолога и культуролога Г.М. Маклеена
[2], эра масс-медиа кардинально меняет как жизнь
человека, так и его самого. Современные СМИ, со-
кращают на планете пространство и время, делают
невидимыми национальные границы, объединяют в
одну сеть самые отдаленные уголки земного шара.

Таким образом, роль СМИ в современном
мире – огромна, и проявляется практически во всех
сферах деятельности человека, в том числе и спорте
[3, 4] (рис. 1).

Для развития вида спорта необходимым усло-
вием является постоянная освещенность его собы-
тий в СМИ, а также интерес различных категорий
населения к получению этой информации. Однако
на сегодняшний день остаются неизученными воп-
росы влияния СМИ на развитие спортивных едино-
борств в Украине.

Работа выполнена в соответствии со Сводным
планом НИР в сфере физической культуры и спорта
на 2006-2010 гг. по теме 1.1.4 «Исторические и орга-
низационные направления развития профессиональ-
ного спорта в Украине».

Формулирование целей работы.
Цель данной работы состоит в изучении уров-

ня и особенностей освещения спортивных едино-
борств в украинских СМИ, а также заинтересованно-
сти различных групп населения в  подобной
информации.

Для реализации поставленной цели были ис-
пользованы следующие методы исследования: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы,
материалов периодической печати и сети Интернет;
социологический опрос (анкетирование); методы
математической статистики.

В анкетировании приняли участие 134 респон-
дента (возраст 13 – 35 лет), которые были распреде-
лены на три группы: І группа – зрители, посетившие
соревнования по тайскому боксу и кикбоксингу (г.
Ялта, октябрь 2007 г.) (n = 47); во ІІ группу вошли
респонденты, деятельность которых связана со
спортом, но не со спортивными единоборствами (n
= 42); в ІІІ – респонденты, деятельность которых не
связана со спортом (n = 45).

Результаты исследования.
При опросе зрителей на соревнованиях было

установлено, что преимущественно в их качестве
выступали люди, в прошлом и в настоящее время не
связанные со спортом, а всегда выступающие в роли
зрителя (68,1% опрошенных). Это свидетельствует о

наличии интереса к единоборствам людей, которые
не только имеют непосредственное отношение к этой
группе видов спорта.

В ходе исследования было выявлено несоот-
ветствие между предпочтением источника инфор-
мации для получения спортивных новостей и источ-
ника  получения сведений о проходящих
соревнованиях. Так, большинство респондентов от-
ветили, что для получения информации предпочита-
ют телевидение (55,5%), на 2-м месте – периодичес-
кая печать (23,5%), на 3-м – Интернет (16%), на 4-м –
радио (5%). Однако о спортивных событиях едино-
борств 68% респондентов узнают из Интернета, 32%
– газет и журналов.

Большинство респондентов (72,7%) недоволь-
ны освещением в СМИ спортивных событий, в том
числе и единоборств. На вопрос «Хотите ли Вы боль-
ше знать о спортивных единоборствах?» респонден-
ты-мужчины I и II групп проявили интерес к этому
виду спорта больше, чем женщины (75,7 и 58% соот-
ветственно). Среди респондентов III группы и у муж-
чин, и особенно женщин интерес к единоборствам
был менее выраженным: 59,6% мужчин и 14,2% жен-
щин хотели бы быть более информированными об
этой группе видов спорта.

Таким образом, анализ анкет свидетельствует
о несоответствии желания знать больше о спортив-
ных единоборствах, желанию получать эту инфор-
мацию из определенных источников и реальной си-
туации ее получения.

В настоящее время среди СМИ ведущая роль
принадлежит телевидению [3], что подтвердилось в
ходе опроса.

Для анализа телетрансляций был выбран пер-
вый в Украине специализированный спортивный
канал «Мегаспорт».

Анализ телепередач спортивного канала «Ме-
гаспорт» позволяет сделать вывод о том, что боль-
шая часть эфирного времени на протяжении иссле-
дуемого периода, в основном сосредоточена вокруг
футбола и баскетбола (325 и 170 часов соответствен-
но). Но если по баскетболу осуществлялась трансля-
ция матчей украинской мужской Суперлиги, розыг-
рыша Кубка УЛЕБ с участием команд Украины, то
по футболу, кроме национального чемпионата, ос-
вещались чемпионат России, клубный чемпионат
мира «Toyota Cup», в которых наши команды не при-
нимали участие.

Как правило, по другим видам спорта, кото-
рые развиваются в Украине и где есть значительные
достижения (гимнастика, борьба, гандбол и др.),
транслируются только крупные международные со-
ревнования (чемпионаты мира, Европы) с участием
украинских спортсменов. Информацию о результа-
тах национальных чемпионатов можно узнать толь-
ко из новостей.

Следует отметить, что соревнования по
спортивным единоборствам, кроме бокса и в редких
случаях борьбы, практически не освещаются (рис.
2). В Украине развивается свыше 100 видов едино-
борств, освещение которых могло бы заинтересовать
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зрителя и положительно повлиять на их дальнейшее
развитие.

Вторым по значимости источником информа-
ции для большинства респондентов является перио-
дическая печать.

Нами проводился анализ газеты «Команда» (за
2007 г.) и журнала «Мир единоборств» (за 2001 – 2007 гг.).

Проанализировав газету «Команда» за 2007 г.,
можно сделать вывод о том, что основную площадь
газеты занимает различного характера информация,
посвященная футболу (60-70%). Количество статей,
отведенных этому виду спорта, в 2 раза больше, чем
публикаций, посвященных всем другим вместе взя-
тым видам спорта, среди которых наиболее освеща-
емым является бокс (4,6%) (рис.3). Количество ста-
тей о спортивных единоборствах в сумме составило
5,4 % от общего количества.

Большинство статей в журнале «Мир едино-
борств» были посвящены боксу (28,8% от общего
количества), кикбоксингу (19,4%), каратэ (14,4%), тай-
скому боксу (10%) и другим видам. На наш взгляд,
степень освещенности различных видов единоборств
в этом журнале соответствует уровню популярнос-
ти данных видов в Украине.

Интернет сегодня создает серьезную конку-
ренцию другим видам СМИ: его сеть постоянно рас-
ширяется, создаются новые сайты, подключаются
новые пользователи [5].

По результатам анкетирования большинство
респондентов поставили Интернет по предпочтению
для получения информации на III место. Но следует
отметить, что для молодежи (лиц 15-25 лет) этот ис-
точник информации предпочтительнее, чем газеты
и журналы.

Проанализировав Интернет-сайты самых по-
пулярных видов единоборств (бокс, кикбоксинг, тай-
ский бокс, каратэ) мы обратили внимание на то, что
по содержанию наиболее интересными и познава-
тельными оказались сайты Национальных федераций.

Отмечены хорошее красочное оформление и
интересную разностороннюю информацию сайта Фе-
дерации каратэ в Украине: от зарождения вида спорта в
мире и Украине, создания Федерации и ее структуры,
до календаря соревнований, новостей и др.

Основное отличие сайта Федерации бокса
Украины заключается в том, что с первой страницы
начинается освещение последних событий вида
спорта. В целом новости занимают большую часть
сайта (около 60 страниц). Также представлена инфор-
мация о структуре федерации, рейтингах спортсме-
нов-любителей и профессионалов.

На сайте Украинской национальной федера-
ции тайского бокса представлена разнообразная ин-
формация, касающаяся: истории возникновения,
развития тайского бокса, его традиций; создания
Федерации; последние новости; украинские клубы
(их названия, президенты, контакты); состав сборной
команды Украины для участия в Чемпионате мира;
гостевая страничка, где можно оставить свои отзывы
и пожелания, задать интересующие вопросы. Кроме
того, здесь представлены: фото-галерея чемпионов

по тайскому боксу за всю историю существования
федерации; план-календарь соревнований на теку-
щий год; страничка пропаганды тайского бокса.

Таким образом, качественное оформление
большинства сайтов украинских организационных
структур единоборств с интересной разносторонней
информацией об этих видах спорта направлены на
привлечение большего количества занимающихся,
зрителей на соревнования, а также удовлетворение
специалистов и людей, интересующихся единобор-
ствами, необходимой им информацией.

При анализе сайта Национальной федерации
кикбоксинга Украины отмечено его давнее обновле-
ние: самые последние данные за 2005-2006 гг., преоб-
ладает информация за 2000-2001 гг. (в то время, когда
создавался сайт).

В Украине существует множество клубов,
школ единоборств, и у большинства из них есть свой
Интернет-сайт, который выступает больше в качестве
рекламы с целью привлечения занимающихся в дан-
ный клуб, нежели несет познавательную информа-
цию о виде спорта, особенностях его развития в мире
и нашей стране.

Выводы.
1.СМИ играют важную роль в развитии спорта: его
финансировании, пропаганде идеалов и ценностей,
популяризации и рекламе видов спорта, участни-
ков спортивных событий.

2.Для большинства респондентов (55,5% опрошен-
ных) основным источником для получения спортив-
ной информации является телевидение. На II мес-
те находится периодическая печать (23,5%), затем
Интернет (16%) и радио (5%). Однако респонденты
I группы (зрители на соревнованиях) отмечали, что
о событиях спортивных единоборств узнают пре-
имущественно из Интернета (68%) и периодичес-
кой печати (32%). Это свидетельствует о несоот-
ветствии желаемого и реального источников
получения информации о данной группе видов
спорта.

3.Изучение спортивно-информационных предпоч-
тений различных групп населения позволило выя-
вить высокий уровень заинтересованности к
спортивным единоборствам. В I группе все рес-
понденты хотели больше знать о данной группе
видов спорта, во II – 40,5%, в III – 36,9%. При этом
большинство респондентов (72,7%) недовольны
освещением спортивных событий в СМИ, в том
числе и единоборств.

4.Анализ телевизионных программ украинского
спортивного канала «Мегаспорт» показал, что
большая часть эфирного времени отводится игро-
вым видам спорта (64%), из которого 42,7% – фут-
болу. Единоборствам посвящено 10% эфирного
времени (преимущественно боксу).

5.Анализ газеты «Команда» показал, что уровень ос-
вещения спортивных единоборств в данном изда-
нии еще ниже, чем на телевидении – 5,4% от общего
количества статей (большая их часть посвящена бок-
су – 4,6%). Положительным аспектом для популя-
ризации единоборств является наличие специали-
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РОЛЬ СРЕДСТВ  
МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

   Популяризация  
различных  

 видов спорта  

     Реклама выдающихся 
личностей спорта 

 Формирование отношения к 
положительным аспектам и 

проблемам спорта 

 Пропаганда 
 идеалов и 

 ценностей спорта, 
здорового образа 

жизни 

  Финансирование спорта 

Рис. 1. Роль средств массовой информации в развитии спорта

Рис. 2. Распределение эфирного времени между различными видами спорта
на канале «Мегаспорт» (в период с октября по декабрь 2007 г.)

 

Единоборства
10,0%

Другие виды 
спорта
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42,7%

Баскетбол
21,3%

Рис. 3. Соотношение количества статей в газете «Команда», освещающие различные виды спорта

0,040,10,140,180,20,220,360,40,520,56
0,74

0,9

1,64
1,861,92

2,36

2,94

3,4
3,8

3,98

4,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

%
  о
т 
об

щ
ег
о 
ко
ли

че
ст
ва

 с
та
те
й



83

зированных изданий. Предметно-тематический ана-
лиз журнала «Мир единоборств» свидетельствует,
на наш взгляд, об оптимальном соотношении коли-
чества статей посвященных различным видам еди-
ноборств, степень освещения которых зависит от по-
пулярности их в нашей стране.

6. Значительную роль в популяризации единоборств
играют Интернет-сайты ассоциаций, федераций
этих видов. Информация, содержащаяся на них,
направлена на всестороннее информирование на-
селения о виде спорта с целью его популяризации
и стимулирования развития. Основным недостат-
ком некоторых сайтов является несвоевременное
их информационное обновление, что позволяет
говорить о несоответствии информации требова-
ниям актуальности и доступности.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения качества спортив-
ной информации, а также определения факторов,
влияющих на процесс ее создания.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
ПО ДЗЮДО (2004-2006 ГГ.) В ЛЁГКОЙ

ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ - 66 КГ
Артур Крушевский1, Владислав Ягелло2,3,

Томаш Адамец1

1Академия Физического Воспитания в Варшаве,
2Академия Физического Воспитания

и Спорта в Гданьске
3Высшая Школа Информатики в Лодьзи

Аннотация. В связи с всё чаще выступающими ограничени-
ями в увеличении, как объёма, так и интенсивности трени-
ровки, оптимизация тренировочного процесса является ис-
ключительно важной проблемой. Возможно, управлять этим
процессом только тогда, когда знаем, какие факторы имеют
решающее влияние на спортивный результат. Несомненно,
одним из них является диапазон технико-тактических дей-
ствий ведущих спортсменов в данном виде спорта. Целью
исследований является определение уровня технико-такти-
ческой подготовки дзюдоистов весовой категории - 66 кг,
принимающих участие в Чемпионате Европы в 2004-2006,
а также выявление различий, детерминирующих их спортив-
ный успех. В работе применен метод вторичного анализа с
использованием техники видеозаписи. Результативность тех-
нико-тактической подготовки определена с помощью коэф-
фициента активности, эффективности и результативности.

Во время подготовки дзюдоистов особенное внимание надо
уделять совершенствованию техники группы ручных брос-
ков, а также бросков с падением – исключительно эффектив-
ных бросков, а также защиты от бросков.
Ключевые слова: спортивная борьба, техническая подготов-
ка, дзюдо.
Анотація. Крушевский Артур, Ягелло Владислав, Адамець
Томаш. Техніко-тактична підготовка призерів Чемпіонату
Європи з дзюдо (2004-2006 р.) легкої вагової категорії - 66
кг. У зв’язку із всі частіше виступаючими обмеженнями в
збільшенні як обсягу, так і інтенсивності тренування, оптим-
ізація тренувального процесу є винятково важливою про-
блемою. Можливо управляти цим процесом тільки тоді, коли
знаємо, які фактори мають вирішальний вплив на спортив-
ний результат. Безсумнівно, одним з них є діапазон техніко-
тактичних дій провідних спортсменів у даному виді спорту.
Метою досліджень є визначення рівня техніко-тактичної
підготовки дзюдоїстів вагової категорії - 66 кг, що прийма-
ють участь у Чемпіонаті Європи в 2004-2006рр., а також
виявлення розходжень, що детермінують їхній спортивний
успіх. У роботі застосований метод вторинного аналізу з
використанням відеозапису. Результативність техніко-тактич-
ної підготовки визначена за допомогою коефіцієнта актив-
ності, ефективності й результативності. Під час підготовки
дзюдоїстів особлива увага приділяється вдосконалюванню
техніки групи ручних кидків а також кидків з падінням -
винятково ефективних кидків, а також захисту від кидків.
Ключові слова: спортивна боротьба, технічна підготовка,
дзюдо.
Annotation. Kruszewski Artur, Jagiello Wladysіaw, Adamiec
Tomasz. The evaluation of tactical and technical preparation of
the senior medalists from 66 kg category participating in European
Championships from 2004 to 2006. To assess the optimal degree
of a training process is a very important problem because of the
limitations imposed on the volume and intensity training loads.
It is possible to be in charge of the process only if a coach has got
knowledge, which factors are required in achieving sport success.
There is no doubt that one of them is the range of technical and
tactical skills of main competitors. Aim: the aim of the work is to
know a level of technical and tactical skills of competitors from
66 kg category participating in European Championship from
2004 to 2006 and to identify the factors associated with achieving
sports success by those competitors. The performance of judoists
was assessed from video recordings and described by applying
indices of combat activity, efficacy and score ratios. Results:
while preparing for top competitors, improving the te-waza
throws – as well as defense against throws from nage- waza
category ought to emphasised.
Key words: combat sports, technical preparation, judo.

Введение.
Исследования в области анализа соревнователь-

ной деятельности проводятся многие годы и опубли-
кованы во многих журналах по теории и методике
спортивной подготовки. Авторы этих исследований
чаще всего занимаются проблемой технико-тактичес-
кой, психической подготовки спортсменов [1, 4, 6],
временной структурой схватки [8, 9], координацион-
ными способностями спортсмена или, например, вли-
янием антропометрических показателей на уровень
спортивного мастерства [2, 3].

По мнению известного польского ученого
Naglaka [5] „ дзюдо принадлежит к группе видов
спорта, для которых характерным является непосред-
ственная борьба, с правом физического контакта с
противником, где применение физической силы при
контакте борющихся является допущенным по четко
определенным правилам, а схватки проводится в
группах по определённым весовым категориям.”
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Оптимизация тренировочного процесса явля-
ется очень важной проблемой в связи с все растущи-
ми ограничениями интенсивности, а также объема-
ми тренировочных нагрузок. Можно эти процессом
управлять только тогда, когда имеется необходимая
информация, которая из факторов решающим обра-
зом влияют на спортивный результат [5]. Несомнен-
но, одним из этих факторов является техническо-так-
тические действия ведущих спортсменов.

Формулирование целей работы.
В связи с этим целью исследований является

проба определения уровня технико-тактической под-
готовки дзюдоистов весовой категории 66 кг, прини-
мающих участье в Чемпионате Европы в 2004-2006гг.,
а также выявление различий, детерминирующих их
спортивный успех. Исследования, а также их после-
довательный анализ были проведены с учётом сле-
дующих вопросов:

Какие классификационные группы бросков
доминировали во время анализированных соревно-
ваний?

Какие технические элементы применяли при-
зёры этих соревнований?

Материал и методы исследований
Проведен анализ соревновательной деятель-

ности дзюдоистов весовой категории 66 кг на основе
проведённых 103 схваток на Чемпионате Европы 2004-
2006гг. (n=83).

В работе применено метод вторичного ана-
лиза с использование видео-записи. Классификацию
техник применена на основе KODOKAN JUDO [10].

Проведен анализ результативности получае-
мых очков в бросках, а также приёмах. Результатив-
ность технико-тактической подготовки определена на
основании формул коэффициента активности, эф-
фективности и результативности дзюдоистов [1].

Активность схватки:

AA = схватокколичество
атакхпроведеннысумма

где: AA – активность атаки,

AO = схватокколичество
мипротивникахпроведенныатаксумма

где: AO – активность защиты.

Эффективность схватки:

EA = %100×
атакхпроведеннысумма
атакхзасчитаннысумма

где: EA – эффективность атаки,

EO = %100%100 ×−
атакхпроведеннысумма
атакхзасчитаннысумма

Результативность схватки:

RA = схватокколичество
очковполученныхколичество

где: RA – результативность атаки,

RO = схватокколичество
очковпотерянныхколичество

где: RO – результативность обороны,

RK = RA – RO,

где: RK – конечная результативность.

Результаты исследований
В течение трёх турниров было проведено боль-

ше попыток бросков, чем приёмов. Высокую актив-
ность техники бросков (nage waza) уравновешивает
большая результативность техники в партере. Мож-
но утверждать, что спортсмены, принимающие уча-
стье в Чемпионате Европы являются очень хорошо
подготовленными к защите в „партере”, а малое ко-
личество атак связано с отсутствием соответствую-
щих условий для проведения технического действия
(табл. 1).

На такую ситуацию имеют влияние правила
соревнований и способ судейства. Уже многие годы,
с целью повышения зрелищности поединков в дзюдо
большей доступности для людей не знающих правил,
судьи ограничивают время схваток на татами, а когда
нет перспектив на применение эффективной техни-
ки прекращают её.

Выявлено значительное превосходство приме-
нения дзюдоистами техники бросков (табл. 2). Обра-
щает на себя внимание факт большего количества
атак, а также очков, полученных в 2004 году. Не смот-
ря на больше количество разыгранных схваток, по-
видимому, решающим фактором являлись олимпий-
ские квалификации (количество схваток в 2004 и 2006
гг. одинаково).

Анализ данных (рис. 1) подтверждает наблюде-
ния, которые представлены в таблицах – значительная
разница в активности между техникой, применяемой
дзюдоистами в стойке и партере. Однако, удивляет, что
в 2006 г, когда Чемпионат Европы являлся для спорт-
сменов самом важным турниром, показатель актив-
ности атаки ниже, чем в предыдущих годах.

 

Броски (nage-waza)  Приёмы (кatame-waza  ) 

• Руками (te-waza) 
• Через бедро (koshi-waza) 
• Ногами (ashi-waza) 
• С падением на спину (мasutemi-waza)  
• С падением на бок (yokosutemi-waza)  

• Удержания (оsaekomi-waza ) 
• Удушающие (shime-waza ) 
• Болевые (кansetsu-waza ) 
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Таблица 1 
Сравнение количества атак, а также полученных очков в борьбе на земли и в стойке (nage waza и 

katame waza) в весовой категории -66 kg. на Чемпионате Европы 2004-2006 гг. – обобщённые данные 
 

Показатели Броски 
(nage waza) 

Приёмы 
(katame waza) 

Количество схваток 103 

Количество атак 1434 12 

Количество эффективных атак  148 11 

Количество очков 993 110 

Активность атаки (AA) 13,92 0,12 

Эффективность атаки (EA) 10,32 % 91,67 % 

Результативность атаки (RA) 9,64 1,07 
 

Таблица 2 
Сравнение количества атак, а также полученных очков в борьбе на земли и в стойке (nage waza и 

katame waza) в весовой категории -66 kg. – на очередных Чемпионах Европы 2004-2006 гг. 
 

2004 (38 
схватки) 

2005 (29 
схватки) 

2006 (36 
схватки) 

Технические 
элементы 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

эф
фе
кт
ив
ны
х 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
оч
ко
в 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

эф
фе
кт
ив
ны
х 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
оч
ко
в 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

эф
фе
кт
ив
ны
х 
ат
ак

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
оч
ко
в 

Броски 
(nage waza) 554 63 422 443 37 251 437 48 320 

Приёмы 
(katame waza) 6 6 60 2 2 20 4 3 30 

 
Приёмы katame waza приносили высокие ре-

зультаты – только в 2006 г. Не все они оказались эф-
фективными (рис. 2). Броски (nage waza) в очеред-
ных турнирах были применены с похожей
эффективностью – в очередных годах в среднем каж-
дая 10 техника оказалась эффективной.

Обнаружено, что в 2004 г. как броски, так и
приёмы принесли в схватках больше очков, чем в
последующие годы – спортсмены применяли их
чаще и более эффективно и, что особенно важно,
благодаря ним получили больше очков (рис. 3). Учи-
тывая тот факт, что ippon (чистая победа, досрочно)
в дзюдо оценивается как 10 очков, оказалось, что в
олимпийском году во время схваток оба спортсмена
получили очки или лучший из них дважды произвёл
оцениваемые действия. Таким образом, можно пред-
полагать, что больше внимания спортсмены обра-
щали на атаку, чем на защиту.

Чаще всего, в Чемпионатах Европы спортсме-
ны применяли броски в группы ручных (te waza), но
исключительно редко броски через бедро (koshi
waza). Это хорошо видно, особенно по коэффициен-
ту активности атаки, где обнаружено значительную
разницу между этими двумя группами техники.

Несмотря на различия в количестве атак, ко-
личество атак эффективных в трёх группах техники
является очень похожей.

Это сразу влияет на коэффициент эффектив-
ности атаки, где именно броски через бедро оказа-
лись самыми эффективными. Возможно, что при-
чиной этому является тот факт, что эти броски не
являются сложными по своей структуре. Это влияет
на их эффективность, а также обусловлено легкос-
тью в проведении контрприёма. Поэтому спортсме-
ны редко решаются на их применение в соревнова-
тельной схватке.
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Рис.1. Сравнение активности атаки (nage waza и katame waza) в весовой категории -66 кг.
на очередных Чемпионах Европы 2004-2006 гг.
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Рис.2. Сравнение эффективности атаки (nage waza и katame waza) в весовой категории -66 кг.
на очередных Чемпионах Европы 2004-2006 гг.

Рис.3. Сравнение результативности атаки (nage waza и katame waza) в весовой категории -66 кг.
на очередных Чемпионах Европы 2004-2006 гг.
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Анализируя коэффициент результативности
атаки можно увидеть близкие величины. Таким об-
разом, можно констатировать, что, готовясь к глав-
ным соревнованиям в этой весовой категории необ-
ходимо учитывать умения всесторонне защищаться
против бросков со всех классификационных группах
(nage waza).

Выводы:
1. В связи с редким применением, но одновременно
большой эффективностью техники katame waza
(приёмов) надо больше внимания в тренировке
дзюдоистов (66 кг) уделять приемам в „партере”.

2. Во время подготовки высококвалифицированных
дзюдоистов особенно важным является совершен-
ствование техники в классификационных группах
te waza и sutemi waza (руками и с падением) – как
очень результативных бросков, а также защиты пе-
ред бросками в группе nage waza .

3.Анализ технико-тактического мастерства высоко-
квалифицированных дзюдоистов является важным
элементом оптимизации процесса спортивной тре-
нировки. В связи с этим проведение исследований
на более значительной группе спортсменов явля-
ется вполне обоснованным.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ
ГЕПАТИТОМ С В ЭСТЕТИЧЕСКИХ

МАНИПУЛЯЦИЯХ
Ломака Ж.М.

Херсонский государственный университет

Аннотация. В статье сделан обзор литературных данных,
касающихся проблемы информированности молодого насе-
ления об угрозе для здоровья и жизни при заражении вирус-
ным гепатитом С. Дана характеристика распространеннос-
ти , путях заражения,  методах диагностики,  течении
заболевания и методах лечения вирусного гепатита С. Акту-
альность темы заключается в том, что в последнее время
возросла популярность среди молодого населения манипу-
ляций, связанных с нарушением целостности кожных покро-
вов, вследствие новых эстетических взглядов.
Ключевые слова: гепатит С, заражение, татуировки, пирсинг.
Анотація. Ломака Ж.М. Профілактика зараження вірусним
гепатитом з в естетичних маніпуляціях. У статті зроблено
огляд літератури стосовно проблеми інформованості моло-
дого населення про загрозу для здоров’я та життя при інфіку-
ванні вірусним гепатитом С. Дана характеристика розпов-
сюдженості, шляхах зараження, методах діагностики, перебігу
захворювання та методах лікування вірусного гепатиту С.
Актуальність теми полягає в тому, що за останній час збільши-
лась популярність серед молодого населення маніпуляцій,
пов’язаних з порушенням цілісності шкірних покривів, внас-
лідок нових естетичних уподобань.
Ключові слова: гепатит С, зараження, татуювання, пірсінг.
Annotation. Lomaka Z.M. Prophylaxis of infection by the
virus hepatitis with in aesthetic manipulations. In this article
was made a survey of literature data which is connected with
problems of young people informative about threat for health
and life of being infected with hepatitis C. The characteristic of
prevalence, way of being infected, methods of diagnostic, disease
tendency and methods of treatment viruses hepatitis C was
given. Currency of this topic is that recently the popularity
among young people has increased in manipulations which are
connected with abnormalities of skin integument integrity in
consequence of new esthetic views.
Key words: hepatitis C, infection, tattoo, pirsing.

Введение.
Проведя анализ информированности студен-

тов и педагогов не медицинских специальностей от-
носительно угрозы для собственного здоровья при
заражении вирусными инфекциями, можно сделать

http://www.archbudo.com);
http://www.kodokan.org/e_waza
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вывод, что грозные заболевания не вызывают ни на-
стороженности, ни страха в душах интеллигентных и
эрудированных, по многим иным вопросам, людей.
Основной причиной этого спокойствия является не-
достаточная информированность о причинах возник-
новения, характере течения и, что самое главное, ис-
ходе заражения. Необходимо осознать, что главное
коварство вируса в том, что он сегодня отбирает здо-
ровье у будущих поколений, для которых строится
свободная независимая Украина сейчас.

 Проблеме уделяется достаточно внимания сре-
ди врачей: более 100 украинских специалистов приня-
ли участие в конференции «Хронические вирусные
гепатиты: состояние проблемы сегодня и завтра» в г.
Львове в октябре 2007 г. Прежде всего, рассматрива-
лась распространенность гепатита С (ВГС, НСV) в Ук-
раине, так как Всемирная организация охраны здоро-
вья (ВООЗ) пророчит гепатиту С название чума 21 века,
прогнозируя, что за 10-20 лет «ласковый и немой убий-
ца» станет главным вызовом национальным органам
охраны здоровья. Частота регистрации ВГС среди здо-
ровых доноров в различных странах колеблется от 0,5
до 7%. В США количество инфицированных составля-
ет 3,9 млн человек. В Украине эта цифра должна быть
в пределах от 500 тыс. до 1 млн. Из-за особенностей
незаметного течения болезни до 90 процентов боль-
ных даже не догадываются про мину замедленного
действия в собственном организме. По данным раз-
личных авторов, количество НСV-инфицированных
людей на земном шаре составляет от 200 млн. до 1
млрд. В США на модели общей популяции было выс-
читано, что в 2008г. от заболеваний печени увеличит-
ся декомпенсаций – на 68%, необходимость в транс-
плантации – на 61%. Ученые Франции рассчитали, что
на протяжении следующих 20 лет ежегодная смерт-
ность, обусловленная НСV- инфекцией, увеличится на
150-200%. Ожидается, что пик заболеваемости припа-
дет на 2018 год.

Работа выполнена по плану НИР Херсонско-
го государственного университета.

Формулирование целей работы.
Цель работы- анализ литературных данных,

характеризующих серьезную проблему здравоохра-
нения, актуальность которой в последнее время все
более и более возрастает – вирусный гепатит С (ВГС,
НСV).

Результаты работы.
Прошлый век знаменателен выдающимися от-

крытиями в изучении вирусного гепатита. В 1888г.
С.П.Боткин предположил инфекционную природу
«катаральной желтухи» человека, а американские уче-
ные Дж. Финдлей и Ф. МакКоллюм доказали в 1937г.
вирусную природу заболевания. В 1963г. В.Блюмберг
открыл австралийский антиген, а в 1970г. Д.Дейн вы-
делил вирус гепатита С в крови и клетках печени. В
1973г. С.Фейнстоун идентифицировал возбудитель ге-
патита А в фекалиях больного. Этот период характе-
ризуется простой классификацией вирусных желтух:
гепатит А, гепатит В, гепатит ни А ни В. В 1977г. М.Ли-
зетто открыл вирус D (дельта –вирус).Героический

опыт с самозаражением, проведенный М.С.Балаяном
в 1983г., подтвердил наличие самостоятельного воз-
будителя гепатита Е. И лишь в 1989г. группе американ-
ских ученых под руководством М.Хоутона удалось
идентифицировать геном вируса гепатита С. На се-
годняшний день открыто и описано 9 видов вирусно-
го гепатита – А, В, С, D, Е, F, G, SEN, TTV и на этом
исследователи не останавливаются.

 К настоящему времени разработано несколь-
ко методов специфической диагностики вируса ге-
патита С. Наиболее надежными, чувствительными и
практически доступными являются иммунофермен-
тный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакци-
я(ПЦР).

Иммуноферментный анализ (ИФА ) — метод
выявления антигенов и антител (AT класса IgG или
суммарные антитела (IgG+IgM), AT класса IgM, AT
класса IgG к отдельным антигенам вируса).

 В 1983г. Кэрри Мюллис вновь открыл метод
ПЦР ( впервые теорию о ДНК – диагностике выдви-
нул в начале 1970-х гг. норвежский ученый Къелл
Клеппе); за это достижение в 1993г. он был удостоен
звания лауреата Нобелевской премии в области хи-
мии [7,9].

Источником ВГС являются больные с острой
и хронической формами инфекции.

Известные пути передачи вируса гепатита С
Радченко В.Г. и соавторы (2004г.) разделили на ос-
новные и дополнительные.

К основным отнесены:
- внутривенное введение наркотиков;
- трансфузии крови и ее препаратов;
- трансплантация органов и тканей;
- парентеральные вмешательства, в том числе хирур-
гические операции;

- стоматологические процедуры;
- вертикальный путь передачи (от матери плоду);
- половой путь передачи.

К дополнительным путям передачи относятся:
- ритуальные обряды (скарификация, обрезание);
- методы народной медицины (кровопускания);
- косметические процедуры (татуировки, пирсинг и
др.) [8].

Факторами передачи вируса гепатита С могут
служить так же общие предметы обихода: бритвен-
ные станки и приборы, эпиляторы, зубные щетки и
нитки, маникюрные наборы. Вирус гепатита С во
внешней среде (в засохших каплях крови ) при ком-
натной температуре может сохраняться до 16 часов
и нескольких дней. Стирка при 60о инактивирует ви-
рус за 30 минут, кипячение – за 2 минуты [4].

В последнее время участились случаи зара-
жения ВГС при пирсинге и нанесении татуировок
инструментами, загрязненными кровью больного
или носителя инфекции – это связано с тем, что воз-
никла возможность проведения данных манипуляций
вне больничных учреждений [4]. Этот факт особо
трагичен: украшают свое тело подобным образом, в
основном, молодые люди, являющиеся опорой бу-
дущего общества. Если представить, что (по совре-
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менным прогнозам) развитие грозных осложнений
ВГС наступает через 15-20 лет, то подросток, зара-
женный в 13-14 лет к 30-35 годам будет глубоким ин-
валидом – это возраст расцвета идей, желаний и воз-
можностей. Поэтому успехи в предотвращении
развития этого заболевания будут только тогда, когда
мы добьемся высокого уровня информированности
населения , только тогда сможем победить распрост-
ранение этой опасной болезни.

В последние годы острое течение гепатита С
стало относительно редкой инфекцией и диагноз ус-
танавливается в основном на этапе уже сформиро-
вавшегося хронического гепатита. Это обусловлено
бессимптомностью течения заболевания либо забо-
левание протекает в гриппоподобной форме. Неред-
ко больной продолжительное время не обращает
внимания на микросимптоматику, заболевание ос-
тается не распознанным. До 70% всех случаев ви-
русного гепатита С протекает субклинически. Жел-
туха  возникает лишь у 10-30% больных и
биохимические показатели крови сохраняются на
уровне среднестатистической нормы. Острое тече-
ние, заканчивающееся полным выздоровлением,
наблюдается у 20% больных. В остальных случаях
развивается хроническая форма заболевания.

Необходимо указать, что развитие хроничес-
кого гепатита не зависит от тяжести течения острого
заболевания. Переход острого гепатита С в хрони-
ческий происходит постепенно. В течение несколь-
ких лет нарастает активность патологического про-
цесса и фиброза печени. Показатели активности
биохимических показателей крови (сывороточных
транс-аминаз ) в пределах нормы или повышены. В
этот период, продолжительность которого может быть
15-20 лет, пациенты, чаще всего, не считают себя боль-
ными. При этом часто РНК ВГС циркулирует в низ-
кой концентрации в крови.

Рассматривается несколько вариантов разре-
шения острого гепатита:

В первом варианте – после острого периода
возможно формирование так называемого носитель-
ства. Как и при выздоровлении, у 20-30% переболев-
ших происходит нормализация уровня сывороточ-
ных трансаминаз  с наличием  анти-ВГС и
персистенцией РНК ВГС. Эти пациенты должны быть
отнесены к больным хроническим гепатитом С с не-
большой активностью патологического процесса.
Чаще всего такие больные выявляются при «случай-

ном» обследовании на наличие анти-ВГС, когда ре-
гистрируется позитивный результат — определяют-
ся антитела при отсутствии клинико-биохи-мических
показателей заболевания.

Во-втором варианте – у части больных хро-
низация процесса сопряжена с развитием возврат-
ной вирусемии, т.е. повторного заражения. В этом
случае у пациентов после острого периода заболе-
вания РНК исчезает из крови, а через несколько ме-
сяцев репликация вируса возобновляется и РНК вы-
является повторно. Такие больные нуждаются в
длительном наблюдении после острого гепатита и
им показано повторное исследование маркеров
репликации (РНК).

Третий вариант течения вирусного гепатита
заключается в латентном начале и медленном про-
грессировании заболевания, когда у больного не об-
наруживаются симптомы вирусного гепатита и ди-
агноз, как правило, устанавливается либо случайно,
либо спустя долгие годы после начала заболевания.
У таких больных в большей части случаев интенсив-
ность репликации (размножения) вируса невысокая,
уровень РНК в крови низкий, активность трансами-
наз в пределах нормы или увеличена незначительно.

Немаловажное значение для определения про-
гноза заболевания и выбора схемы лечения имеет
проводимая только при помощи ПЦР детекция гено-
типа вируса. Основные генотипы HCV, их распрост-
раненность по странам мира и основные характери-
стики представлены в таблице 1.

В 1978г. в Восточной Германии в женском
коллективе наблюдалась вспышка острого вирус-
ного гепатита С. За 420-тью больными установле-
но длительное последующее наблюдение (Wiese
M., 1998) с проведением пункции печени. Хрони-
ческий гепатит через 10 лет отмечен у 62%. У всех
обнаружен генотип lb HCV. Через 20 лет после за-
болевания у 70% сохранялись анти-HCV и полови-
на из них оказалась обладателем РНК HCV. Таким
образом, можно надеяться на то, что через 20 лет
острого ВГС lb происходит самопроизвольная эли-
минация вируса из организма более чем у поло-
вины больных [3].

 Показатели хронизации могут варьировать от
40-50% до 90-100%.Этот разброс значений зависит от
возраста и пола пациента. Так, более молодые паци-
енты женского пола имеют более низкую вероятность
перехода острой фазы в хроническую.

Таблица 1 
Основные генотипы HCV, их распространенность по странам мира и основные характеристики 

 

Генотип Географическое распространение Регистрация в США, (%) 

1a США, развитые западные страны 35 
1b США, Япония, Европа 35 
2 Наиболее развитые страны 13 
3 Индия, Пакистан, Австралия, Шотландия 5 
4 Ближний Восток и Северная Африка Редко 
5 Южная Африка Редко 
6 Азия Редко 
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После транзиторной вирусемии и полного
выздоровления антитела класса IgG у перенесшего
ВГС удается регистрировать на протяжении после-
дующих четырех-восьми лет. За это время их титры
постепенно снижаются до уровня недоступного для
выявления с помощью существующих методов де-
текции. Важно отметить, что постинфекционный
иммунитет не обеспечивает полной защиты от по-
вторного инфицирования и поэтому возможно раз-
витие повторной инфекции вирусом гепатита С пос-
ле выздоровления [1].

Ученые долгое время не могут обнаружить
стабильный вирусный белок, специфичный для всех
генотипов и подвидов вируса гепатита С, на который
бы вырабатывались нейтрализующие антитела. Изу-
чаются возможности генно-инженерных технологий
для создания вакцины, защищающей от заражения
ВГС, однако на данный период времени действую-
щей вакцины пока нет [4,6].

Прежде врачи рекомендовали диету №5, наде-
ясь, что освобожденная от лишних нагрузок печень
сама справится с инфекцией. Сейчас врачи отдают
предпочтение комбинированной терапии: интерфе-
рон ( это естественный белок, вырабатываемый вся-
ким организмом при вирусной атаке и мешающий
вирусам заражать все новые и новые клетки, вводи-
мый извне дополнительно снижающий уровень ви-
русной нагрузки в крови) сочетают с рибавирином
(аналог одного из элементов молекулы РНК, мешаю-
щий размножению вирусов) [1,2].

Против вирусных болезней человека помога-
ет только человеческий интерферон, его сейчас уме-
ют получать генно-инженерным способом, переса-
живая соответствующий ген из клеток крови человека
бактериям кишечной палочки [5].

Затраты на современные лекарственные пре-
параты, необходимые для лечения, могут составить
от $550 до $2500 в месяц. Длительность курса лече-
ния 12 месяцев (соответственно, $6600-30000 в год).
Более новые, эффективные, изученные, удобные для
применения препараты, произведенные известны-
ми компаниями, стоят дороже. Такая весьма высо-
кая стоимость лечения для многих больных попрос-
ту недоступна, так же значительные неудобства
вызывает необходимость на протяжении 9-12 меся-
цев подряд осуществлять внутривенное введение
препаратов, имеющих достаточно серьезные побоч-
ные эффекты. Применение современных противо-
вирусных препаратов в комплексе лечения хрони-
ческого ВГС также имеет свои недостатки,
связанные с их выраженной гепатотоксичностью,
что, например, лимитирует возможность их назна-
чения детям. Исходя из этого, некоторые известные
специалисты отказались от лечения хронического
ВГС интерферонами и отдают преимущество ис-
пользованию стимуляторов синтеза собственного
интерферона.

Выводы.
Если человек знает, что входит в группу риска,

то внимательнее относится к своему здоровью и ве-

роятность обращения к врачам повышается, поэто-
му людей надо информировать, и если масштабы
проблемы угрожаемы, то этим должно заниматься
государство.

По данным Европейского комитета по профи-
лактике вирусных гепатитов, гепатит С по причине
смертности среди больных с хроническим пораже-
нием печени занимает второе место, уступая только
хроническому алкоголизму ( в США начиная с 1995-
го года количество смертей, связанных с ВГС, оцени-
вается в 9-10 тысяч ежегодно) [10,11]. Украина не
может в полном объеме обеспечить ни необходи-
мое лечение, ни диагностику, ни информирован-
ность, поэтому особо актуально помнить, что лю-
бое заболевание лучше избежать, чем лечить.
Снижается риск заражения при соблюдении элемен-
тарных правил гигиены и контрацепции (при исполь-
зовании презерватива риск заразиться равен 8%), при
уважительном отношении к собственному здоровью
и желании повысить качество жизни.

Дальнейшие исследования будут направле-
ны на разработку методических рекомендаций для
учителей валеологии средних и высших учебных
заведений.
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ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІЗАЦІЯ,
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА – ОСНОВА

СТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
І ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Пазиніч С.М.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Анотація. У статті розглядається проблема всезагальної пе-
дагогізації всіх верств населення країни і в першу чергу
батьків та їх дітей і особливо студентів – майбутніх батьків.
Порушується питання поліпшення світоглядної і загальної
культури сучасного педагога – лідера у формуванні та роз-
витку творчої, духовної особистості.
Ключові слова: педагогізація, креативність, Я-простір, кате-
горичний імператив, Отчий край , майевтика, трансцинде-
нентність, особистість.
Аннотация. Пазинич С.Н. Общая педагогизация, професси-
онализм педагога – основа стабильности общества и всесто-
роннего развития личности. В статье рассматривается про-
блема всеобщей педагогизации всех слоев населения страны
и в первую очередь родителей и их детей и особенно студен-
тов – будущих родителей. Затрагивается вопрос улучшения
мировоззренческой и общей культуры современного педа-
гога – лидера в формировании и развитии творческой, ду-
ховной личности.
Ключевые слова: педагогизация, креативность, Я-простран-
ство, категорический императив, Отчий край, майевтика,
трансцендентность, личность.
Annotation. Pazinich S.N. General pedagogization, professionalism
of teacher as the basis of stability of society and comprehensive
development of personality. In the article the problem of universal
pedagogization is examined all layers of population of country and
at first turn of parents and their children and special students –
future parents. The question of improvement culture and world
outlook view of modern teacher – leader in forming and development
creative and spiritual personality.
Keywords: pedagogization, creative, I-space, categorical
imperative, Paternal edge, mayevtika, transcendent, personality.

Вступ.
Зростання інтересу до проблем освіти, шляхів

і визначальних світових тенденцій її розвитку знач-
ною мірою зумовлені тими істотними змінами, які
переживають сьогодні суспільство та його основні
сфери життєзабезпечення. Тому сьогодні актуальною
проблемою виступає формування нового підходу до
проблем, повязаних з педагогізацією всіх верств на-
селення країни. Педагогізації, як одного з найважлив-
іших соціальних інститутів, присвячено, в тому чи
іншому аспекті, немало робіт, що свідчить не тільки
про інтерес дослідників до цієї порівняно нової сфе-
ри наукових знань, а й про безумовну актуальність
проблеми.

Це дає вагомі підстави вважати, що без глибо-
кої філософської рефлексії сучасних проблем педа-
гогізації, без дискурсу методологічних, гносеологіч-
них, історичних, аксіологічних та інших її аспектів
неможливо чітко визначити нові цілі та зміст освіти, її
раціональні форми і технології, які б максимальною
мірою мали відповідати потребам новітньої економ-
ічної цивілізації і перспективам її всебічного розвит-
ку. Отже, сучасна «світова освітня система переста-
ла відповідати соціальним вимогам і потребам
особистості, оскільки вона не встигає за динамічни-
ми змінами суспільного буття»[1, с.82].

Слід зазначити, що сьогодні не існує єдиного
підходу до розуміння цієї нагальної проблеми сучас-
ності. Різні погляди на її предмет і дослідження окре-
мих її напрямків містяться у роботах В.П. Андрущен-
ка, В.В. Бєлокурова, Л.П. Буєвої, В.А. Буравіхіна, Г.П.
Васяновича, В.М. Волченка, Т.П. Вороніної, О.Н. Го-
лубєвої, І.А. Зязюна, В.В. Ільїна, А.М. Кочергіна, В.Г.
Кременя, В.А. Кудіна, Н.Г. Ничкало, В.М.  Пономарь-
ова О.С., Розіна, В.А. Садовничого, Б.Ф. Сікорського,
А.М. Шиміної, Ю.А. Шрейдера та інших.

Відзначимо, що такий цілісний аналіз уявляєть-
ся вкрай необхідним також і у зв’язку з реаліями украї-
нського суспільства, соціальними умовами і потреба-
ми його модернізації. У звязку з цим винятково
цікавою є думка С.О. Сисоєвой про те, що «освіта ви-
ступає як засіб управління розвитком суспільства. За
таких умов процеси модернізації освіти вимагають
пошуку нових шляхів розвитку освітніх систем, роз-
робки і експериментальної перевірки моделей випе-
реджувального розвитку навчальних закладів, відпов-
ідно до розвитку соціально орієнтованого
постіндустріального суспільства, знаходження рівно-
ваги, оптимального співвідношення між “ринковістю”
освіти й її головним завданням – навчанням, вихован-
ням, розвитком особистості, які неможливо, на нашу
думку, вимірювати ринковими критеріями” [2, с. 39].

В педагогічній літературі сьогодні зустрічаєть-
ся багато публікацій, присвячених професійній освіті
стосовно окремих її напрямів – інженерної, природ-
ничої, гуманітарної, медичної, мистецької, юридич-
ної тощо. Ці проблеми висвітлюються у роботах Є.М.
Бабосова, Є.І. Головахи, І.Ф. Ісаєва, В.М. Лавринен-
ка, В.О. Лозового, Л.С. Нечепоренко, Ю.І. Палехи,
О.С.Пономарьова, В.О. Сластьоніна та інших. Взагалі
можна стверджувати, що сьогодні відбувається ак-
тивний процес становлення і творчого розвитку філо-
софського аспекта всезагальної педагогізації.

В той же час, поза межами досліджень зали-
шаються невирішеними такі питання проблеми, як
структура філософії процесу педагогізації, роль і
місце окремих її складових в системі суспільного роз-
витку. Хоча слід зазначити, що власне професійна
культура педагога та окремі її аспекти проблеми фор-
мування досліджуються. Філософський же контекст
педагогізації і особливо докорінні питання шляхів,
напрямів і ефективних засобів її формування ще не
знаходять належного відображення у педагогічних
дослідженнях.

Формулювання мети роботи і полягає у досл-
ідженні проблем сутності самого феномену педаго-
гізації, професійної культури фахівця, її аксіологіч-
них аспектів та взаємозв’язку з рівнем його загальної
культури, місця професійної педагогічної культури у
сучасній філософії освіти, шляхів і засобів її форму-
вання як важливого, нагального елемента професіо-
налізму педагога. Оскільки саме від педагога-профес-
іонала багато в чому залежить стабільний розвиток
нашого суспільства, а якщо за великим рахунком, то
цивілізації в цілому. Робота виконана згідно з індиві-
дуальним планом, затвердженим кафедрою соціаль-
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Результати дослідження.
Буття людей визначається їх вихованням, осві-

тою, навчанням. Проте детермінуюча роль у вихо-
ванні, в свою чергу, залежить від того, як навчають,
чому навчають, кого навчають і хто навчає. Цей лан-
цюжок можна було б продовжити. Але справа в тім,
що освіта, залежно від її структури і спрямованості,
може бути не тільки корисною чи соціально індифе-
рентною, але і одним з найшкідливіших і поганських
акцій на світі. Ця стереотипна деструктивність особ-
ливо згубно позначається на розвитку інтелекту, сво-
боді думки, а головне, вона перешкоджає всебічно-
му розвитку і творчому самовираженню особистості.

Проте, це не означає, що необхідно закрити
навчальні заклади, що застосовують застарілі освітні
парадигми і програми. Суспільство на рівні катего-
ричного імперативу зобов’язане надати право вибо-
ру цілей, характеру, форми й змісту навчання і не
обмежувати свободу особистості у цих, конче важ-
ливих питаннях.

Слід зазначити, що все необхідне для прогресу
в нинішньому світі є і в достатній кількості, а якщо
так, то необхідно тільки безпомилково використову-
вати наявний потенціал і удосконалювати існуючі
суспільні інститути. Головне в боротьбі нового зі за-
старілими елементами старої системи освіти повин-
но бути підпорядкованим, на наше глибоке переко-
нання, еволюційним, соціально і духовно вивіреним
формам трансформації суспільства.

Як свідчить історія людства, кардинальні не-
традиційні зміни в будь-якій соціальній або духовній
структурі суспільства, вироблювані не еволюційним,
а революційно-експериментальним, у переважній
більшості авантюрним шляхом, здатні викликати важ-
ко виправимі наслідки в майбутньому. Надзвичайно
небезпечний і ризик невдач, від яких залежать долі
багатьох людських поколінь. Як стверджував свого
часу О.С.Пушкін, «кращі і найміцніші зміни суть ті,
які походять від одного поліпшення вдач, без насиль-
них потрясінь політичних, страшних для людства».

Сучасна, багато в чому, регламентована осві-
та, звичайна річ, вичерпає себе в своєму розвитку,
тобто, залишить педагогічну нішу природним шля-
хом через розвиток світової культури. Бо будь-яка
війна або насильна революція, як свідчить історія, які
намагаються «миттєво і масштабно» вирішити всі й
для всіх нагальні проблеми не усувають зла, вони ще
більш ускладнюють і здовжують його на невизначе-
ний термін.

Таким чином, сучасна світова освіта потре-
беє відповідності до тих нагальних потреб, які склали-
ся з необхідністю у людей «нової економічної цивілі-
зації двадцять першого сторіччя.» [3, с.542]. Це
означає, що людина повинна дістати можливість роз-
вивати свій етико-економічний потенціал, тобто роз-
вивати природну світоглядну позицію; інтелектуаль-
ну одержимість, просочену індивідуальною гордістю
і мужністю; розвивати естетичну насолоду від спілку-

вання з природою і людьми; удосконалювати творче
уміння, спрямоване на перетворення природного
середовища згідно законам прекрасного й організа-
цію соціального життя в гармонії з ним.

Молоде покоління завжди потребує компетен-
тного керівництва, толерантного і особливо тактов-
ного. Найефективнішим інститутом керівництва в такі
періоди розвитку молодої людини є сім’я. А якщо
так, то нині конче назріла необхідність глобальної
Освіти і Виховання. Сім’ї, батьки, як неодноразово
відзначали філософи епохи Відродження і Просвітниц-
тва, повинні уміти навчати своїх дітей, розвивати у
них розум, коректність мислення, гармонію відчуттів,
досвід і навички освоєння дійсності, гуманізм і патр-
іотизм.

Було б доречним, щоб Президент саме нашої
країни запропонував в ООН обговорити проблему
батьківського всезагального педагогічного навчання
в планетарному масштабі як однієї із кардинальних
проблем розвитку сучасного людства. Зважуємося
припустити, що ухвалення рішення в ООН і успішна
реалізація програми загальної педагогізації всього
населення планети усунуло б цілу низку проблем
соціально-політичного, економічного та моральніс-
но-естетичного характеру. Маємо надію передбачен-
ня, що наслідком розв’язання цієї проблеми, була б,
перш за все, ліквідація голоду, жебрацтва та убогості.
Не важко екстраполювати цей процес в напрямку
знищення соціального страху, ненависті і воєн. Як
наслідок, інтенсивно і всебічно розвивалися б ло-
кальні та регіональні культури; і світова культура одер-
жала б розкішні джерела свого багатогранного роз-
витку і соціально-політичного та національного,
стабільного спокою.

Ця ідея про всепланетарний педагогічний все-
обуч перекликається з поняттям Отчого краю, при-
таманного українській та російській ментальності.
Адже нас завжди, особливо в зрілому віці, немов
магічною силою, тягне до Отчого краю. Краю, де скої-
лося велике чудо нашого народження, де пройшло
наше дитинство, юність, де відкрився невідомий для
нас світ, де вперше усвідомили своє «Я» і, нарешті,
де вперше задали собі питання про світоустрій і його
божественний початок. Отчий край – це така унікаль-
на точка на Землі і в Космосі, як і наш неповторний
Я-простір в їх лоні. Саме в цьому куточку у людини в
середовищі сім’ї формується світле, джерельне
відчуття духовності, істини, гідності, совісті і честі.
Тому можна з аподиктичною упевненістю зтверджу-
вати, що як мислить і що відчуває народ в конкретно-
му соціально-етнічному просторі, так говорить і саме
Буття цього простору. Отже, по праву логіки може-
мо назвати поняття Отчий край ядром, вихідною по-
зицією філософських роздумів, в яких всіма важли-
вими гранями відображаються сутнісні сторони Буття
нації [4, с.68-75].

Безумовно, що доля людини майже цілком за-
лежить від виховання. Виховати людину це означає
виростити її, восживити її, тобто живити фізично,
живити духовно, давати повноцінну освіту, сприяти
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розвитку етичного і естетичного живлення. Іншими
словами, живити з любов’ю до Отчого краю, до Бать-
ківщини, до народу., але при цьому прагнути того, щоб
абстрактною любов’ю не отруїти молоду джерельно
довірливу людину. І живити до тих пір, поки «юний
орел» не навчиться самостійно духовно і етично
«харчуватися» і «літати» в соціальному просторі-
часі. Таку школу, своєрідну майевтику ми постійно
спостерігаємо в природі. А природа, як відомо, завж-
ди була, і мабуть буде великим вчителем для людини,
яка й сама є невід’ємною частиною великої природи .

Педагогові слід постійно культивувати у мо-
лоді здатність довіряти своєму власному досвіду, до-
помагати час від часу виходити з полону стереотип-
них, догматичних рішень і знаходити свою унікальну
стезю знань. Бо сучасна технологічність освіти, що
призводить до стандартів знання і поведінки, позбав-
ляє індивідуума трансцендентного сприйняття
дійсності, що відбувається навколо нього. Як наслідок,
він перестає усвідомлювати свою особисту відпові-
дальність за все, що відбувається з ним і навколо ньо-
го. А головне, він виявляється не дієздатним адапту-
ватися до постійно змінних подій у суспільстві, як на
мікро-, так і на макрорівні його розвитку.

Проблемні ситуації людини наздоганяють її
буквально на кожному кроці в багатовекторній ре-
альності, а тому вирішити їх раз і назавжди одним
методичним інструментарієм нереально, а з погляду
логіки – і зовсім некоректно. Отже, людину треба на-
вчити не тільки думати, але й логіці і методології мис-
лення для збагнення самого себе, для розвитку свого
духовного потенціалу.

Адже духовність – це атрибут, сутність кожно-
го співтовариства й невід’ємна частина індивідуаль-
ної свідомості. Тому досвід духовного життя вкрай
необхідний людині перш за все тому, що в ньому зо-
середжена креативна потенція й одночасно умова
активної мобілізації суб’єкта до усвідомленої цілесп-
рямованої практичної дії. Без нього індивідуум не
може здійснити повноцінного, всебічного освоєння
навколишньої дійсності з метою адаптації до неї, і як
наслідок, він буде мало спроможним у самопізнанні
свого  власного унікального Я-простору.

Саме такі аналітичні моменти виникають у
житті людини, якій притаманний високий рівень ду-
ховної культури. Це дає підставу аподиктично ствер-
джувати, що представник Homo Sapiens здатний не
тільки пізнати екзистенціальні основи іманентного
йому світу, але також сприймати реальну світобудо-
ву і здійснювати практично-перетворювальну
діяльність на принципах духовної гармонії із
зовнішнім світом, не порушуючи унікальну гармо-
нію тотожності зі самим собою.

Треба відзначити, що для внутрішнього життя
сучасної людини взагалі є типовими всі достоїнства й
недоліки, які коли-небудь, існували в історії людства.
Однак є одна характерна риса, яка явно дисгармоніч-
на у відношенні до минулого, і як би ми не намагали-
ся її припасувати до  історичного досвіду, вона все-
таки перебуває у стані відчуження від нього. Мається

на увазі риса, притаманна великому загалу сьогоден-
ня, а саме – соціально поведінкова розгубленість,
втрата ціннісного моральністного орієнтиру в жит-
тєдіяльності людини. Якщо бути ще більш точним,
так це відсутність у значної частини людей, а в молоді
особливо, моральних ціннісних, стабільних адаптац-
ійних орієнтирів до сучасного, досить динамічного і
суперечливого у своєму розвитку соціуму.

Якщо ще зовсім не так давно життя людини ви-
будовувалося за простою схемою – «Спершу думай
про Батьківщину, а потім про себе», і цей принцип
улаштовував більшість людей, то нині такий життєвий
досвід, накопичений протягом декількох поколінь, у
більшості випадків не спрацьовує. І не спрацьовує
переважно з однієї причини, а саме – два покоління
людей не в змозі переорієнтуватися до нових «фор-
мул» соціального життя А саме ці покоління людей
сьогодні значною мірою і виступають в ролі виховате-
лей. Ще більша суперечність виникає у вирішені адап-
таційної проблеми в тім, що і самих «формул» стаб-
ільного життя фактично ще не існує. Нова «формула»
соціально організованого життя ще тільки на стадії ста-
новлення. Отже в розумі й поведінці людей спостері-
гається якась моральна розгубленість і невпевненість
у собі. А життя, як відомо, – це багаторольова гра, але
будь-яка гра має бути успішною лише при наявності
чітких й неодмінно прийнятних для всіх учасників пра-
вил гри. І не тільки правил, а насамперед морально-
культурних, постійно діючих стабільних світських тра-
дицій в суспільстві. Тут інколи навіть закон поступається
перед потужною силою традицій.

Саме на цьому соціальному і духовному роз-
доріжжі величезну виховну роль повинні відігравати
батьки-педагоги, науковці, вихователі. Але домінан-
тою цього вельми важливого і відповідального про-
цесу, звичайно, має бути професійна діяльність фах-
івця-педагога і вихователя. Вихователя вихователів,
адже кожний, хто навчався в школі, інституті, універ-
ситеті тощо, перш за все засвоював норми та різно-
манітні правила гри в суспільстві. Саме через всю цю
сукупність принципів, правил, норм людина успіш-
но чи неуспішно адаптує себе в навколишнє соціаль-
но-культурне і природне середовище.

Значить, почесна місія педагога полягає в тім,
щоб допомогти ненав’язливо, емпатично спілкую-
чись з юною людиною, знайти, як то кажуть, її особи-
сте «Я». Адже практика свідчить, що коли залишити
без педагогічної уваги молоду людину на духовно-
моральнісному узбіччі, то вона майже закономірно
стає світоглядно та соціально безпритульною.

Спілкуючись зі студентами на кафедрі соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Академії дизайну і мис-
тецтв, ми постійно наголошуємо на тому, що саме
істинно освічена особистість з нездоланною силою
прагне і досягає свободи. Однак свобода й освіченість
– це не тільки особиста справа студента, це не просто
якийсь особистісний каприз. Воля й освіченість – це
невід’ємний атрибут людського буття. А якщо так, то
освічена й вільна людина завжди отримує потужну
владу над собою й своїм життям. В свою чергу, сус-
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пільство, що складається з таких особистостей, роз-
будовує свій соціальний простір неодмінно демок-
ратичним за змістом і прекрасним за формою шля-
хом .  Виникає дієва  взаємодетермінація:
суспільство–особистість, особистість–суспільство.
Таким чином, воля, освіченість і влада грунтуються
на цих важливих компонентах, і є вища моральність,
що природно поєднується зі самосвідомістю люди-
ни, суспільством й людством в цілому. І навпаки,
молода людина, яка живе всупереч духовно-мораль-
нісному спектру особистості чи то завдячуючи не-
уцтву, чи то чванливості своїй, завжди конфліктує з
товаришами, колективом і навіть зі своїм власним
унікальним психосоматичним станом.

Отже, моральність жадає від сучасного сту-
дента освіченості, сили волі, одержимості, свободи,
мужності бути самим собою, гармонії з собою й
навколишнім світом. Саме моральний підхід до жит-
тя дозволяє молодій людині насолодитися щастям
свободи, відчути красу любові до ближнього, усві-
домити свою честь і достоїнство у спілкуванні на
різних рівнях соціуму. Отже, якщо системно не зай-
матися долею молодих людей, якщо їм дати самим
по собі рости, немов дикій траві, то наше духовне
поле заросте бур’яном, соціальним будяком неуцт-
ва й безкультур’я.

Сьогодні студент одержує «урізану» інформа-
цію в Інтернеті, на TV й інших ЗМІ. А інформаційні
програми на всіх каналах як брати-близнюки склада-
ються на 80-90% з катастроф, пограбувань, потопів,
тероризму, замахів, економічних крахів тощо. Ство-
рюється враження, що люди живуть у суцільному
глобальному катаклізмові, і от-от наступить кінець
світу. Студенту нав’язують, «продавлюють» готові
сумнівної якості рецепти життя. Він навіть не встигає
їх осмислити, проковтує цілком. У результаті вихо-
дить, що світоглядна астенія приводить до того, що
індивідуумів перетворюють на абстрактну, безлику
людську масу, з якої можна ліпити що завгодно й
скільки завгодно. Тому домінантою у вирішенні пи-
тань формування духовно-моральнісних якостей осо-
бистості студента на всіх її рівнях розвитку, безумов-
но, є професійна діяльність педагога.

Педагог на рівні категоричного імперативу
зобов’язаний розкривати студентам те в подіях, що
для багатьох покрите каузальною і детерміністською
таємницею. І більш того, аналізуючи сучасний стан
речей, коректно його екстраполювати в прийдешнє.
Саме універсалізм, глибина знань та коректність мис-
лення і є атрибутом сучасного викладача вищого
навчального закладу. Оскільки часи, коли на цілі де-
сятиліття педагогові вистачало обсягу знань, отрима-
них в університеті, поринули в Лету. Сьогодні життя,
як ніколи раніше, жадає від викладача не стільки су-
марного, метафізично цілеспрямованого знання,
скільки його методологічної грамотності у відобра-
женні дійсності. Митецьке, майстерне володіння по-
нятійно-категоріальним апаратом науки дозволяє
педагогові-дослідникові масштабно й глибоко пізна-
ти явища й показати студентам на прикладах, що лише

духовно-моральнісна людина спроможна ефективно
керувати соціальними системами в інтересах кож-
ного члена суспільства.

Таким чином, педагог-дослідник, учитель, він
же й вихователь, зобов’язаний бути інтелігентним і
навіть певною мірою харизматичною особистістю.
Безумовно, досягти ідеалу в цій непростій й досить
складній справі досить важко. Бо у педагога на терни-
стому професійному шляху до цієї заповітної мети
зустрічається багато зовнішніх і внутрішніх перешкод.
Однак, дорогу завжди, як відомо, здужає той, хто йде
й одержимий ідеєю самовдосконалення й беззавіт-
ного служіння Батьківщині в справі виховання інте-
лектуальної, моральної й духовної еліти нашого сус-
пільства.

Що робити? Парадоксально, але нам доведеть-
ся повернутися до основних принципів епохи Про-
світництва. А саме до формування культу знань, ос-
віченості, культури, справжнього мистецтва й
патріотизму, тому що культура, як відомо, обумов-
люється рівнем освіченості народу. Саме знання є
підставою будь-якого світогляду. Але й культура ра-
зом з мистецтвом гуманізують будь-яке досягнення
в галузі науки й техніки, задають їм певний ритм і
соціальну спрямованість. Отже уже сьогодні необхі-
дно значно підвищити освітній і культурний рівень,
насамперед молодих людей, адже вони в основі своїй,
майбутні батьки, від котрих буде залежати наше на-
ціональне буття. Природно, в центрі всього цього
процесу, як і в античному світі (до речі, у древній
Греції, у місті-полісі педагога обирали загальними
зборами) має бути культ педагога-професіонала.
Таке поважне відношення до вчителя за всіх часів було
виправдане, як і культ матері, оскільки від цих ключо-
вих постатей залежали і залежать майже всі, а може й
дійсно всі основні параметри розвитку будь-якого
суспільства. Адже всі люди: лікарі, інженери, полко-
водці і солдати, політики та й самі вчителі навчались
в школах різного рівня. Через те і люди, в решті решт,
відрізняються один від одного не тільки рівнем багат-
ства, а й головне, рівнем освіти і культури.

Треба особливо зауважити, що для розвитку
сучасного суспільства і науки найбільш характерним
є інтенсивний процес їх логізації, кібернетизації, фор-
малізації. Тому важливу роль у процесі викладання
навчальних дисциплін відіграє еротетична логіка. без
оволодіння мистецтвом якої досить складно успішно
працювати в галузі наукових досліджень, освіти та
виховання. Але ще більше ускладнення виникає тоді,
коли без еротетичного інструментарію впроваджу-
ються в життя новітні технології викладання гумані-
тарних дисциплін. Слід особливо наголосити ще й на
тому, що еротетична культура дієво сприяє емпатич-
ному слуханню і розумінню одним одного у спілку-
ванні. У таких конкретних взаєминах «викладач-
⇔ студент» ми маємо справу не з абстрактним
об’єктом, а з реальною цілісною людиною, що має
унікальний Я-простір. Викладач у таких ситуаціях здат-
ний проникати у глибинні шари студентської душі й
інтелекту. Це сприяє тому, що весь потенціал Я-про-
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стору студента, а не часткові його структурні елемен-
ти включаються у процес навчання й виховання.
Адже значна більшість студентської молоді ніколи по-
справжньому не відкривалися назустріч повному
ризиків новому; вони позбавляли себе емпатичного
чинника у розкритті свого неповторного від приро-
ди Я-простору. А якщо так, то, за словами В.Г. Кре-
меня, «кому потрібна дорога, яка не веде до храму,
кому потрібне навчання, що не формує особистість»
[5, с. 6].

Педагог – це своєрідний світський проповід-
ник. А якщо так, то він постійно перебуває в центрі
уваги студентів не тільки в аудиторії, але й за її межа-
ми. Це гордість, але одночасно й колосальна мораль-
на відповідальність. Отже, життя педагога, його
цілісність як особистості повинна категорично
відрізнятися непорочністю, розсудливістю, стриман-
істю, самоконтролем, організованістю й батьківсь-
ким, материнським наставництвом. Педагог, як ми
розуміємо, повинен жити для студентів, заради пози-
тивного впливу на їхні юні душі й долі. Подібно ліка-
реві, що постійно думає про стан здоров’я своїх
пацієнтів, педагог не мусить ділить години на робочі
й вільні.

Одним із ключових прикладів для наслідуван-
ня повинне бути вміння вчителя ВЧИТИСЯ. Цим він
надихає молодь на пошук вічної й нескінченної в
просторі-часі філософської мудрості. Своїм ставлен-
ням до світу знань він виховує в молоді щирі цінності;
будить у їхних душах і розумі бачення й бажання по-
зитивної, конструктивної зміни себе й навколишньо-
го світу. Тому що останній є одночасно і лаборато-
рією, і джерелом, і рушійною силою, і критерієм
істинності наших знань. Подібно до того, як мати-ра-
биня може виховати тільки раба, так і вчитель може
навчити студента тільки тому, що знає, чим і як дос-
конало володіє. Тому педагог приречений довічно
вчитися. Цей привілей – нагорода долі.

Таким чином, ми назвали лише декілька склад-
ників цілісної, всебічно розвиненої особистості пе-
дагога. У реальності їх незмірно більше – як і яскра-
вих неповторних індивідуальностей. Однак і ці акценти
говорять про те, що інноваційні технології не можуть
існувати без обдарованих, одержимих, сумлінних,
мудрих, прозорливих, безкорисливих педагогів. Для
останніх навчальний заклад – це повноцінне, бага-
тогранне за змістом і прекрасне за формой життя на
благо майбутніх поколінь самодостатньої України.

І на останок. Народ освічений  ніколи не доз-
волить, щоб з ним поводилися як з упідлегливим, а
якщо так то він обиратиме у владу тільки таких пред-
ставників, якими можна було б пишатися і цінувати
національну владу як самих себе. Сьогодні зворотно-
го зв’язку відносно влади у громадян немає, влада
відчужена. А якщо так, то і ефективного соціального
управління немає. А головне втрачається соціальний
оптимізм у людей, як наслідок, гасне полум’я патріо-
тичних відчуттів. Тому патріотом нині може вважа-
тися лише самодостатня особистість, яка невпинно
укріплює словом і справою повноцінну духовність,

моральність, культуру, науку і віру в грядущий день.
Саме такою постатю в сучасних умовах має бути пе-
дагог. Адже політики, як і сама політика, швидкоп-
линні. Вони відображають і захищають лише власні
інтереси й інтереси незначної частки населення, в той
час, як педагог – постать велична, моральнісно дже-
рельна, виховує людину цілісну, з гуманістичним
спрямуванням. Якщо так, то ключовою особистістю
сучасного інформаційно-культурного простору до-
конечно повинен бути саме ПЕДАГОГ .

Висновки.
Результати виконаних досліджень дозволяють

дійти таких висновків.
По-перше, в умовах формування новітньої

економічної цивілізації і поступового входження Ук-
раїни у світовий економічний і освітній простір істот-
но зростають роль професійної педагогічної культу-
ри фахівців та необхідність її формування в системі
освітніх закладів.

По-друге, вимагають подальшого досліджен-
ня й уточнення сутність і зміст поняття всезагальної
педагогізації та особливості його застосування при
визначенні понять професійної культури стосовно
кожної конкретної сфери людської діяльності і систе-
ми соціально комунікативних зв’язків. У відповідності
з цим мають розроблятись форми, методи і педа-
гогічні технології формування професійної культу-
ри, здійснюватись належні заходи по забезпеченню
належної ефективності навчання, виховання  всебічно
розвинутих, творчих особистостей.

По-третє, педагогізація – це навчання самопо-
вазі, самоорганізації і саморозвитку, самодетермі-
нації, самоврядуванню, самоствердженню особис-
тості. Отже, – це велике і відповідальне веління
космічного простору-часу. А якщо так, то конче по-
трібне поліпшення світоглядної і загальної культури
сучасного педагога – лідера у формуванні та розвит-
ку творчої, духовної особистості

По-четверте, на наше глибоке переконання,
формування загальної педагогічної культури як і за-
гальної культури виступає однією з обов’язкових пе-
редумов самої можливості соціально-економічного
і духовного інтенсивного розвитку України, а відтак і
успішної інтеграції на паритетних відносинах у євро-
пейську і світову спільноту.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

В РУСЛІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Пилипей Л.П.

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Анотація. Досліджено актуальність і теорії функціонування
зорового аналізатора у спеціалістів банківської сфери в руслі
проектування системи  професійно-прикладної фізичної
підготовки (ППФП) студентів. Встановлено важливість зо-
рового аналізатора для професійної діяльності спеціалістів
банківської сфери. Встановлено відсутність знань про функ-
ціонування зорового аналізатора у 99,7 % студентів і співро-
бітників. Головною складовою успішного відновлення і пол-
іпшення зору є  сформованість  у студентів  позитивної
мотивації зорових звичок і установок.
Ключові слова: аналізатор, проект, фізична підготовка, студент.
Аннотация. Пилипей Л.П. Актуальность теории функциони-
рования зрительного анализатора в русле проектирования
системы профессионально-прикладной физической подготовки
студентов. Исследовано актуальность и теории функциони-
рования зрительного анализатора у специалистов банковской
сферы в русле проектирования системы профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) студентов. Уста-
новлена важность зрительного анализатора для профессио-
нальной деятельности специалистов банковской сферы.
Установлено отсутствие знаний о функционировании зритель-
ного анализатора в 99,7 % студентов и сотрудников. Главной
составляющей успешного восстановления и улучшения зре-
ния является сформированность у студентов положительной
мотивации зрительных навыков и установок.
Ключевые слова: анализатор, проект, физическая подготов-
ка, студент.
Annotation. Pilipey L.P. Urgency of the theory of operation
of visual analyser in a race course of designing the system of
professional – applied physical preparation of students. Burning
issues and theories of visual analyzer functioning with the
specialists involved in banking have been investigated. The
research has been conducted with respect to professionally –
applied physical training of students. Importance of the visual
analyser for professional work of specialists of bank sphere is
established. Absence of knowledge of operation of the visual
analyser in 99,7 % of students and employees is established.
Principal amounting successful regenerations and enrichings of
vision is generated at students of positive motivation of visual
skills and installations.
Keywords: analyser, design, physical preparation, student.

Вступ.
Дослідження багатьох вчених [2, 8, 10] свідчать,

що близько половини випускників вищих навчаль-
них закладів фізично не спроможні працювати в та-
ких обсягах і з такою інтенсивністю, які відповідають
сучасним вимогам і світовим стандартам виробниц-
тва на ринку праці.

Наші дослідження професіограми спеціалістів
економічного профілю регіональних відділень Націо-
нального банку України [8] показали збільшення втом-
люваності м’язів зорового аналізатора у 748 респон-
дентів (98,9 %) проти 72 респондентів (15,3 %) у
дослідженні Блинова [2] за 1996 р. При цьому реко-
мендації щодо оптимізації зору у цьому та інших дос-
лідженнях відсутні.

Проблеми підготовки спеціалістів сьогодні в
умовах прогресу і НТР неможливо вирішувати зас-
тарілими методами. Тільки постійний зворотній зв’я-
зок на основі досліджень про зміни в професіограмі
спеціалістів економічного профілю створює переду-
мови до ППФП на сучасному рівні.

Високі зростаючі вимоги до функціонування
в достатній мірі зорового аналізатора при роботі з
різноманітними моніторами та інформаційними,
електронними, іншими технологіями з кожним ро-
ком стає все більш актуальним, але існуючі ортодок-
сальні теорії та існуючі підходи в медицині стоять на
перешкоді вирішення цієї проблеми.

Мета сучасного суспільства – продати як мож-
на більше товарів. Ричард Левитон у своїй книзі “Сім
кроків до кращого зору” зазначає, що в 1990 р. аме-
риканці витратили більше 15 млн. доларів тільки на
консультації у офтальмологів і засоби корекції зору
[5], що приносить великий прибуток індустрії зору.

На жаль, коли інтереси лікарів-офтальмологів
співпадають з інтересами оптичної, фармацевтичної,
медичної промисловості, то основним рушійним
мотивом стає намагання продати якомога більшої
кількості окулярів, ліків, супутніх товарів, а зовсім не
надання рекомендацій щодо поліпшення зору.

Аналіз проведених досліджень компонентів
структури ППФП різних спеціальностей показує
відсутність інформації щодо значення зору, зорово-
го аналізатора у професійній діяльності економістів.

Більшість досліджень, тестувань здійснювали-
ся відносно функціонування зорового аналізатора.
Неврахування стану, особливостей зорового аналі-
затора ставить під сумнів достовірність результатів
всіх тестувань з використанням зорового аналізатора
у відповідності з елементарними вимогами до мето-
дик тестувань.

На нашу думку офтальмологічна наука роз-
вивається у не зовсім правильному напрямку.
Традиційний підхід до функціонування ока пов’яза-
ний з ортодоксальною теорією німецького вченого
Г. Гельмгольца. Згідно з його теорією пристосуван-
ня ока до бачення на різних відстанях відбувається
шляхом зміни кривизни кришталика.

Відмітимо, що існують і інші теорії виникнен-
ня близорукості.

Намагаючись зрозуміти подібну “поведінку”
очей, американський лікар У. Бейтс висунув абсо-
лютно нову теорію функціонування ока.

Основні теоретичні положення метода У. Бей-
тса можна звести до наступного:

Головна роль в процесах акомодації роботи
ока відводиться зовнішнім шести м’язам ока і одно-
му кільцевому війовому м’язу.

Око здійснює процес акоможації не стільки
шляхом зміни кривизни кришталика, за рахунок війо-
вого м’яза, скільки шляхом дії на форму очного яб-
лука 6-ма зовнішніми м’язами (рис. 1).

Ці м’язи відповідають за зміну форми ока, що
необхідно для зміни фокуса при переведенні погляду
з близьких предметів на далекі. Вони також дозволя-
ють змінювати напрямок погляду.
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Прямі і косі м’язи діють в різних напрямках.
Косі м’язи облягають око по бокам і коли вони на-
пружуються, очне яблуко видовжується, щоб бачи-
ти близько розміщені предмети. Прямі м’язи, які тяг-
нуться від роговиці, напружуючись, роблять око
більш коротким, що бачити далеко. Погана робота
косих м’язів створює короткозорість. Прямі м’язи
відповідають за виникнення астигматизму і далеко-
зорості.

На доведення правильності своєї теорії У. Бейтс
висунув наступні фактори:

а) традиційний підхід Г. Гельмгольца не може
пояснити, яким чином здійснюється акомодація у
випадках, коли люди з видаленим через катаракту
кришталиком можуть достатньо добре читати і бачи-
ти далекі об’єкти. Такі випадки описані і в медичній
літературі. Очевидно, що акомодація в цьому випад-
ку здійснюється способами, у яких не бере участі
кришталик;

б) закапування атропіну в очі приблизно в 10
% випадків не давало очікуваних результатів. Очевид-
но було, що акомодація в цих випадках здійснювала-
ся не шляхом зміни кривизни кришталика. В той же
час експерименти У. Бейтса показали, що акомодація
повністю порушувалася при вприскуванні атропіну
глибоко в очницю, так щоб атропін міг досягти
зовнішніх косих м’язів ока. Тобто саме через дію цих
м’язів здійснюється процес акомодації.

Теоретично можлива робота очей в описаній
У. Бейтсом формі була висловлена ще до появи його

робіт Штумом (1696), Листингом (1851) та іншими
авторами. Однак широкі експериментальні роботи
на підтвердження цієї теорії і розробки методів ліку-
вання, здійснених на ній, – заслуга У. Бейтса. Він по-
ставив цілий ряд експериментів на очах риб, тварин,
людей. Зір і стан очей в цілому оцінювалися в різних
ситуаціях: коли об’єкти дослідження, які були в бадь-
орому стані, коли відходили до сну, в стані спокою і в
процесі руху і т.д. У. Бейтс робить висновок, що оку-
ляри шкодять людині – велика чи маленька, але це
шкода [1, 12].

У. Бейтс рекомендує загальне, пасивне розс-
лаблення, пальмінг, спогад, уявне уявлення, динамі-
чне розслаблення, різновиди фіксації. Великі, малі
повороти, моргання, проблиски, соляризацію, сис-
тему дихання, дієту. Він вивів найперший закон зору
– це рух. Розробив вправи на розвиток акомодатив-
ної здатності очей, на зміцнення зовнішніх м’язів
очей. Автор також рекомендує вправи на розслаб-
лення і зміцнення частин тіла, які непрямим чином
впливають на зір.

Особливий акцент У. Бейтс робив на розслаб-
лення м’язів шиї, зміцнення м’язів живота, розвитку
грудної клітини, формування загального положення
тіла. Розробив також програми для короткозорих, да-
лекозорих, остигматиків, тих, страждає на косоокість.
Дає поради щодо тренування і гігієни зору в побуті,
відпочинку, навчанні.

Напрацювання У. Бейтса та інших дослідників
зору дають підстави для проведення дослідження ста-

Рис. 1. Будова ока
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ну проблеми актуальності зорового аналізатора у
студентів і спеціалістів банківської сфери в ході на-
вчального процесу і професійної діяльності з метою
теоретико-методичного обґрунтування і подальшо-
го проектування професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вузів.

Дослідження виконане згідно із Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах
сім’ї, молоді та спорту за темою “Теоретико-методичні
основи професійно-прикладної фізичної підготовки
студентів вищих навчальних закладів” (3.1.8.3 п).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – дослідити актуальність і

теорії функціонування зорового аналізатора у спец-
іалістів банківської сфери в руслі проектування сис-
теми ППФП студентів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та
узагальнення науково-методичних, літературних
джерел, документальних матеріалів, досвіду прак-
тики, системний аналіз, педагогічні спостереження,
анкетування.

Організація дослідження. Впродовж 1996-2007
рр. на базі Української академії банківської справи
Національного банку України, регіонального центру
підвищення кваліфікації та практичної підготовки сту-
дентів проведено дослідження серед студентів та
фахівців банківської сфери регіональних, обласних
відділень системи НБУ, в яких взяли участь понад 5
тис. респондентів.

Шляхом анкетування та за допомогою інших
методів було визначено особливості виробничої
діяльності, рівня навантажень на всі аналізатори і си-
стеми, перенесені захворювання, рівень теоретичної,
методичної підготовки в галузі фізичної культури,

ППФП, наявність умов, умінь самостійно оптимізу-
вати свій стан під час професійної діяльності.

Результати досліджень та їх обговорення.
Для визначення актуальності і значимості фун-

кціонування систем організму і аналізаторів у сту-
дентів, спеціалістів банківської сфери під час профес-
ійної  діяльності  було проведено анонімне
анкетування. Анкети розроблялись з урахуванням
загальноприйнятих вимог та з використанням мето-
ду безпосередньої оцінки [3]. Респонденти повинні
були визначити значимість аналізаторів, систем орган-
ізму, інших факторів, які впливають на професійну
діяльність і їх наслідки.

Результати анкетування представлені на рис.
2. Більшість опитаних 93,5 % респондентів вважають
одним з найбільш задіяних аналізаторів в роботі спец-
іалістів банківської сфери – зоровий.

Напружена праця з комп’ютером, текстами,
формулами призводить до найбільшої втоми під час
професійної діяльності.

Переважно одноманітна робоча поза сидячи
у 98,4 % опитаних з характерним нахилом голови і
верхньої частини тулуба вперед, при поверхневому
диханні, статичним напруженням м’язів шиї, плечо-
вого пояса призводить до втоми хребта після робо-
чого дня, на що вказують 75,8 % опитаних.

Постійна концентрація уваги, розумове напру-
ження з рухами руками, ногами обмеженої ампліту-
ди, робота з великим обсягом інформації призводить
до нервово-психічної втоми у 40,3 % опитаних.

У зв’язку з цим 24,5 % спеціалістів системи На-
ціонального банку України вказують на захворюван-
ня органів зору, пов’язані з професійною діяльністю, а
14,5 % опитаних носять окуляри. Необхідно врахову-
вати, що середній вік опитаних становить 38 років.

Рис. 2. Розподіл навантаження на системи, аналізатори і частини тіла людини
в процесі професійної діяльності.
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Наступними поширеними відхиленнями від зорової
норми, пов’язаними з професійною діяльністю спец-
іалістів системи НБУ, є підвищений кров’яний тиск,
що має високий кореляційний зв’язок з врахуванням
зору. При цьому у 95,1 % опитаних відсутні елемен-
тарні знання про функціонування зорового аналізато-
ра, його будову і гігієну праці. Тільки 17,7 % опитаних
виконують ранкову гімнастику і використовують еле-
ментарні форми оздоровлення, такі, як ходьба, впра-
ви. В кращому випадку вони знають, що потрібно тре-
нувати м’язи тіла у – 99,7 % опитаних відсутні знання
про функціонування зорового аналізатора.

23 % респондентів вважають, що поганий зір
вони успадкували від батьків. Немає сумніву, що вони
успадкували спосіб життя рідних, звички, харчуван-
ня і таке інше, що призводить до відповідного стану
зорового аналізатора. 46 % вважають, що зір по-
гіршився внаслідок напруженої навчальної діяльності
у вузі, багатогодинної праці з комп’ютером, в умо-
вах нестачі кисню, недостатнього освітлення різких
переходів від монітора комп’ютера до паперових
носіїв інформації.

Висновки.
Проведення дослідження дозволило зробити

наступні висновки:
1. Існуюча ортодоксальна теорія Г. Гельмгольца
підходи в медицині, індустрія офтальмологічної
промисловості сформували і продовжують фор-
мувати спотворене уявлення і мотиви у студентів
відносно функціонування зорового аналізатора.

2. Згідно з дослідженнями У.Бейса та інших дослідників
головною причиною падіння зору є психічне на-
вантаження, негативні емоції (гнів, страх, горе, хви-
лювання та інше), а також неправильна дієта, ро-
бочі пози [1-4].

3. В дослідженні встановлено важливість зорового
аналізатора для професійної діяльності спеціалістів
банківської сфери. Встановлено відсутність знань
про функціонування зорового аналізатора у 99,7
% студентів і співробітників.

4.Необхідно розробити програму тренувань очних
м’язів і комплекси для оптимізації зору у студентів,
починаючи з відновлення загального стану здоров’я.

5. Головною складовою успішного відновлення і пол-
іпшення зору є сформованість у студентів пози-
тивної мотивації зорових звичок і установок.

Перспективи подальших розвідок з даного на-
прямку полягають у подальшій розробці. В подальшій
розробці експериментальної перевірки ефективності
полягають програми по оптимізації тренування м’язів і
в цілому системи зорового аналізатора для професій-
но-прикладної фізичної підготовки студентів.

Рекомендації:
1. Включити в програму ППФП студентів теоретичні
відомості про будову і функціональні особливості
зорового аналізатора і засоби його оптимізації.

2.Перед початком, в ході і після проходження модуля
ППФП необхідно здійснювати тестування зорово-
го аналізатора на бачення ближніх об’єктів, плав-
ності переміщення очей, наявність захворювань і
перевірки взаємодії і розумінь взаємозв’язку очей
і мозку.

3.Під час ППФП розвивати у студентів навики трену-
вання (очнорухових м’язів, пальмігнгу, соляризації,
масажу очей, дихальних вправ, загартування,
гігієни і дієт, необхідних для якості зору, пониження
зорового напруження) самостійно і свідомо під час
навчальної виробничої діяльності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ СПОРТИВНОГО

МАСАЖИСТА ПРИ РОБОТІ З КОВЗАНЯРАМИ
Підкопай Д. О.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Наводяться деякі результати дослідження складових
практичної роботи масажиста в умовах спортивних зборів і
змагань по шорт-треку та ковзанярському спорту для оптим-
ізації і вдосконалення роботи масажиста в спортивній команді.
Наводяться окремі результати багаторічних досліджень прак-
тичної роботи спортивних масажистів, які працюють з
спортивними командами Харківської області з шорт-треку,
урахування яких дозволить вирішувати численні задачі, що
виникають перед масажистами в повсякденній роботі зі спорт-
сменами на зборах, тренуваннях і змаганнях.
Ключові слова: спортивний масаж, професійна майстерність,
шорт-трек.
Аннотация. Подкопай Д.О. Исследования составляющих про-
фессионального мастерства спортивного массажиста при ра-
боте с конькобежцами. Описаны некоторые результаты иссле-
дования составляющих практической работы массажиста в
условиях спортивных сборов и соревнований по шорт-треку
и конькобежному спорту для оптимизации и совершенствова-
ния работы массажиста в спортивной команде. Приводятся
отдельные результаты многолетних исследований практичес-
кой работы спортивных массажистов, работающих со спортив-
ными командами Харьковской области по шорт-треку, учет
которых позволит решать многочисленные задачи, которые
возникают перед массажистами в повседневной работе со
спортсменами на сборах, тренировках и соревнованиях.
Ключевые слова: спортивный  массаж, профессиональное
мастерство.
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Annotation. Pidkopay D.O. Researches of constituents of
professional trade of sporting masseur at work with ice skaters.
Are рointed some results of research of constituents of practical
work of masseur in the conditions of sporting collections and
competitions for optimization and perfection of work of
masseur in a sporting command of speed skating and short-
track. It is brought separate results over of long-term researches
of practical work of sporting masseurs which work with the
sporting commands of the team of the Kharkov region, the
account of which will allow to decide numerous tasks, which
arise up before masseurs in everyday work with sportsmen on
collections, trainings and competitions.
Keywords: sporting massage, professional trade, ice skate.

Вступ.
На фоні списку заборонених МОК медичних

препаратів, якій постійно розширюється, велику роль
набувають педагогічні засоби підготовки організму
спортсмена до фізичного навантаження і відновлен-
ня після нього. До таких засобів відноситься і спортив-
ний масаж. Масаж надає термінову і в той же час
глибоко дозовану дію на організм людини, при цьо-
му масажна процедура не має загрозливого ефекту
передозування або накопичення в організмі, власти-
вого багатьом фармакологічним препаратам. При
застосуванні спортивного масажу відсутні також так
звані побічні ефекти.

У зв’язку з цими передумовами для активні-
шого використовування спортивного масажу як своє-
рідного резервного, ще не повною мірою викорис-
товуваного засобу підготовки спортсмена ковзаняра,
слід чекати підвищення інтересу фахівців до застосу-
вання засобів масажу в практиці сучасного профес-
ійного і олімпійського зимового спорту взагалі, та
ковзанярського зокрема.

Сучасний стан проблеми спортивного маса-
жу вимагає активного впровадження в практику на-
вчання студентів Вузів, в яких вивчають фізичну куль-
туру і  спорт,  останніх наукових розробок і
оригінальних методик спортивного масажу як для
студентів тренерського факультету, так і для студентів
спеціалізації “Фізична реабілітація”, студенти якої,
опанувавши базові медичні предмети, можуть з усп-
іхом працювати в спортивних командах як кваліфіко-
вані масажисти. Курс “Спортивний масаж”, на наше
переконання, покликаний не тільки ознайомити май-
бутніх тренерів з основами масажу і можливостями
його застосування в спортивній практиці, але і по-
вноцінно готувати кваліфікованих фахівців зі спортив-
ного масажу. (1,2)

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначення деяких складових

професійної майстерності спортивного масажиста для
оптимізації та вдосконалення роботи з ковзанярами.

Результати дослідження.
Багаторічні дослідження практичної роботи

спортивних масажистів, які працюють з спортивни-
ми командами Харківської області з шорт-треку та
ковзанярському спорту призвели нас до висновку,
що спортивний масажист, який починає практичну
роботу, має постійно вдосконалювати свій профес-

ійний рівень та опановувати важні складові професії,
що дозволить вирішувати численні задачі, що вини-
кають перед ним в повсякденній роботі зі спортсме-
нами на зборах, тренуваннях і змаганнях.

Якнайкращим варіантом одягу для спортив-
ного масажиста, на наш погляд, може служити лег-
кий спортивний костюм, літні кросівки, поясна сум-
ка-кишеня з декількома відділеннями. Необхідним
аксесуаром часто є декілька різноколірних рушників.
Спортивний костюм дуже функціональний для ро-
боти спортивного масажиста, оскільки дозволяє ви-
користовувати різні вихідні положення (на коліні, си-
дячи на підлозі і т.д.) при роботі із спортсменами, не
привертає до себе зайвої уваги глядачів і сторонніх
осіб, що буває важливо для психологічного стану
спортсмена з яким проводиться процедура масажу.
Річ у тому, що маніпуляції на спортивній арені в біло-
му медичному халаті або в діловому костюмі можуть
викликати непотрібний ажіотаж у глядачів і т.п.
Спортивний костюм можна також моделювати пря-
мо в процесі роботи. Наприклад, курточка спортив-
ного костюму, яку треба скачати і обернути навколо
попереку масажиста, може служити фіксуючим по-
ясом при маніпуляціях із спортсменами великої ваги
і т.д. Необхідно відзначити, що спортивний костюм є
саме робочим одягом, своєрідною спецівкою, яку
масажист не жаліє для ефективної і якісної роботи.

Поясна сумка-кишеня також має ряд переваг
перед медичним чемоданчиком.

По-перше, перед конкретним стартом або
грою, для роботи зі спортсменами масажисту знадо-
битися далеко не весь вміст чемоданчика і досвідчені
масажисти, які знають потреби своїх “підопічних”,
для того, щоб не носити з собою зайвий вантаж, мо-
жуть прогнозувати ситуації на спортивній арені і ком-
плектувати сумку-кишеню тільки найнеобхіднішим,
щоб не втрачати дорогоцінного часу на пошук тю-
бика з потрібним розтиранням або охолоджуючим
гелем..

По-друге, обидві руки масажиста залишають-
ся вільними, немає необхідності переносити чемо-
данчик. Це дозволяє в невеликі перерви в роботі ма-
сажиста на спортивній арені (зміна снарядів, перехід
команди по стадіону і т.п.) розслабити м’язи рук або
робити відновлювальний самомасаж прямо “в русі”.

Для роботи поза стінами спортивної арени,
наприклад, в готелях або на спортивних базах до ком-
плектації сумки-кишені спортивного масажиста вхо-
дять лікувальні мазі на основі зміїних або бджолиної
отрути, а також препарати, які містять гепарин, дімек-
сид і т.п.. І, нарешті, до комплекту екіпірування
спортивного масажиста включаються одне або дек-
ілька рушників, які зручно носити на поясі сумки-
кишені, або на плечі масажиста. Якщо використову-
ються відразу декілька рушників, вони повинні мати
різний колір, щоб масажист не переплутав їх. Один
рушник використовує сам масажист для витирання
рук після нанесення гелів або розтирань. Воно по-
винне бути завжди під рукою, щоб забрудненими
руками не псувати свій одяг або одяг спортсменів.
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Не треба витирати цим рушником руки після миття.
Крем, що залишився, при попаданні води викличе
вельми відчутне роздратування очей або шкіри.

Інший рушник найчастіше є особистим руш-
ником спортсмена, який він використовує під час
тайм-аутів, невеликих перерв для витирання крапель
поту з лиця або рук. Масажист носить на плечі такий
рушник і в короткі паузи, коли він масажує спорт-
смена, той використовує рушник, економлячи тим
самим час і сили обох.

У холодну пору року для збереження тепла і в
той же час для попередження активного потовиді-
лення під час роботи і подальшого за ним переохо-
лодження в паузах, ми рекомендуємо надівати зимові
кросівки, теплу безрукавку і спортивні брюки на зам-
ку -”блискавці”.

Фізична підготовка особливо важлива для
спортивного масажиста, оскільки умови його робо-
ти передбачають найрізноманітніші фізичні, а часто і
психічні навантаження, а також безліч робочих поло-
жень. Масажист в спортивній практиці може довго
працювати у тапчана в роздягальні в зігнутому поло-
женні (у роздягальнях вітчизняних спортивних спо-
руд тапчани чомусь часто встановлені в самих не-
зручних для масажу місцях і до того ж далеко не
кожний з них регулюється по висоті), після цієї робо-
ти масажисту необхідно бігти (саме бігом), до місця
розминки команди. Або навпаки, після напруженого
тренування необхідно правильно приготувати банну
пару і обробити десяток спортсменів. Тому можна з
впевненістю говорити, що спортивний масажист по-
винен бути добре фізично підготовлений.

Фізичний розвиток масажиста включає дос-
татні силові можливості, але насправді, значна фізич-
на сила хоча і необхідна масажисту, але вона зовсім
не є основною вимогою до його фізичної підготовки
для успішної роботи. Іноді куди важливіша витри-
валість в тривалій, монотонній роботі з дрібними м’я-
зовими групами (м’язи гомілки, передпліччя і ін.).
Якщо масажист працює з чотирма і більш спортсме-
нами підряд, до динамічної силової витривалості
м’язів рук і статичної витривалості м’язів спини і ніг
пред’являються підвищені вимоги. Тому перед такою
тривалою та виснажливою роботою, масажисту ко-
рисно зробити попередній самомасаж плечового
поясу і кистей.

Для виконання масажу спортсмена з великою
масою тіла і, особливо при проведенні пасивних рухів
і рухів з опором, від масажиста потрібні достатньо
великі зусилля, тому масажисту з великою масою тіла
зручніше працювати з крупними спортсменами.

Можна з впевненістю сказати, що для ефек-
тивної роботи і тривалої кар’єри спортивному маса-
жисту необхідно постійно підтримувати достатньо
високий рівень особистої фізичної підготовленості.
Тому активний і здоровий спосіб життя, регулярні
заняття фізичними вправами (оздоровчим бігом, пла-
ванням, вправами з обтяженням і т.д.) безумовно,
необхідні фахівцю із спортивного масажу, втім, так
само, як і будь-якій культурній людині.

Знання виду спорту, спортсменами-представ-
никами якого доводиться працювати, зокрема шорт-
трековцями та ковзанярами, масажисту просто не-
обхідно. Ця істина незаперечна. Виконавський
Олімпійський Комітет зареєстрував більше 70 дис-
циплін в 43 літніх і зимових олімпійських видах спорту.
А скільки щороку народжується нових, нетрадицій-
них видів спорту! І кожний з них має свою специфіку
організації, а також рівень фізичних і психологічних
навантажень, свою термінологію, типові травми, на-
решті захворювання. Не знаючи цих особливостей,
які і диктують створення спеціальних методик
спортивного масажу, просто неможливо плідно ви-
користовувати засоби масажу для вирішення задач
тренувального і змагання процесу.

Тому, починаючи працювати зі спортсмена-
ми, необхідно дізнатися якомога більше про конкрет-
ний вид спорту з бесід з тренерами, спортсменами,
спостережень за тренуваннями і змаганнями. Корис-
но розібратися в спеціальній термінології, спортив-
ному сленгу. Необхідно познайомиться з літерату-
рою по цьому виду спорту, особливо з розділом про
специфічні захворювання і травми.

Масажисту в спортивній команді необхідно
мати авторитет знаючого фахівця. Тільки в цьому
випадку спортсмени довірятимуть вам, і процес
вашої роботи з командою стане дійсний ефективним,
і робота приноситиме задоволення. А авторитет
спортивного масажиста складається з моральних яко-
стей особи фахівця, по-перше, професійної підготов-
ки по-друге, і глибокого знання виду спорту по-третє.

Спортивний масажист зобов’язаний також зна-
ти основи психології, оскільки специфіка роботи з
людьми різних психотипів і темпераментів в екстре-
мальних ситуаціях вимагає продуманої поведінки
масажиста. Правильно побудована лінія поведінки
масажиста при роботі з конкретним спортсменом
повинна не тільки не допускати негативних змін в його
психічному стані, але і може цілеспрямовано стабіл-
ізувати стан бойової готовності у спортсмена, а та-
кож попереджати настання стану стартової апатії або
передстартової лихоманки. Чим довше масажист пра-
цює з конкретним спортсменом і чим вищий його
авторитет не тільки як фахівця, але і як особи, тим
більше спортсмени довірятимуть масажисту і йому
значно легше працюватиме в команді в екстремаль-
них ситуаціях, які постійно виникають в процесі зма-
гань. І тоді цілком можливо, що одна вчасно сказана
фраза і декілька масажних прийомів зможуть вирі-
шити долю виступу спортсмена, який перебуває в
психологічно нестабільному стані.

Масажист, який тривалий час працює в ко-
манді, нерідко знає про особисті проблеми спорт-
смена більш ніж тренер або батьки. З іншого боку,
масажист, будучи членом команди тренерів, при-
сутній на зборах і засіданнях тренерської ради і знає
точку зору тренерів і відношення керівництва коман-
ди до конкретних спортсменів. І в цьому разі дуже
важливою є правильна поведінка спортивного маса-
жиста, яка виражається в дотриманні нейтралітету при
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виникненні конфліктних ситуацій між спортсменом і
керівництвом. У той же час, у разі виникнення конф-
ліктної ситуації між самими спортсменами, думка
масажиста може мати вагу і бути почута спортив-
ним колективом. В зв’язку з цим професійне спортив-
не минуле і висока кваліфікація масажиста – вельми
вагомий плюс у виховній роботі із спортсменами.

Це стосується, природно, роботи в збірних ко-
мандах, та командах майстрів з дорослими спортсмена-
ми. При роботі з дітьми масажист обов’язково повинен
розділяти точку зору і позицію тренера, якщо ця пози-
ція педагогічно обґрунтована і етично справедлива.

Фахівець спортивного масажу, якій працює в
колективі, повинен дотримуватись високих етичних
норм поведінки бути, по справжньому порядним, доб-
розичливим, уважним, не розголошувати особисті
секрети, якщо він в них присвячений. Тільки такий
масажист може дійсно ефективно сприяти досягнен-
ню спортсменами ковзанярами найвищих результатів.

Висновки.
Сучасний стан проблеми спортивного маса-

жу вимагає активного впровадження в практику на-
вчання студентів Вузів, в яких вивчають фізичну куль-
туру і  спорт,  останніх наукових розробок і
оригінальних методик спортивного масажу для сту-
дентів тренерського факультету, студенти якого, опа-
нувавши базові медичні предмети, можуть з успіхом
працювати в спортивних командах з ковзанярського
спорту та шорт-треку як кваліфіковані масажисти.

Перспективи подальших досліджень.
На фоні списку заборонених МОК медичних

препаратів, якій постійно розширюється, велику роль
набувають педагогічні засоби підготовки організму
спортсмена до фізичного навантаження і відновлен-
ня після нього. До таких засобів відноситься і спортив-
ний масаж. Масаж надає термінову і в той же час
глибоко дозовану дію на організм людини, при цьо-
му масажна процедура не має загрозливого ефекту
передозування або накопичення в організмі, власти-
вого багатьом фармакологічним препаратам. При
застосуванні спортивного масажу відсутні також так
звані побічні ефекти.

У зв’язку з цими передумовами для активні-
шого використовування спортивного масажу як своє-
рідного резервного, ще не повною мірою викорис-
товуваного засобу підготовки спортсмена, слід чекати
підвищення інтересу фахівців до застосування засобів
масажу в практиці сучасного професійного і олімп-
ійського спорту.
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Анотація. Відповідно до основних напрямів сучасної філо-
софії освіти сформульовано завдання стосовно розробки
нової освітньої парадигми. Показано, що вона має виходити
з широкого використання закономірностей і принципів си-
нергетики. Дійсно, і освіта, і сам учень чи студент є склад-
ними відкритими системами, які перебувають під дією мно-
жини різноманітних впливів. Тому їм притаманні властивості
самоорганізації і саморозвитку.
Ключові слова: філософія освіти, освітня парадигма, синер-
гетика, множина впливів, самоорганізація і саморозвиток.
Аннотация. Пономарев А.С.. Философия образования, си-
нергетика и новая образовательная парадигма. В соответ-
ствии с основными направлениями современной философии
образования сформулированы задачи по разработке новой
образовательной парадигмы. Показано, что она должна ис-
ходить из широкого использования закономерностей и прин-
ципов синергетики. Действительно, и образование, и сам
ученик или студент является сложными открытыми система-
ми, находящимися под воздействием множества разнообраз-
ных факторов. Поэтому им присущи свойства самооргани-
зации и саморазвития.
Ключевые слова: философия образования, образовательная
парадигма, синергетика, множество влияний, самооргани-
зация и саморазвитие.
Annotation. Ponomaryov A.S. Philosophy of education,
synergetic and new educational paradigm. In accordance with
basic directions of education modern philosophy tasks on
development of new educational paradigm are formulated. It is
shown, that its must come from the wide use of conformities to
the law and principles of synergetic. Indeed, education and student
is the difficult open systems found under act of great number of
various factors. Therefore to them the properties of self-
organization and self- development are inherent.
Keywords: philosophy of education, educational paradigm,
synergetic, great number of influencing, self-organization and
self-development.

Вступ.
На історичній межі тисячоліть ми стаємо не

тільки просто свідками, а й безпосередніми учасни-
ками тих дійсно кардинальних змін, які відбуваються
практично в усіх основних сферах суспільного буття.
Ці процеси зі всією невідворотністю викликають на-
гальну необхідність змін у системі освіти. Адже вона
не тільки виступає однією з цих сфер, а й здійснює
підготовку людей, які мають забезпечувати нормаль-
не функціонування і розвиток всіх інших сфер життє-
діяльності суспільства. Тож у зв’язку з цими змінами
цілком природним уявляється інтенсивний розвиток
філософії освіти, який має місце протягом останніх
двох десятиліть. Основною з його причин слід визна-
ти необхідність осмислення кризи освіти, яка сьогодні
визнається як загальносвітове явище, і пошуку шляхів
її подолання.

Глибинна ж сутність цієї кризи полягає у не-
відповідності традиційного змісту і характеру освіти
новим реаліям постіндустріального суспільства та
новим соціальним вимогам до професійної компе-
тенції і особистісних якостей фахівця, до його загаль-
ної і професійної культури. Більш того, вони переста-
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ли відповідати і освітнім потребам особистості само-
го учня чи студента. Поступове ж усвідомлення ролі
особистісного чинника у забезпеченні бажаної ефек-
тивності суспільного виробництва в самому широ-
кому його розумінні все більш вимагає урахування
цих потреб та належного їх задоволення.

Формулювання цілей роботи.
Пошук ефективних шляхів і засобів подолання

зазначеної кризи вимагає звернення до філософії ос-
віти у її широкому світоглядному і методологічному
розумінні. Аналіз літературних джерел і наші власні
дослідження переконливо свідчать, що вона сама
потребує нових концептуальних підходів, одним з яких
уявляється послідовне використання положень синер-
гетики. Мета статті й полягає у дослідженні взаємоз-
в’язку філософії освіти, синергетики і нової освітньої
парадигми.

Основними напрямами сучасної філософії
освіти постають визначення нових цілей, змісту і ха-
рактеру освіти, які б давали адекватну відповідь на
нові виклики часу і ускладнення вимог суспільства,
що динамічно змінюється. Як цілком справедливо
зазначає для його характеристики В.Г. Кремень, «впер-
ше в історії людства зміна ідей, знань, технологій відбу-
вається скоріше, ніж зміна покоління людей». А це,
на його глибоке переконання, «означає, що при зви-
чайній, традиційній освіті навчити людину на все
життя неможливо не тільки в гарній школі, але й у
найкращому університеті» [1, с. 3].

Сам онтологічний статус феномену освіти як
важливого соціального інституту, завдяки якому люд-
ство отримує можливість забезпечувати процеси
збереження, накопичення і передачі надбань матері-
альної і духовної культури від одного покоління до
іншого, передбачає необхідність належного логіко-
методологічного забезпечення освітньої діяльності.
Принципово нова якість сучасного суспільства ви-
магає не тільки нових цілей і методів пізнання, а й
нового підходу до організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності. Огюст Конт свого часу виражав цілі
пізнання відомою формулою: «пізнання потрібне для
передбачення, а передбачення потрібне, щоб почати
діяти». Тому розробка і послідовна реалізація сучас-
ної методології педагогічної діяльності також висту-
пає одним з основних завдань філософії освіти, без
вирішення якого розмови про створення нової освіт-
ньої парадигми втрачають будь-який сенс.

Відтак філософія освіти і перебуває сьогодні в
пошуках ефективних теоретичних і методологічних
засад, здатних сприяти виходу на новий рівень розу-
міння сутності освіти та її сучасної кризи. Одним з
перспективних, на наш погляд, напрямків досліджень
у філософії освіти сьогодні зовсім не випадково стає
вивчення шляхів можливого застосування положень
і принципів синергетики як методологічної основи
педагогіки, насамперед педагогіки вищої школи. Спра-
ва в тім, що синергетика, або теорія самоорганізації і
саморозвитку систем, набула статусу одного з най-
популярніших і перспективних напрямків міждисцип-
лінарних підходів до аналізу динаміки розвитку склад-

них відкритих систем будь-якої природи, які перебу-
вають у полі потужної дії множини різноманітних
чинників.

Сам термін «синергетика» походить з грець-
кої мови і означає «спільна дія». Г. Хакен, який пер-
шим увів його до наукового обігу, мав на увазі два
його смисли. Перший смисл стосувався теорії виник-
нення нових властивостей у цілого, яке складається із
взаємодіючих між собою об’єктів. Ці системні риси і
властивості виникають тільки в цілісній єдності та взає-
мозв’язку елементів системи і не притаманні як са-
мим елементам, так і окремим їх угрупуванням. Дру-
гий смисл терміну «синергетика» відображав, за
Хакеном, необхідність співпраці фахівців з різних га-
лузей знань для розробки синергетичного підходу до
організації дослідження складних систем.

Цікаво, що така співпраця викликала спочатку
неочікуваний ефект, який полягав у значному впливі
синергетики на різні сфери людської діяльності, а це,
у свою чергу, істотно посилювало інтерес до неї та її
можливостей. Сьогодні міждисциплінарні можли-
вості синергетики дозволяють плідно використову-
вати її методи у стратегічному плануванні, в ефек-
тивному розв’язанні глобальних проблем сучасності
та пошуку альтернативних варіантів подальшого роз-
витку людської цивілізації, у визначенні нових гори-
зонтів соціально-гуманітарних дисциплін. На наше
глибоке переконання, застосування принципів і по-
ложень синергетики у сфері освіти відкриває мож-
ливість побудови нової освітньої парадигми та ефек-
тивної методології педагогічної діяльності.

Потреба в них уявляється тим більш необхід-
ною, що, за словами відомого російського дослідни-
ка у галузі філософії освіти В.М. Філіпова, пошук си-
стем освіти, які б відповідали змінам, що відбуваються
у суспільстві, призвів до формування нової освітньої
парадигми, яка саме і бере за основу принципи фун-
даментальності, людяності, цілісності [2]. Метою цієї
парадигми виступає забезпечення цілісного уявлен-
ня студентів про світ, про закони розвитку, які є
спільними для природи, людини і суспільства. Її зас-
тосування в педагогічній практиці зумовлене необх-
ідністю інтеграції знань, глобалізацією соціальних
проблем і потребами нового синтезу. Цілісне ж світо-
розуміння і формування сучасного наукового світог-
ляду якраз і може забезпечити синергетика, сутність
якої полягає у відновленні цілісного світобачення.

Уявляється цілком очевидним, що без форму-
вання такого світобачення і світорозуміння та при-
щеплення його студентам, без принципово нових
підходів до організації та здійснення педагогічної діяль-
ності система освіти не може відповідати своєму при-
значенню з належної підготовки людини до успішно-
го життя й діяльності в умовах глобальної кризи, що
охопила всі країни і всі сфери життя: економічну, соц-
іальну й духовну. Як справедливо зазначає відомий
дослідних проблем синергетики Р.Г. Баранцев, «на-
ука несе немалу частину відповідальності за гостро-
ту кризи, яку ми переживаємо, виявившись не в змозі
ні передбачити, ні розв’язати назрілі проблеми». Вче-
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ний спеціально підкреслює свою думку, що, «пре-
тендуючи на однозначну визначеність, безумовну
об’єктивність, граничну повноту опису, традиційна
наука відривалась від життя з його гнучкістю, відкри-
тістю, свободою волі» [3, с. 17-18]. Суспільство ж все
більше потребує підготовки людей, здатних подолати
цю кризу. Але, як вже стає практично всім зрозумі-
ло, підготовка таких фахівців неможлива в межах тра-
диційної освітньої парадигми.

Саме через практичну неспроможність сучас-
ної системи освіти готувати таких фахівців вона і опи-
нилась у кризовому стані. Тому наведена Баранце-
вим характеристика науки цілком стосується і
педагогічної науки, яка також потребує принципово
нової парадигми. За словами цього дослідника, «у
новій парадигмі навчання не може бути викладан-
ням готових істин. Пошуки, сумніви, переживання
повинні супроводжувати навчання, залучаючи до
цього процесу всіх учасників». Безперечно, на його
переконання, що «для цього необхідно, щоб викла-
дач спирався не стільки на книжкове знання, допов-
нене особистим досвідом, скільки на своє власне,
вистраждане у творчих пошуках, можливо підкріпле-
не і вирівняне книжковою інформацією. Необхідно,
але не достатньо, бо потребує ще зацікавленої участі
аудиторії у русі думки» [3, с.19]. Саме цей «рух дум-
ки» виступає визначальною умовою розуміння сту-
дентом або учнем навчального матеріалу, бо без його
осмислення і розуміння навчання взагалі втрачає
сенс. Воно перетворюється на ведення конспекту і
заучування лише для того, щоб здати іспит чи залік.

Ця теза цілком і повністю співзвучна відомо-
му твердженню великого філософа сучасності М.К.
Мамардашвілі, який був переконаний, що доки лю-
дина здійснює акт порівняння зовнішніх предметів,
які не мають до неї відношення, і не залучає саму
себе до акту порівняння – вона не мислить [4]. Вва-
жаємо доречним навести ті думку з цього приводу
відомого американського філософа, педагога і тео-
ретика менеджменту Р. Акофа, який зазначає, що
«коли навчання не має внутрішньої цінності для лю-
дини, тобто вона не отримує задоволення його про-
цесі, воно стає тягарем. Якщо людину примушувати
вчити щось, чого вона не бажає знати, навчання втра-
чає внутрішню цінність і значною мірою втрачає
ефективність» [5, с. 195].

Безсистемні й безмістовні, часто квазінаукові
витвори окремих теоретиків від педагогіки мало чого
давали й дають реальній педагогічній практиці. Тому
і зміст освіти, й особливо використовувані технології
лишаються орієнтованими на викладення певної
суми знань і фактичне примушування студентів зас-
воїти її незалежно від того, чи становлять ці знання
для них ту саму «внутрішню цінність». Ще гіршою
лишається справа у сфері виховання й особистісно-
го розвитку студентів, яка часто вищою школою про-
сто нехтується. Ці обставини також зумовлюють
підвищений інтерес до можливостей теорії самоор-
ганізації й саморозвитку систем, правильне, глибоко
обґрунтоване і дидактично вивірене застосування

положень якої в системі освіти обіцяє успішно допо-
могти у розв’язанні розглянутих проблем за рахунок
відомого синеретичного ефекту.

Синергетика ж зазначає, що складна відкрита
система, яка перебуває під впливом зовнішніх діянь
матеріального, енергетичного чи інформаційного
характеру, постійно розвивається, набуваючи нових
форм і якостей, прагнучи до усталених станів рівно-
ваги. Студент же, за великим рахунком, і являє со-
бою таку відкриту систему, що перебуває в полі
інтенсивного впливу величезної кількості різноман-
ітних чинників об’єктивного і суб’єктивного харак-
теру. При цьому певна частина чинників активно
сприяє особистісному становленню, професійно-
му і загальнокультурному розвитку студента, інша
їх частина здатна здійснювати негативний вплив на
студента, гальмуючи процеси досягнення визначе-
них цілей освіти.

Адже, як цілком справедливо зазначав свого
часу Х. Ортега-і-Гассет, «кожен з нас складається на-
половину зі свого «я» і наполовину з того середови-
ща, в якому він живе. Коли середовище сприяє праг-
ненням нашого «я», ми повністю реалізуємо себе:
суспільна атмосфера сприяє нашому самостверджен-
ню і самовиявленню. Те середовище, яке знаходиться
всередині нас, завжди відгукується луною на ворожість
зовнішнього середовища, сприяє неперервному роз-
паду нашої особистості, примушує нас вести пост-
ійну боротьбу із самим собою». За словами філосо-
фа, «такий стан пригнічує нас, заважаючи всебічному
розвитку нашої особистості та більш повному розк-
риттю всіх її здібностей» [6, с. 21-22].

Для особистості студента зовнішнім середо-
вищем виступають сім’я і навчальний заклад з його
дисципліною і науково-педагогічним складом, засо-
би масової інформації, насамперед телебачення та
Інтернет, найближче оточення інших студентів та то-
варишів по захопленням (спорт, художня творчість
тощо), політичне і соціокультурне середовище краї-
ни в цілому. При цьому навіть у навчальному плані
його майбутньої спеціальності є дисципліни, які він
вивчає із задоволенням, є й такі, які йому не до впо-
доби, однак він розуміє їхню необхідність і вивчає. А
є й такі, що він їх принципово не хоче вчити і «здає»
аби як відповідний іспит чи залік. Отже студент вияв-
ляється сам на сам з цим середовищем, і всі зазна-
чені та безліч інших чинників у своїй надзвичайно
складній взаємодії здійснюють різновекторні впливи
на формування і розвиток його особистості. І тільки
синергетичний підхід до аналізу освітнього процесу
може дати визначити причини відхилень цього роз-
витку від очікуваного чи бажаного його напрямку та
кінцевих результатів.

Подібною ж складною відкритою системою,
якій іманентні властивості нелінійності, виступає і
сама система освіти. На неї також постійно здійсню-
ють свій вплив різноманітні чинники, пов’язані з
процесами політичного, економічного і соціально-
го життя суспільства та його вимогами до майбутніх
фахівців. Науково-технічний і соціальний прогрес,
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розвиток культури і мистецтва, зміна ціннісних орі-
єнтирів і життєвих ідеалів завжди відповідним чи-
ном позначаються як на самій системі освіти, так і
на результатах її функціонування, тобто на якості
підготовки фахівців, на формуванні їх особистісних
якостей. Тому системі освіти також притаманні вла-
стивості самоорганізації і саморозвитку. Однак, як і
будь-яка інша соціальна система, система освіти
існує і функціонує в умовах розвиненого управлін-
ня на кожному її рівні. В процесі ж взаємодії само-
організації і управління можливі різні варіанти. Оп-
тимальним  же  з  них має  вважатися лише
відповідність цілей і характеру управління законо-
мірностям самоорганізації системи освіти. Всі інші
руйнують систему освіти, спотворюють її зусилля і
стають тією «ворожістю зовнішнього середовища»,
яка, за Х. Ортегою-і-Гассетом, викликає поступо-
вий розпад і руйнування системи.

Тому важливим завданням філософії освіти і
нової освітньої парадигми постає аналіз можливостей
і способів застосування положень і закономірностей
синергетики з тим, що посилити дію позитивних чин-
ників і послабити чи навіть нейтралізувати дію нега-
тивних. Уявляється очевидним, що сама постановка
такого завдання відкриває перспективу системної кла-
сифікації діючих чинників та взаємозв’язків і взаємо-
залежностей між ними з метою визначення характеру
впливу кожного з них на особистість студента.

При цьому слід враховувати ще й ту істотну
обставину, що кризу освіти в Україні, крім глобаль-
них чинників, значною мірою ускладнює транзитив-
ний характер нашого сучасного соціуму, пов’язаний
з глибокими трансформаціями не тільки в суспільно-
політичній і соціально-економічній сферах, а і в ду-
ховно-культурній і навіть життєво-ціннісній сферах
Аналізуючи сутність та основні прояви цієї кризи,
відомий український фахівець у галузі соціальної філо-
софії М.І. Михальченко підкреслює, що вона «викли-
кана не просто економічними і фінансовими трудно-
щами,  наскільки б вони не були значними і
важливими, а й докорінною зміною в системах жит-
тєвих цінностей, в суспільному і особистому світог-
ляді, зміною оцінок на місце і роль освіти» [7, с. 275].

Він впевнений, що «філософія освіти, яка виз-
начає місце освіти у життєдіяльності суспільства і ста-
новленні людини і досліджує системну цілісність ос-
віти у змістовному і процесуальному аспектах,
призначена також визначити і «виклики» часу до ос-
віти» [7, с. 280]. І хоча тут безпосередньо не йдеться
про синергетичний підхід, однак необхідність дослід-
ження системної цілісності освіти як основного зав-
дання філософії освіти цілком співзвучна ідеям цьо-
го підходу.

Вважаємо доцільним навести ще одну цікаву
оцінку філософії освіти, яку дають відомі українські
фахівці з соціальної філософії В.П. Андрущенко, Л.В.
Губерський і той же М.І. Михальченко. Зазначаючи,
що «для долі освіти України надзвичайно важливо,
щоб суспільствознавці якнайшвидше зрозуміли і дали
оцінку тим змінам, що відбуваються в системі осві-

ти, порівняти їх з такими ж змінами в сучасному світі
в цілому, з’ясували, чи допомагають вони знайти
гідне місце в цивілізованому світі, чи навпаки – виш-
товхують на периферію науково-технічного прогре-
су. Таким чином, суспільствознавцям потрібно про-
аналізувати саму «філософію» освіти, якщо вона
взагалі існує. Якщо ж ї нема, то слід створити таку,
що відповідатиме інтересам України, викликам нау-
ково-технічного прогресу» [8, с. 529-530].

Віддамо належне стурбованості вчених станом
сучасного філософського осмислення проблем на-
ціональної системи освіти. Саме нею можна поясни-
ти певне перебільшення стосовно самого існування
філософії освіти, тим більш, що в тій же цитованій
вище роботі вони досить глибоко й детально аналізу-
ють її зміст і завдання, її досягнення і невирішених
питань [8, с. 530-542]. І одним з найбільш важливих
положень дослідників уявляється їхнє твердження, що
«більшість проблем філософії освіти виходить на гно-
сеологію, аксіологію, етику, естетику і т.п. Але це уже
проблем системності філософських і педагогічних
наук, збіг, узгодження загальносоціологічних проблем
освіти й виховання з педагогічною діяльністю з фор-
мування всебічно розвинутої особистості» [8, с. 533].

Необхідність успішного розв’язання цієї про-
блеми відкриває перед нами ще одну можливість
використання синергетичних закономірностей.
Йдеться про ефект правильної системної взаємодії
педагога і студентів, максимального їх включення у
всі компоненти професійної діяльності викладача: у
наукові дослідження, методичні пошуки і розробки
та їх апробацію тощо. Така їх спільна діяльність спри-
ятиме й природному здійсненню виховних процесів
без необхідності вигадування штучних заходів типу
культпоходів, відвідування театрів і музеїв. При цьо-
му істотно посилюється виховний вплив на студентів
самої особистості викладача як одного з найпотужн-
іших чинників.

Висновки.
Аналіз наукових публікацій з педагогіки вищої

школи і результати власних досліджень автора у сфері
філософії освіти, логіки і методології людської діяль-
ності взагалі та методології освітньої діяльності, зок-
рема, а також тривалий, понад сорокарічний досвід
практичної педагогічної роботи у вищій школі і  да-
ють вагомі підстави дійти таких принципових вис-
новків.

По-перше, криза світової освітньої системи
зумовлена, з одного боку, все більш широкою ди-
ференціацією науки, відображення якої у змісті ос-
віти також провокувало поступову диференціацію
навчальних дисциплін, в результаті чого не тільки
учні та студенти, а й деякі викладачі втрачають цілісне
уявлення про світ, втрачають бачення ролі своєї дис-
ципліни та її місця у загальній системі знань про
цілісний світ, про його єдність у надзвичайно широ-
кому різноманітті.

По-друге, сучасні педагогічна теорія і практи-
ка, на жаль, ще значною мірою лишаються у колі тра-
диційних поглядів на людину як об’єкт навчання. В
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той же час вона, навіть у дитячому віці, повинна роз-
глядатись не тільки як рівноправний суб’єкт навчаль-
но-виховного процесу, а й як складна відкрита систе-
ма, що постійно перебуває під інтенсивним впливом
безлічі різноманітних чинників зовнішнього і внутрі-
шнього характеру, об’єктивної і суб’єктивної приро-
ди. Тому система освіти має в процесі проектування,
організації та реалізації навчально-виховного проце-
су виходити саме з системного їх бачення і належно-
го урахування.

По-третє, нова філософія освіти і створювана
не тільки для сучасних умов, а й принаймні для найб-
лижчого майбутнього перспективна освітня парадиг-
ма повинні виходити з бачення людини, яка навчаєть-
ся, не просто як складної відкритої системи, а й такої,
що підпорядковується всезагальним закономірнос-
тям самоорганізації систем. Тому логіка освіти і ме-
тодологія педагогічної діяльності мають ґрунтуватись
на основних положеннях і принципах синергетики,
яка стає невід’ємною частиною сучасної філософії
освіти, плідно збагачуючи її новими ідеями.

Насамкінець вважаю за необхідне підкресли-
ти, що я не розглядаю синергетику як єдино вірну
методологічну основу будь-яких досліджень чи як
певну данину моді. Я не відкидаю можливості й не-
обхідності раціонального використання інших, в тому
числі деяких традиційних підходів, що дають прий-
нятні результати. Просто синергетика, в тому числі й
в освіті, сьогодні стає одним з найпотужніших засобів
дослідження складних систем, і тому нова філософія
освіти не може стояти осторонь її використання для
досягнення тих цілей, що стоять перед нею, для ефек-
тивного розв’язання своїх складних і дуже відповідаль-
них суспільних завдань.
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КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН,
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МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ
Русакова Т.М.

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. У статті комп’ютерні ігри розглядаються як своє-
рідний соціально-психологічний  феномен,  що  на  сьо-
годнішній день займає все більше місця у житті підлітка, а
також істотно впливає на процес його соціального розвитку.
Такий вплив став предметом наведеного авторкою експери-
ментального дослідження та дозволив їй зробити обґрунто-
вані висновки щодо комп’ютерних ігор як негативного чин-
ника, що пригнічує низку проявів  розумової діяльності
підлітків, зокрема: короткочасну пам’ять, оперативну пам’-
ять, інтелектуальну лабільність.
Ключові слова:  комп’ютер,  гра , соціальний, педагогіка,
підлітки.
Аннотация. Русакова Т.М. Компьютерные игры как соци-
ально-педагогический феномен, который влияет на процесс
развития мышления подростков. В статье компьютерные игры
рассматриваются как своеобразный социально-психологи-
ческий феномен, который на сегодняшний день занимает все
больше места в жизни подростка, а также основательно вли-
яет на процесс его социального развития. Такое влияние
стало предметом приведенного автором экспериментально-
го опыта и позволило ей сделать обоснованные выводы о
компьютерных играх как негативном явлении, которое уг-
нетает ряд проявлений умственной деятельности подрост-
ков, а именно: кратковременную память, оперативную па-
мять, интеллектуальную лабильность.
Ключевые слова: компьютер, игра, социальный, педагогика,
подростки.
Annotation. Rusakova T.M. Computer games as social pedagogic
phenomenon which influences on the process of development
teenagers thinking. This paper deals with computer games as
original social-psychological phenomenon which occupy bigger
place of life today and also thoroughly influence to socially
development process. Such influence have been object of
experimental test bring the author and permit her to make
grounded conclusions about computer games as a negative
phenomenon, which oppress a sequence of displaying mental
activity of teen-agers, and namely: transitory memory, operative
memory, intellectual lability.
Keywords: computer, play, social, pedagogics, teenagers.

Вступ.
У нинішній період активного перетворення

суспільства існує цілий ряд соціально-психологічних
і педагогічних труднощів соціального становлення
особистості підлітків і формування їхнього мислен-
ня. Тому з особливою гостротою піднімається пи-
тання про необхідність комплексного вивчення дити-
ни як бази для керівництва його соціальним розвитком
і вихованням.

У зв’язку з цим в останні роки з’явилися чис-
ленні дослідження (Б.С.Волкова, В.С.Мухіна, Л.Ф.О-
бухова, Д.І.Фельдштейн та ін.), у яких чітко виявилася
залежність соціального становлення особистості ди-
тини від розвитку її мислення. Багато уваги приділяєть-
ся вченими саме підлітковому віку – в роботах Л.І.Бо-
жович, Є.І.Головахи, І.С.Кона, С.Л.Рубинштейна
описані основні психологічні та соціальні новоутво-
рення підліткового віку. Питання розвитку мислення
підлітка висвітлюються в працях П.Я.Гальперина, О.Н-
.Леонтьєва, С.Л.Рубинштейна, що займалися безпо-
середньо проблемою психології мислення.
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Аналіз наукових праць учених показав, що на
процес формування та розвитку мислення, світогляду
сучасних підлітків істотний вплив здійснює низка фак-
торів, пов’язаних з різними сферами функціонування
суспільства. Це не тільки суспільно-політичне життя
країни, соціально-економічна та культурно-духовна
сфери, але також науково-технічні нововведення, що
дуже швидко впроваджуються у життя [1-10]. Із таких
нововведень, що торкнулися життя та інтересів дітей і
підлітків та істотно вплинули на них, необхідно окремо
виділити захоплення комп’ютерами і їхнє багатовек-
торне використання в різних областях. Крім практич-
ного використання (навчальні та контролюючі знання
програми), спостерігається ще більш розповсюджене
захоплення комп’ютерними іграми, властиве більшості
дітей, що мають до них доступ (їхня кількість швидко та
неухильно збільшується).

У зв’язку з цим комп’ютерні ігри необхідно
розглядати як своєрідний соціально-психологічний
феномен, що на сьогоднішній день посідає все більше
місце в житті дитини, підлітка, а також істотно впли-
ває на процес формування та розвитку його мислен-
ня. Цей феномен потребує сьогодні ґрунтовного вив-
чення задля визначення можливих наслідків впливу
комп’ютерних ігор на свідомість та соціальний роз-
виток підлітка, хоча поки що не отримав достатньої
розробки у роботах сучасних дослідників.

Виходячи з актуальності та недостатньої роз-
робленості проблеми вивчення впливу комп’ютер-
них ігор на свідомість та соціальний розвиток підлітка
й було обрано напрям наукового дослідження. Робо-
та виконана за планом науково-дослідницької діяль-
ності кафедри соціальної педагогіки Харківського
гуманітарно-педагогічного інституту.

Формулювання цілей роботи.
Мета: теоретичне вивчення комп’ютерних

ігор як соціально-педагогічного феномену, експери-
ментальне дослідження їх впливу на формування мис-
лення підлітків.

Завдання:
1. Розглянути мислення як психічне та соціальне яви-
ще, фундаментальну особливість людської особи-
стості, а також як важливу передумову соціально-
го розвитку підлітка.

2.Проаналізувати соціально-психологічний феномен
комп’ютерних ігор як нового явища нашого життя,
у тому числі розглянути його як фактор, що по-
мітно впливає на процес розвитку мислення
підлітків.

3.Шляхом експерименту дослідити вплив комп’ютер-
них ігор на короткочасну зорову пам’ять, опера-
тивну пам’ять, а також інтелектуальну лабільність
підлітків 10 – 14 років.

Об’єкт дослідження: комп’ютерні ігри як соц-
іально-педагогічний феномен.

Предмет дослідження: вплив комп’ютерних
ігор на розвиток і формування мислення сучасних
підлітків.

Методи: теоретичні – аналіз, синтез, система-
тизація, зіставлення, класифікація науково-педагогіч-
них джерел інформації, що дозволило узагальнити та

систематизувати погляди вчених на проблему, яка
вивчається; емпіричні – спостереження, бесіда, тес-
тування (методика дослідження короткочасної пам’-
яті, методика “Оперативна пам’ять”, методика “Інте-
лектуальна лабільність”) для виявлення впливу
комп’ютерних ігор на розвиток сфери мислення
підлітків.

Організація експериментального досліджен-
ня: вивчалися різні зміни в розумовій діяльності учнів
сьомого та восьмого класів, що відбуваються під без-
посереднім впливом комп’ютерних ігор декількох
найпоширеніших типів.

У дослідженні взяли участь учні восьмого кла-
су (8-А) школи НВК № 155 м. Харкова (експеримен-
тальна група) у складі п’ятнадцяти осіб; учні сьомо-
го класу (З) школи НВК № 155 м. Харкова (контрольна
група) у складі п’ятнадцяти осіб. Таким чином, усьо-
го в дослідженні взяло участь 30 учнів – підлітків у
віці від 10 до 14 років.

Дослідження проводилося в такий спосіб: про-
тягом місяця підлітки , учні експериментальної та
контрольної груп , піддавалися тестуванню двічі на
тиждень. Їм пропонувалося щоразу три тести, перед-
бачених вищевказаними методиками. При цьому
випробуванні з експериментальної групи перед про-
веденням тестування протягом години грали в комп-
’ютерні ігри двох типів “екшн” та “стратегія”.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел із зазначеної про-

блеми продемонстрував нам, що існує багатопла-
новість та велика кількість підходів у вивченні про-
цесів розвитку мислення підлітків взагалі та впливу
на нього комп’ютерних ігор зокрема. Ми вважаємо,
що, досліджуючи поняття підліткового мислення,
варто звернути особливу увагу на аспекти, пов’язані
з  різними видами пам’яті  та інтелектуальну
лабільність як на такі, що безпосередньо впливають
на подальшу всебічну самореалізацію особистості
та гармонійність її розвитку у суспільстві.

Тривожні явища в суспільстві (до яких ми вва-
жаємо за необхідне віднести повальне захоплення
комп’ютерними іграми на шкоду іншим сферам за-
хоплень і діяльності) проявляються у поведінці
підлітків раніше, ніж їх наслідки усвідомлюються до-
рослими. Ми вважаємо, що, незалежно від ступеню
усвідомлення соціумом проблеми, існує вплив ре-
гулярного заняття комп’ютерними іграми на низку
показників пізнавальних і психічних процесів підлітків.

Для виявлення та пояснення деяких важливих
аспектів прямого впливу комп’ютерних ігор різних
типів на процес розвитку мислення підлітків 10-14
років нами було здійснено експериментальне дослід-
ження. У результаті наукового експерименту, прове-
деного за вищевказаною схемою, було отримано
низку цікавих результатів.

Результати тестування підлітків експерименталь-
ної групи за “Методикою дослідження короткочасної
пам’яті” дозволяють підвести деякі підсумки. Ми виз-
начили, що мінімальна кількість балів, набрана учнем
даного класу, становить 1 бал і відповідає вкрай низь-
кому рівню короткочасної пам’яті, а максимальна
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кількість отриманих балів становить 6 балів і відпові-
дає середньому рівню короткочасної пам’яті.

Таким чином, переважна більшість випробу-
ваних в експериментальній групі ( 13 підлітків з 15
опитаних ) показали низький рівень короткочасної
пам’яті й тільки двоє – середній рівень, високий
рівень короткочасної пам’яті не показав ніхто. У циф-
ровому вирахуванні середній по класу показник ста-
новить 4,13 бали й відповідає низькому рівню корот-
кочасної пам’яті.

Результати тестування підлітків експеримен-
тальної групи за методикою “Оперативна пам’ять”
дозволяють підвести такі підсумки. Ми побачили, що
мінімальна кількість набраних балів – 6 балів і відпо-
відає низькому рівню оперативної пам’яті, макси-
мальна – 32 бали, що відповідає високому рівню опе-
ративної пам’яті.

Отже, ми визначили, що більшість випробува-
них в експериментальній групі ( 8 підлітків з 15 тесто-
ваних ) показали низький рівень оперативної пам’яті,
5 учнів показали середній рівень і лише двоє – висо-
кий рівень оперативної пам’яті. У цифровому екві-
валенті середній по класу показник становить 18 балів
і відповідає низькому рівню оперативної пам’яті.

Результати тестування підлітків експерименталь-
ної групи за методикою “Інтелектуальна лабільність”
дозволяють підвести такі підсумки. З огляду на те, що в
даному тестуванні найбільший бал відповідає найбільш
низькому рівню інтелектуальної лабільності, ми вста-
новили, що найгірший результат, показаний учнем
даного класу, становить 14 балів і відповідає вкрай низь-
кому рівню інтелектуальної лабільності, а найкращий
результат становить 4 бали й відповідає високому
рівню інтелектуальної лабільності.

Таким чином, більшість випробуваних в екс-
периментальній групі (8 підлітків з 15 опитаних) по-
казали середній рівень інтелектуальної лабільності, 6
учнів показали низький рівень і лише один – високий
рівень інтелектуальної лабільності. У цифровому ви-
рахуванні середній по даному класу показник стано-
вить 8,8 бали й відповідає середньому рівню інтелек-
туальної лабільності в підлітків.

Для порівняння й досягнення більшої чистоти
експерименту ми провели подібні види тестування в
контрольній групі, де учні не піддавалися впливу ком-
п’ютерних ігор. За отриманими результатами можна
судити про стандартний рівень короткочасної пам’-
яті, оперативної пам’яті й інтелектуальної лабільності
в підлітків.

Результати тестування підлітків контрольної
групи за “Методикою дослідження короткочасної
пам’яті” дозволяють підвести ряд підсумків. Ми по-
бачили, що мінімальна кількість балів, набрана уч-
нем даного класу, становить 3 бали й відповідає низь-
кому рівню короткочасної пам’яті, а максимальна
кількість отриманих балів становить 9 балів і відпові-
дає високому рівню короткочасної пам’яті.

Отже, більшість випробуваних у контрольній
групі ( 8 підлітків з 15 ) показали низький рівень ко-
роткочасної пам’яті, 5 – середній рівень і двоє – ви-

сокий рівень короткочасної пам’яті. У цифровому
вирахуванні середній по класу показник склав 5,8 бали
й фактично відповідає середньому рівню короткочас-
ної пам’яті.

Результати тестування підлітків контрольної
групи за методикою “Оперативна пам’ять” дозволя-
ють підвести такий підсумок. Ми побачили, що
мінімальна кількість набраних балів склалася 8 балів і
відповідає низькому рівню оперативної пам’яті, мак-
симальна кількість – 38 балів, що відповідає високо-
му рівню оперативної пам’яті.

Ми визначили, що в класі лише троє підлітків з
15 показали низький рівень оперативної пам’яті, 6 –
середній рівень і 6 – високий рівень. У цифровому
еквіваленті середній по класу показник становить
25,66 бали й відповідає середньому рівню оператив-
ної пам’яті.

Результати тестування підлітків контрольної
групи за методикою “Інтелектуальна лабільність”
дозволяють підвести такі підсумки. Як уже вказува-
лося, у даному тестуванні найбільший бал відповідає
низькому рівню інтелектуальної лабільності. Ми вста-
новили, що найгірший результат, показаний учнем
даного класу, становить 6 балів і відповідає середньо-
му рівню інтелектуальної лабільності, а найкращий
результат становить 2 бали й відповідає високому
рівню інтелектуальної лабільності.

Таким чином, більшість випробуваних у конт-
рольному класі ( 10 підлітків з 15 опитаних ) показали
високий рівень інтелектуальної лабільності, 5 учнів –
середній рівень, а низький рівень інтелектуальної ла-
більності не показав ніхто. У цифровому вирахуванні
середній показник по класу склав 4 бали й відповідає
високому рівню інтелектуальної лабільності підлітків.

Висновки.
Провівши порівняльний аналіз показників ек-

спериментальної й контрольної груп, можна зроби-
ти обґрунтовані висновки щодо впливу комп’ютер-
них ігор на низку проявів розумової діяльності
підлітків. Ми переконалися, що комп’ютерні ігри не-
гативно впливають на мислення підлітків, тестування
підтвердило, що після участі в них знижуються всі
досліджувані показники: короткочасна пам’ять, опе-
ративна пам’ять, інтелектуальна лабільність. При цьо-
му було відзначено, що ступінь впливу комп’ютер-
них ігор має й індивідуальний характер: вони
по-різному впливають на індивидів – у більшому або
меншому ступені в цілому, а також у різних підлітків
відбиваючись сильніше на різних показниках.

Також нами було зроблене тривожне спосте-
реження : підлітки переважно не бажають відволіка-
тися від комп’ютерних ігор заради інших видів діяль-
ності та спілкування, або ж прагнуть відразу ж до них
повернутися, не бажаючи прислухатися до думки
педагога. Гра починає здаватися їм найцікавішим за-
няттям, вони намагаються максимально замінити
нею реальність, багато в чому на шкоду міжособис-
тісному спілкуванню. Подібна ситуація може викли-
кати негативні наслідки у процесі соціального роз-
витку підлітка та потребує спостереження і корекції
соціальних педагогів, батьків, педагогів, психологів.
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Вивчивши вплив комп’ютерних ігор як соціаль-
но-педагогічного феномену, пов’язаного з форму-
ванням і розвитком мислення підлітків у сучасних
умовах, ми переконалися у винятковій актуальності
проведеного дослідження з погляду основних на-
прямів соціальної педагогіки.

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямі. Комп’ютерні ігри і їхній вплив на психо-
логічні та соціальні характеристики особистості
підлітка заслуговують докладного вивчення як новий
соціально-педагогічний феномен, оскільки, лише
маючи достатні дані щодо нього, соціальні педагоги
й психологи зможуть здійснювати процес контролю
й корекції освітньої діяльності підлітків та їх дозвілля.
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ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
СПЕЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

НА ДИНАМІКУ АСИМЕТРІЇ ПОКАЗНИКІВ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК

Романчук І.В.
Львівський державний університет

фізичної культури

Анотація. В роботі висвітлено вплив експериментальної си-
стеми дозувань тренувальних навантажень в річному циклі
на етапі спеціалізованої базової підготовки навчально – тре-
нувальної групи другого року підготовки на корекцію та
зменшення асиметрії показників технічної підготовленості
верхніх кінцівок у юних баскетболісток, показано динаміку
різниці показників технічної підготовленості сторін опорно
– рухового апарату юних баскетболісток.
Ключові слова: технічна підготовленість, динаміка показ-
ників, корекція рухової асиметрії, експериментальна систе-
ма підготовки.
Аннотация. Романчук И.В. Влияние тренировочных нагру-
зок специальной направленности на динамику асимметрии
показателей технической подготовленности юных баскет-

болисток. В работе отражено влияние экспериментальной
системы дозирований тренировочных нагрузок в годовом
цикле на этапе специализированной базовой подготовки
учебно-тренировочной группы второго года подготовки на
коррекцию и уменьшение асимметрии показателей техни-
ческой подготовленности верхних конечностей у юных бас-
кетболисток, показана динамика разницы показателей тех-
нической подготовленности сторон опорно-двигательного
аппарата юных баскетболисток.
Ключевые слова: техническая подготовленность, динамика
показателей, коррекция двигательной асимметрии, экспери-
ментальная система подготовки.
Annotation. Romanchuk I.V. Influence of the trainings loadings
of the special orientation on the dynamics of asymmetry of
indexes of technical preparedness of young basketball-players.
Influence of the experimental system of dosages of the trainings
loadings is in-process reflected in the annual loop on the stage
of the specialized base preparation educational-training group
of the second year of preparation on korrektion and diminishing
of asymmetry of indexes of technical preparedness of overhead
extremities for young basketball-players, the dynamics of
difference of indexes of technical preparedness of sides is rotined
bearing-motive vehicle of young basketball-players.
Keywords: technical preparedness, dynamics of indexes,
correction of motive asymmetry, experimental system of
preparation.

Вступ.
Одним з важливих факторів, що визначають

результат спортивного змагання баскетболістів, є
ефективне виконання гравцями технічних прийомів:
передач, кидків, ведення, перехоплень, вибивання
м’яча, взяття відскоку й т.д. [ 1 ]. Високі показники
навчально – тренувальної діяльності в переважній
більшості випадків  спортсмени повинні добре ово-
лодіти ,,базовими” елементами техніки гри. Це доз-
воляє їм вивчити рухові дії, опанувати знання аналізу
їхніх структурних компонентів [ 8 ].

Відмінною рисою жіночого баскетболу на
нинішньому етапі його розвитку стало панування
техніки «однієї руки» – переважну більшість ігрових
прийомів спортсменки виконують однією рукою [ 6 ]

Дані літературних джерел свідчать про те, що
ряд учених, що присвятили свої дослідження вивчен-
ню рухової асиметрії в спортивній діяльності, вважа-
ють, що для досягнення високих спортивних резуль-
татів необхідно згладжувати рухову асиметрію [ 5, 6].

Аналіз досліджень у цьому напрямку свідчить
про те, що навантаження на непровідну сторону опор-
но-рухового апарата повинно трохи перевищувати
навантаження на провідну сторону. Так, ряд авторів [
3, 5, 6, 7 ] рекомендують давати навантаження на не-
провідну кінцівку  на  5 – 15 % більше, ніж на про-
відну. Також зустрічаються дослідження, в яких більше
уваги приділяється провідній стороні опорно-рухо-
вого апарату – 70% від обсягу всього тренувального
навантаження, а непровідній відповідно приділяєть-
ся 30%. Найчастіше це спостерігається в асиметрич-
них видах спорту, коли для досягнення спортивного
результату спортсмени користуються переважно од-
нією (провідною) кінцівкою.

Дані педагогічних спостережень за змагальної
діяльністю на етапі попереднього дослідження
свідчать, що нераціональне виконання, як правило
непровідною кінцівкою, техніко-тактичних дій баскет-
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болістками різних команд і різного ігрового амплуа
негативно впливає на їхню результативність, а це у
свою чергу відбивається на успішності виступу ко-
манд у змаганнях.

Наше дослідження спрямоване для оцінки
ефективності експериментальної методики, спрямо-
ваної на згладжування асиметрії показників технічної
підготовленості різних сторін опорно – рухового апа-
рату юних баскетболісток.

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри теорії і методики спортив-
них і рухливих ігор Львівського державного універ-
ситету фізичної культури по темі “Оцінка рухової
активності юних спортсменів залежно від особливо-
стей змагальної діяльності в спортивних іграх”, но-
мер державної реєстрації 0102U002648. Напрям дос-
лідження відповідає темі Зведеного плану НДР
державного комітету з питань фізичної культури і
спорту на 2006-2010 роки “Структура і регуляція зма-
гальної діяльності в ігрових видах спорту”, номер дер-
жавної реєстрації 0106U012606.

Формулювання цілей статті.
Мета роботи: виявити вплив тренувальних

навантажень спеціальної спрямованості на динаміку
асиметрії показників технічної підготовленості юних
баскетболісток.

Завдання роботи:
1. Визначити величину показників технічної підготов-
леності баскетболісток навчально – тренувальної
групи другого року підготовки.

2. Оцінити зміни показників технічної підготовленості
юних баскетболісток під впливом експерименталь-
ної системи проведення навчально – тренуваль-
них занять з урахуванням рухової асиметрії спорт-
сменок.

3. Зробити порівняльний аналіз впливу розробленої
та використовуваної в ДЮСШ методик на величи-
ну техніко – тактичних показників різних сторін
опорно – рухового апарату юних баскетболісток.

Для вирішення поставлених завдань викорис-
товувалися наступні методи дослідження:
1. Теоретичний аналіз й узагальнення літературних
джерел.

2. Контрольні випробування для дослідження рівня
технічної підготовленості. Необхідно було визначи-
ти ефективність експериментальної методики в тех-
ніко-тактичній підготовленості баскетболісток. Для
цього спортсменкам двох груп до й після педагогі-
чного експерименту було запропоновано викона-
ти окремі базові техніко-тактичні дії: кидок у русі
(кількість влучень з 15 кидків), човниковий біг 98 м
з веденням м’яча (с), передача м’яча однією рукою
від плеча (максимальна кількість передач за 30 се-
кунд). Фіксувалося виконання вправ окремо пра-
вою та лівою рукою, визначалася провідна рука.

3. Педагогічний експеримент. Дослідження проводи-
лося в період з 1.09.2005 року по 31.05.2006 року. В
експерименті приймали участь спортсменки на-
вчально – тренувальних груп другого року навчан-
ня ОДЮСШ м. Львова та ДЮСШ м. Самбора. В екс-

перименті навантаження на непровідну сторону
опорно-рухового апарату пропонувалося в обсязі
плюс 15 % до того, котре спортсменки виконували
провідною кінцівкою. Експериментальна методика
технічної підготовки юних баскетболісток викорис-
товувалася протягом навчального року, тобто про-
тягом підготовчого й змагального періодів. Навчаль-
но – тренувальні заняття проводилися відповідно до
річного навчального плану для навчально – трену-
вальної групи 2-го року навчання.

4. Методи математичної статистики. Визначалися се-
редня арифметична та стандартна похибка серед-
ньої арифметичної (Х±m), середня різниця показ-
ників ( d ). Для визначення вірогідності різниці
показників тестувань використовувався t – критерій
Стьюдента.

Результати дослідження.
В табл. 1 висвітлені дані, що характеризують

вплив експериментальної методики на якість вико-
нання контрольних техніко-тактичних вправ.

За результатами підсумкового тестування тех-
нічної підготовленості баскетболісток виявлений до-
стовірно високий приріст показників у роботі про-
відної кінцівки у всіх спортсменок.

Підсумковий тест для визначення кидкової
влучності виявив для провідної руки в контрольній
групі (КГ) x = 11,73±0,38 влучних кидків, а в експе-
риментальній групі (ЕГ) x = 12,13±0,38 влучень. Для
непровідної руки цей показник складає: в КГ =
7,93±0,46 влучень, та в ЕГ = 9,47±0,46 влучень.

Результати підсумкового тестування човнико-
вого бігу з веденням м’яча виявили, що дистанцію 98
м з веденням м’яча провідною рукою дівчата КГ про-
ходять в середньому за 25,91±0,43 с, в ЕГ – за 26,35±0,5
с. Для непровідної руки в КГ цей час складає в серед-
ньому 30,73±0,72 с, в ЕГ – 29,48±0,72 с.

В передачах м’яча однією рукою ми отримали
середнє значення для провідної руки в КГ 30,93±0,85
передач, та 31,47±1,08 повторень в ЕГ. Для непровід-
ної руки в КГ =24,33±1,0 передач, а в ЕГ =27,67±0,92
передач.

Аналіз отриманих результатів показав, що у
спортсменок експериментальної групи у всіх конт-
рольних вправах, що виконувалися провідною й не-
провідною руками, результати достовірно покращи-
лися.  У  спортсменок контрольної  групи
спостерігається покращення результатів при вико-
нанні вправ провідною рукою, а в роботі іншої руки
незначне збільшення результатів пов’язане, на нашу
думку, з природним поступальним розвитком, харак-
терним для підлітків 14 – 16 років, а також загальним
зростанням кваліфікації юних спортсменок.

Про ефективність методики згладжування ру-
хової асиметрії в техніко-тактичній підготовленості
спортсменок можна судити за даними табл. 2 і  рис. 1.

У баскетболісток експериментальної групи
після річного використання методики виявлене дос-
товірне зниження величини середньої різниці резуль-
татів виконання техніко-тактичних дій провідною й
непровідною руками (Р<0,001).
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Таблиця 1 
Величина показників технічної підготовленості сторін ОРА  

юних баскетболісток на різних етапах обстеження 
 

Група 
Контрольна Експериментальна Тестові вправи Сторона 

Етапи 
обсте- 
ження Х±m t p Х±m t p 
Попе- 
редній 9,33±0,54 9,93±0,54 

Провідна Підсум- 
ковий 11,73±0,38 

5,82 <0,001 
12,13±0,38 

5,68 <0,001 

Попе- 
редній 7,07±0,62 6,33±0,69 

Кидок в русі, 
кількість влучень з 

15 спроб 
Непро- 
відна Підсум- 

ковий 7,93±0,46 
3,89 <0,01 

9,47±0,46 
8,05 <0,001 

Попе- 
редній 27,79±0,37 28,92±0,51 

Провідна 
Підсум- 
ковий 25,91±0,43 

15,55 <0,001 
26,35±0,5 

3,79 <0,01 

Попе- 
редній 31,92±0,71 33,15±0,58 

Човниковий біг  
98 м з веденням 
м’яча, с 

Непро-
відна Підсум- 

ковий 30,73±0,72 
7,34 <0,001 

29,48±0,72 
11,76 <0,001 

Попе- 
редній 27,87±0,77 26,87±0,92 

Провідна Підсум- 
ковий 30,93±0,85 

9,72 <0,001 
31,47±1,08 

16,88 <0,001 

Попе- 
редній 22,47±0,92 20,73±0,85 

Передача м’яча 
однією рукою, 
кількість 

повторень за 30 с Непро-
відна Підсум- 

ковий 24,33±1,0 
7,91 <0,001 

27,67±0,92 
21,95 <0,001 

 

Таблиця 2 
Динаміка різниці показників технічної підготовленості сторін ОРА юних баскетболісток 

 
Група 

Контрольна Експериментальна Тестові 
вправи 

Етапи 
обсте- 
ження d t p d t p 

Попе- 
редній 2,27 6,58 <0,001 3,6 9,59 <0,001 Кидок в русі, 

кількість влучень 
з 15 спроб Підсум- 

ковий 3,8 9,13 <0,001 2,67 8,8 <0,001 

Попе- 
редній 4,28 8,27 <0,001 4,22 16,65 <0,001 Човниковий біг 

98 м з веденням 
м’яча, с Підсум- 

ковий 4,82 8,88 <0,001 3,13 13,8 <0,001 

Попе- 
редній 5,4 13,92 <0,001 6,13 12,86 <0,001 Передача м’яча 

однією рукою, 
кількість 

повторень за 30 с Підсум- 
ковий 6,6 13,31 <0,001 3,8 12,19 <0,001 
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У контрольній групі результати підсумкового
обстеження свідчать про достовірне збільшення по-
казника асиметрії при виконанні техніко-тактичних
вправ провідною й непровідною рукою (р<0,001).
Особливо яскраво це проявилося в контрольній вправі
– кидок м’яча в русі (рис. 1).

Як видно з таблиці 2, результати підсумкового
тестування кидка в русі вказують на достовірне змен-
шення величини середньої різниці між результатами
двох рук у баскетболісток ЕГ, яка склала після педа-
гогічного експерименту 2,67 кидки (t =8,8), тоді як у
попередньому дослідженні ця різниця становила 3,6
влучень (t =9,59). У КГ виявилася негативна динамі-
ка: величина середньої різниці результатів у роботі
рук у даній контрольній вправі збільшилася з 2,27 (t
=6,58) до 3,8 (t =9,13) влучних кидків. В обох групах
різниця показників статистично достовірна (р<0,001).

В човниковому бігу з веденням м’яча після
використання методики згладжування рухової аси-
метрії у юних баскетболісток ЕГ величина середньої
різниці показників різних сторін ОРА достовірно змен-
шилася на 1.09 с та склала 3,13 с (t =13,8; р<0,001). У
КГ внаслідок частішого виконання провідною рукою
вправ, пов’язаних з веденням м’яча, даний показник
збільшився з 4,28 с до 4,82 с (t =8,88; р<0,001).

Підсумковий етап обстеження передачі м’яча
однією рукою від плеча свідчить, що у швидкісно –
координаційній роботі рук у спортсменок ЕГ відбу-
лося істотне зниження величини середньої різниці
показників з 6,13 до 3,8 повторень (t =12,19; р<0,001).
У спортсменок КГ на підсумковому етапі тестуван-
ня спостерігалося достовірне збільшення показника
асиметрії при швидкісному виконанні передач з 5,4
до 6,6 повторень (t =13,31; р <0,001).

Висновки.
1. В експериментальній групі приріст технічних здібно-
стей за показниками тестувань виявився вищим при
виконанні контрольних вправ непровідною рукою.
Очевидно, прояв даної особливості відбувся під впли-
вом додаткового навантаження під час навчально –
тренувальних занять на непровідну сторону.

2. У роботі непровідної руки в спортсменок конт-
рольної групи приріст результатів на порядок ниж-
чий, ніж в експериментальній групі, хоча й достов-
ірний. Вірогідність приросту показників у цій групі
спортсменок, імовірно, можна пояснити загальним
зростанням кваліфікації юних спортсменок..

3. Результати підсумкового тестування технічних
здібностей засвідчили достовірне зменшення серед-
ньої різниці технічних показників провідної та не-
провідної рук в експериментальній групі. В конт-
рольній групі  виявилася негативна динаміка:
величина середньої різниці вимірів збільшилася у
всіх тестових дослідженнях.

4. Запропоноване експериментальною методикою
дозування вправ технічної підготовки в навчально-
тренувальному процесі експериментальної групи
на провідну й непровідну кінцівки опорно-рухово-
го апарату виявилося ефективним у підвищенні
технічної підготовленості спортсменок і згладжу-
ванні рухової асиметрії в цих показниках.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти для вивчення впливу спеціальних тренувальних
навантажень на психічний стан юних спортсменок.
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Рис. 1.  Динаміка середньої різниці показників технічної підготовленості сторін ОРА
у юних баскетболісток.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

С
ер
ед
ня

 р
із
ни
ця

 п
ок
аз
ни
кі
в 

ст
ор
ін

 О
РА

Кидок в русі Човниковий біг Передача м'яча

Контрольна група Попередній етап
Контрольна група Підсумковий етап
Експериментальна група Попередній етап
Експериментальна група Підсумковий етап



113

фікації // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз.
виховання і спорту. Збірник наукових праць під загаль-
ною редакцією Єрмакова С.С. – Харків. – 2005. – N 17. –
С. 12-20.

3 . Пахомова Л.Э. Проблемы моторной асимметрии в под-
готовке юных спортсменов. –  Воронеж, 1998.- С. 45-47.

4 . Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів.
– К.: Олімпійська література, 2001.- 440с.

5 . Сологуб Е.Б, Таймазов В.А. Спортивная генетика: Учеб-
ное пособие. – М.: Терра – спорт, 2000.- 127 с.

6 . Степанов B.C. Асимметрия двигательных действий спорт-
сменов в трехмерном пространстве: Автореферат дисс...
на соиск. уч. степ. док. пед. наук. – Майкоп, 2001.- 48 с.

7 . Целищев В.Ю. Развитие специальных физических качеств
и совершенствование двигательных действий лыжников-
гонщиков старших разрядов с учетом асимметрии: Дис...
канд. пед. наук – Л., 1983.-206 с.

8 . Цимбалюк Ж.О., Должко Ф.Н., Лідо О.С., Долошко Т.В.
Визначення рівня технічної підготовленості юних бас-
кетболісток // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл.
фіз. виховання і спорту. Збірник наукових праць під за-
гальною редакцією Єрмакова С.С. – Харків – 2004. – N
17. – С. 25-32.

9 . Хромаев З.М., Поплавский Л.Ю., Защук Г.С. Тетрадь тре-
нера по баскетболу. – К.; “Украина”, 2003. – 128 с.

Надійшла до редакції 17.07.2008р.

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Савченко Г.О.
Харківський інститут банківської справи
Університету банківської справи НБУ

Анотація. У роботі розкрито особливості навчання аналі-
тичної діяльності у підготовці майбутніх фахівців. Особли-
вої уваги приділено визначенню сутності, змісту аналітич-
ної діяльності, розкриттю її технологічних аспектів,  ролі
моделювання при вивченні процесів та явищ. Залучення сту-
дентів до критичного осмислення інформації, заохочування
до всебічного аналізу, пошуку різноманітних способів вир-
ішення проблем, забезпечує формування необхідного рівня
освіти.
Ключові слова: аналітична діяльність, засоби моделювання,
інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. Савченко А.А. Аналитическая деятельность в
профессиональной подготовке будущих специалистов. В
работе раскрыты особенности обучения аналитической дея-
тельности при подготовке  будущих специалистов. Особое
внимание уделено определению сущности, содержанию ана-
литической деятельности, раскрытию ее технологических
аспектов, роли моделирования при изучении процессов и
явлений. Привлечение студентов к критическому осмысле-
нию информации, поощрение ко всестороннему анализу,
поиску разнообразных способов решения проблем, обеспе-
чивает формирование необходимого уровня образования.
Ключевые слова: аналитическая деятельность, средства моде-
лирования, информационно-коммуникационные технологии.
Annotation. Savchenko G.O. Analytical activity in professional
preparation of fu ture specialists. This article is devoted to
peculiarities of analytical activity as part of future specialists.
Special attention is given to definition of the essence of
analytical activity, its technological aspects, modelling in study
of processes and phenomena. Engaging of students to critical
judgement of the information, encouragement to multifold
analysis, search of various methods of the solution of problems,
ensures formation of a necessary educational level.
Keywords: analytical activity, modelling facilities, informational
and communicational technologies.

Вступ.
Головним завданням професійної освіти вис-

тупає підготовка фахівця як активного суб’єкта діяль-
ності, здатного самостійно аналізувати практичні си-
туації та виробляти власну стратегію дій, знаходити
та обґрунтовувати власні професійні рішення. Інши-
ми словами, один з пріоритетів державної політики з
освіти є підготовка фахівців-аналітиків у вищій школі.

Таким чином, в умовах сьогодення стає оче-
видним, що повільна реакція системи освіти на про-
блему розвитку готовності до аналітичної діяльності
призводить до зниження конкурентоспроможності
фахівців на ринку праці. Тому актуальність навчання
майбутніх фахівців аналітичної діяльності у про-
фесійній підготовці не викликає сумнівів.

В дослідженнях таких науковців, як О.Абдуллі-
на, Б.Ананьєв, Ю.Бабанський, Н. Божко, В.Загвязінсь-
кий, О.Касянова, Н.Кузьміна, Ю.Кулюткін, В.Кушнір,
Г.Нагорна, О.Островська, Т.Панасенко, В.Сластьонін,
Л.Спірін, М.Степінський, Г.Сухобська, А.Уман та ін.
розкрита проблема формування здатності до аналі-
тичної діяльності.

Проведений аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури (П.Гальперін, В.Давидов, О.Леонтьєв, І.По-
спєлов, М.Поспєлов, С.Рубінштейн, та ін.) свідчить
про те, що аналітичну діяльність ототожнюють зі
здійсненням розумових операцій (порівняння, аналіз,
синтез, абстрагування, узагальнення, аналогія, кла-
сифікація). Аналіз (від грецького – analysis) – це су-
купність прийомів мислення, мисленнєве структу-
рування досліджуваного об’єкта на складові частини,
екстрагування (виділення) їх окремих властивостей,
відношень з метою їх вивчення. Без аналізу немож-
ливі навіть найпростіші форми свідомої діяльності
людей.

Робота виконана за планом НДР Харківського
інституту банківської справи Університету банківсь-
кої справи НБУ.

Формулювання цілей роботи.
З огляду на вищесказане, метою нашої статті є

розкриття сутності, змісту аналітичної діяльності та
особливостей її навчання майбутніх фахівців.

Результати досліджень.
Для всебічного пізнання об’єктів необхідно

розглянути структурну взаємодію їх складових, тому
аналіз має поєднуватись, виступати в діалектичній,
суперечливій єдності з поняттям “синтез” (від грець-
кого – syntesis) – сполучення результатів аналізу ран-
іше розчленових елементів об’єкта в єдине ціле.
Аналіз невідривно пов’язаний з синтезом, а їх взає-
мозв’язок отримав відображення у формулі “аналіз
через синтез” (С.Рубінштейн), який означає, що в
процесі аналізу нові сторони предмета виявляються
через включення їх у різні контексти. Діалектична
суперечлива єдність “аналіз-синтез” розуміється як
синонім будь-якого наукового дослідження, що пе-
редбачає перехід від конкретного до абстрактного та
навпаки, а також визначення зв’язків, причин,
наслідків, тобто забезпечує об’єктивне, адекватне
відображення дійсності [1].
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Разом з тим, тільки за умов аналізу та синтезу
існує можливість при порівнянні відкривати всі
суттєві та несуттєві ознаки предметів, при класифі-
кації – вивчати властивості об’єктів, порівнювати їх
та групувати. С.Рубінштейн процес мислення пов’я-
зує зі складною аналітичною діяльністю, що включає
аналіз проблемної ситуації, відтворення знань, необ-
хідних для розв’язання задачі, перенос засвоєних спо-
собів дій. Розкриваючи роль аналітичної діяльності
при вивченні певних об’єктів, він підкреслював, що
“об’єкт у процесі мислення включається у все нові
зв’язки і в силу цього виступає у всіх нових якостях,
які фіксуються в нових поняттях; із об’єкта таким чи-
ном як би вичерпується новий зміст; він як би повер-
тається кожен раз іншою своєю стороною, в ньому
виявляються нові властивості” [2, с. 98-99].

У такий спосіб доцільним буде розглянути на-
ступні операції розумової діяльності. Порівняння –
це співставлення об’єктів пізнання з метою знаход-
ження схожості і відмінності між ними. Під абстрагу-
ванням розуміється уявне виділення суттєвих влас-
тивостей та ознак, що стають предметом мислення,
при одночасному відмовленні від всіх інших власти-
востей і ознак. У двох різних формах використовуєть-
ся узагальнення: 1) емпіричне, як уявне виділення
загальних властивостей у двох або декількох об’єктах
та їх поєднання на основі цього в групи; 2) науково-
теоретичне, як уявне виділення в об’єкта або декіль-
кох об’єктах, що розглядаються, суттєвих властивос-
тей у вигляді загального поняття для цілого класу
об’єктів на основі аналізу. Конкретизація також може
виступати в двох формах: 1) як мисленєвий перехід
від загального до одиничного, часткового; 2) як сход-
ження від абстрактно-загального до конкретно-част-
кового шляхом виявлення різних властивостей і оз-
нак цього абстрактно-загального [3, с. 34-35].

Проведений в роботі [4] аналіз змісту аналі-
тичної діяльності засвідчує, що існує декілька на-
прямків її розуміння наукою, тобто аналітична
діяльність:
1)ототожнюється з логікою наукового дослідження;
2)розглядається як засіб підготовки діагнозу ситуацій;
3)виступає як засоби отримання інформації при ви-
робленні політики або як основне джерело страте-
гічної інформації.

В залежності від методу існує системний, лог-
ічний, причинно-наслідковий, проблемний, статис-
тичний, конструктивний, категоріальний, програмно-
цільовий, балансовий, ситуаційний аналізи [5].

Ефективність аналітичної діяльності забезпе-
чують аналітичні уміння студентів, через які прояв-
ляється узагальнене вміння професійно мислити. До
них відносяться вміння: 1) розчленовувати об’єкти
на складові елементи (умови, причини, засоби, фор-
ми та ін. ); 2) співставляти, порівнювати; 3) усвідом-
лювати кожну частину у зв’язку з цілим; 4) знаходити
ідеї, висновки, закономірності, адекватні логіці об-
’єкта; 5) адекватно діагностувати об’єкти; 6) визнача-
ти головне завдання (проблему) та способи його оп-
тимального розв’язання [6].

Крім того, слід зазначити, що функціями анал-
ітичної діяльності виступають:
- оцінна (встановлення відмінностей фактично до-
сягнутого стану від запланованого шляхом по-
рівняння з установленими критеріями);

- діагностична (визначення якісної характеристики
об’єкта, що аналізується, з’ясування наслідкових
зв’язків);

- пошукова (обґрунтування рекомендацій щодо пе-
реведення об’єкта в бажаний стан, виявлення гли-
бинних резервів, підвищення ефективності діяль-
ності).

Однак на сучасному етапі особливого значен-
ня набувають дослідження авторів (С.Векслер, Т.Во-
ропай, І.Загашев, С.Заір-Бек, М.Ліпман [7], К.Мере-
дит, Є.Полат, Дж.Стіл, Ч.Темпл, Т.Олійник [8], О.Тягло,
Д.Халперн [9], М.Холодна та ін.), що пов’язують роз-
в’язання проблемних ситуацій у професійному се-
редовищі з такою аналітичною діяльністю, яка спря-
мована на опрацювання інформаційних потоків за
умов їх швидкого оновлювання.

Отже, на основі аналізу науково-педагогічної
літератури ми базуємось на визначенні аналітичної
діяльності як однієї з видів розумової діяльності, при-
значеної забезпечувати інформаційні потреби осо-
бистості за рахунок переробки вихідної інформації
та отримання якісно нового знання. До структури
аналітичної діяльності у такий спосіб відносяться
мотиваційна, змістова, операційна та рефлексивна
складові. На нашу думку, рефлексивна складова зас-
луговує особливої уваги, тобто одним з головних зав-
дань навчально-виховного процесу виступає залучен-
ня студентів до рефлексії, що спрямована на
усвідомлення студентом власної аналітичної діяль-
ності з метою її коригування та вдосконалення [4].

Забезпеченню оптимальних організаційно-
педагогічних умов навчання аналітичної діяльності
сприяє підвищення ролі моделювання як універсаль-
ного інструментарію розв’язування проблем різно-
манітних сфер діяльності. Аналіз психолого-педагог-
ічної  літератури (С.Бешенков, А.Вербицький,
О.Горстко, І.Левіна, Л.Нічуговська, Є.Ракітіна, В.Ру-
денко, І.Теплицький, Л.Фрідман, В.Штофф та ін.) зас-
відчує про те, що використання засобів моделюван-
ня актуалізує міжпредметні зв’язки, забезпечує
єдиний методологічний підхід для системного засвоє-
ння знань, змістовного аналізу процесів, явищ у
мікро- і макропредметному просторі.

Вивчення особливостей професійної діяль-
ності засвідчило, що її невід’ємною частиною висту-
пає інформаційне моделювання, що передбачає
цілеспрямований відбір інформації та представлен-
ня її у вигляді моделі з метою дослідження властивос-
тей об’єкта. Тому безперечно, навчання аналітичної
діяльності відбувалося на основі використання засобів
моделювання за умов дотримання етапів (постанов-
ка задачі, формалізація, аналіз моделі, інтерпретації,
рефлексії) та використання відповідних прийомів ана-
літичної діяльності. Водночас урахування циклічно-
го характеру моделювання зумовило можливість все-
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бічного аналізу досліджуваного об’єкта, системати-
зації даних та вдосконалення побудованої моделі [4].

Процес навчання аналітичної діяльності засо-
бами моделювання у процесі вивчення дисциплін
циклу природничо-наукової підготовки розглядаємо
як підготовку до майбутнього професійного аналізу,
а також до усвідомленого опанування різних видів
аналізу під час вивчення дисциплін циклу професій-
ної підготовки.

У процесі дослідження нами була побудована
й експериментально перевірена технологія форму-
вання готовності майбутніх фахівців до аналітичної
діяльності як система педагогічних заходів, що перед-
бачала безперервний цілеспрямований та послідов-
ний вплив на особистісно-професійне становлення
спеціалістів з метою формування в них заздалегідь
визначених особистісних та професійних якостей, які
гарантують виконання аналітичної виробничої
функції на високому рівні [10].

Виходячи з концепції особистісно орієнтова-
ного навчання, організація навчально-виховного про-
цесу здійснювалась на таких засадах, які дозволяють
майбутньому фахівцеві виявити себе активним суб-
’єктом навчальної та майбутньої професійної діяль-
ності, що спроможний до визначення особистісних
цілей аналітичної діяльності й засобів їх досягнення,
а також вибору ролі для себе серед інших суб’єктів.
Тому реалізація технології передбачала створення
умов для підвищення внутрішньої позитивної моти-
вації до аналітичної діяльності, використання засобів
моделювання та забезпечення професійної спрямо-
ваності навчання у процесі вивчення дисциплін при-
родничо-наукового циклу [4,7].

Доведення універсальності засобів моделю-
вання в аналізі об’єктів буде доцільним за умови, якщо
навчально-виховний процес базуватиметься на роз-
в’язанні відкритих практико-орієнтованих задач, які
забезпечують міждисциплінарну інтеграцію, та до-
ведення студентам значущості аналітичної діяльності
не тільки для розв’язування задач, але й для профес-
ійного становлення [4].

При розробці та впровадженні комплексу за-
дач ми керувались тим, що задачі повинні спонукати
до активної аналітичної діяльності: критичне осмис-
лення та оцінювання даних, різних методів їх пошуку,
отримання та обробки, орієнтація не тільки на по-
шук правильних або неправильних відповідей, а й на
пошук нестандартних шляхів розв’язання реальних
життєвих ситуацій, намагання “побачити” подальший
розвиток задачі, “відкрити” нові відношення. Також
вагомого значення, на нашу думку, набувають реф-
лексивні підсумки, що базуються на унікальних мож-
ливостях відновлення послідовності дій, що викону-
вались, аналізу отриманих результатів тощо.

Виходячи з розповсюдженої системи мислен-
євих навичок (за Б.Блумом – знання, розуміння, ви-
користання, аналіз, синтез, оцінка), ключовими сло-
вами, які передбачають мисленєві операції високого
рівня (аналіз, синтез, оцінка, використання), ми обра-
ли:  “серед ...обрати найсуттєвіші”, “у порівнянні з...”,

“звідки логічно витікає...”, “на відміну від...”, “до яко-
го типу ... можна віднести”, “складемо...”, “що буде,
якщо...”, “чому...”, “відповідно до даної точки зору...”,
“наведіть приклади з реальної практики...”, “якщо...,
то..., інакше...”, “навпаки...”, “як оцінити...”, “з чого
складається” та ін. Разом з тим, безперечно, принци-
пової значущості набуває діяльність викладача та сту-
дентів, спрямована на складання та аналіз інтерпре-
таційних, оціночних питань (“Як Ви розумієте
отриманий результат, або є він раціональним?”, “Чи
вважаєте отриманий результат достатнім для аналізу
даної ситуації?”, “Оцініть передбачені способи розв-
’язання відносно їх раціональності” тощо) [11].

Вивчення наукових праць з питань викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій
(Л.Білоусова, М.Жалдак, Н.Морзе, Т.Олійник [8], С.Ра-
ков та ін.) дозволило дійти висновку про наявність їх
значного педагогічного потенціалу для формування
готовності до аналітичної діяльності. Слід відмітити,
що використання засобів інформаційно-комунікац-
ійних технологій (ІКТ) дозволило підвищити ефек-
тивність аналітичної діяльності, зокрема зосередити-
ся на комп’ютерному експерименті, який надає
можливості управління інформаційними моделями
за умов зміни параметрів та структурних відношень.

Висновки.
Таким чином, залучення студентів у процесі

розв’язання задач, що пов’язані з майбутньою про-
фесійною діяльністю, до критичного осмислення (оц-
інювання) інформації, заохочування до всебічного
аналізу (із урахуванням багатогранності інформації),
пошуку різноманітних способів вирішення проблем,
ретельного аналізу умов та засобів отримання ре-
зультатів аналізу забезпечує формування в майбутніх
фахівців необхідного рівня освіти, що характеризуєть-
ся високим ступенем аналітичності, аргументації та
обґрунтованості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем профес-
ійної підготовки майбутніх фахівців.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ГІМНАЗІЇ
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ДВНЗ ’’Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет
імені Григорія Сковороди’’

Анотація. В даній статті розглядається сутність морального
виховання старшокласників та педагогічні умови стимулю-
вання потреби в морально-виховному самовдосконаленню
гімназистів. Нинішній стан виховної роботи характеризуєть-
ся глибокою і затяжною кризою. Потенційні можливості пе-
дагогічної системи гімназії сприятимуть розв’язанню про-
блеми залучення учнів до суспільно корисної діяльності, до
морального досвіду українців, до загальнолюдських ціннос-
тей. Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціального
розвитку індивіда, його участі в трудовому житті.
Ключові слова: моральне виховання, ціннісні орієнтації, пе-
дагогічні умови.
Аннотация. Сембрат А.Л. Педагогические особенности вос-
питательного процесса в гимназии. В данной статье рассмат-
ривается сущность морального воспитания старшекласников
и педагогические условия стимулирования потребности в
морально-воспитательному самосовершенствованию гимна-
зистов. Нынешнее состояние воспитательной работы харак-
теризуется глубоким и затяжным кризисом. Потенциальные
возможности педагогической системы гимназии будут оказы-
вать содействие решению проблемы привлечения учеников к
общественно полезной деятельности, к моральному опыту
украинцев, к общечеловеческим ценностям. Ценностные ори-
ентации формируются в процессе социального развития ин-
дивида, его участия в трудовой жизни.
Ключевые слова: моральное воспитание, ценностные ориен-
тации, педагогические условия.
Annotation. Sembrat A.L. Pedagogical habits of educational
process in a grammar school. In the given paper the nature of
intellectual education senior pupil and pedagogical conditions
of stimulation of necessity in moral – educational self-
improvement of high-school students is considered. The present
state of educational work is characterized by deep and lingering
crisis. Potentialitys of pedagogical system of a grammar school
will assist the solution of a problem of engaging of pupils to
socially beneficial activity, to intellectual experience украин-
цев, to universal worth. Valuable orientations are shaped during
social development of the individual, his{its} participation in
labour life.
Keywords: intellectual education, valuable orientations,
pedagogical conditions.

Вступ.
Сучасна шкільна практика, обґрунтована дер-

жавними документами України стосовно освіти,
інтенсивно створює та апробує нові моделі педагог-
ічних систем. В освітньому просторі України впевне-
но розвиваються нові типи шкіл: ліцеї, гімназії, при-

ватні школи, колегіуми, навчально-виховні комплек-
си тощо. Вони призначені відповідно до Закону про
загальну середню освіту задовольняти разом із за-
гальноосвітніми школами потреби населення Украї-
ни в освіті, проте педагогічні системи навчальних зак-
ладів нового типу відрізняються цілепокладанням,
змістом, особливостями організації навчально-вихов-
ного процесу, методами досягнення результатів. По-
ява інноваційних педагогічних систем визнається
вченими, зокрема О. Киричуком, явищем прогресив-
ним, яке вимагає аналізу сучасною наукою [7].

На думку сучасних філософів, які активно дос-
ліджують освітні процеси, глобальна освітня тенден-
ція ХХ століття, що перейшла і в ХХІ ст., зумовлює
формування взаємозв’язку філософсько-освітньої
методології, педагогічної теорії та освітньої практики
в умовах практично необмеженого різноманіття їх
усіх [2, 3, 4], отже й аналіз педагогічної системи гімназії
як інноваційного освітнього закладу не може бути
здійсненим без урахування цієї взаємодії.

Дослідники філософії освіти стверджують, що
десятилітній досвід державотворення в Україні зумо-
вив ситуацію, при якій свого реального втілення до-
сягли ті принципи та пріоритети освіти, які до цього
вимальовувалися лише як оптимальна теоретична
конструкція: максимальна демократизація освіти на
засадах доступності для всіх людей, дитиноцентрис-
тська та гуманістична орієнтація навчально-виховно-
го процесу, гуманітаризація освітнього процесу з
метою пропаганди моральних цінностей та активно-
го залучення до них молоді, автономія освітніх зак-
ладів, наступність різних ступенів освіти, співробіт-
ництво на ниві освіти різних державних і недержавних
установ, ідеологічна, культурна, релігійна терпимість
в освітньому процесі, полікультурність та багатовар-
іативність освіти, всебічний розвиток людини, фор-
мування загальнопланетарної та екологічної свідо-
мості, синтез єдиних стандартів освіти та широкої
диференціації освіти. Принципове значення має те,
що в основу функціонування освітньої системи Ук-
раїни покладено, на думку вченого М. Романенка,
не державні чи корпоративні інтереси, а систему за-
гальнолюдських цінностей, при чому “укріплення
інституційних можливостей системи освіти перетво-
рює її на одного з основних суб’єктів соціального
розвитку, що організовує більшість життєвого часу
практично всіх членів суспільства” [1, 6, 8]. Зміна соц-
іокультурної ситуації в Україні, зумовлена новими
державними підходами до всіх галузей господарства,
й освіти в тому числі, впливає на педагогічні системи
освітніх закладів, а в педагогічних системах гімназій
відіграє визначальну роль.

Робота виконана за планом НДР ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Мета даного дослідження полягає в аналізі та

теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов сти-
мулювання потреби в морально-виховному само-
вдосконаленню гімназистів.
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Методи та організація дослідження. Вико-
ристовувалися такі методи: аналіз науково-методич-
ної літератури з питань виховання ідеалу, застосову-
вались і методи бесід, опитування, анкетування
вчителів, школярів, батьків як відкритого, так і закри-
того типу. Проведення анкетування у формі інтер-
в’ю сприяло встановленню особистісного контакту
зі старшими підлітками. Доцільним було і викорис-
тання таких методів, як тестування, написання твору-
мініатюри та складання листів.

Дослідно-експериментальна робота здійсню-
валась у гімназії № 14 м. Біла Церква, Переяслав-
Хмельницькій гімназії Київської області та гімназії №
3 м. Шпола Черкаської області. На різних етапах дос-
лідження в експериментальній роботі було охоплено
504 старшокласники.

Результати дослідження та їх обговорення.
Припускаючи, що найпродуктивніше форму-

вання ціннісних орієнтацій старшокласників із ура-
хуванням їхніх вікових особливостей буде відбувати-
ся в навчально-виховному процесі гімназії, ми
виходили з того, що цьому процесу сприятимуть
відповідні педагогічні умови. Ми розуміємо багато-
аспектність такого поняття, як педагогічні умови, і не
ставимо перед собою завдання аналізувати їх деталь-
но. У межах нашого дослідження ми визначимо та
проаналізуємо лише такі педагогічні умови, які мож-
на вважати провідними стосовно формування
ціннісних орієнтацій старшокласників.

На нашу думку, провідними педагогічними
умовами формування ціннісних орієнтацій старшок-
ласників можна вважати наявність педагогічної сис-
теми гімназії, залучення учнів до мистецтва та педа-
гогічну взаємодію в усіх видах навчальної та
позаурочної діяльності в навчально-виховному про-
цесі гімназії.

Вибір саме цих педагогічних умов як провідних
стосовно формування ціннісних орієнтацій старшок-
ласників пояснюється такими чинниками: по-перше,
в масовій загальноосвітній школі, як показує аналіз
освітянської практики, не задовольняються потреби
як суспільства, так і самої особистості щодо отри-
мання освітніх послуг та формування ціннісних оріє-
нтацій, очевидно на це впливає відсутність педагогіч-
ної взаємодії між суб’єктами навчально-виховного
процесу; по-друге, навчально-виховний процес
гімназії має забезпечувати потреби як держави, так і
особистості в отриманні якісної освіти та формуванні
громадянина України, громадянина світу, що осно-
вою власного життя вважає загальнолюдські цінності,
а для реалізації таких глобальних завдань навчально-
виховний процес гімназії має функціонувати систем-
но, тобто як педагогічна система; по-третє, досвід
роботи обраної для дослідження гімназії, яка розви-
нулась на основі середньої спеціалізованої художньо-
музичного профілю школи, підтверджує думку бага-
тьох науковців про сприятливий вплив мистецтва на
формування ціннісних орієнтацій школярів.

Вибір навчальних закладів для підтвердження
гіпотези дослідження ґрунтувався саме на таких підхо-

дах. Співставлення особливостей навчально-виховно-
го процесу в загальноосвітніх середніх школах та в
гімназіях Київської області з навчально-виховним
процесом у досліджуваній гімназії дозволило зроби-
ти припущення про відмінність педагогічних умов, а
саме: наявність педагогічної системи та педагогічної
взаємодії в усіх видах навчальної та позаурочної діяль-
ності відрізняє педагогічні умови гімназії від педаго-
гічних умов загальноосвітніх шкіл, а залучення до
мистецтва в навчально-виховному процесі досліджу-
ваної гімназії порівняно з педагогічними умовами
інших гімназій виступає провідною педагогічною
умовою, що сприяє, на нашу думку, формуванню
ціннісних орієнтацій старшокласників.

Ми звертаємося в нашій роботі до історично-
го аналізу розвитку педагогічних систем гімназій не з
метою детального дослідження цього процесу, а лише
для того, щоб мати підтвердження висновку про те,
що в перехідні соціально-культурні історичні періо-
ди оновлювалося призначення такого навчального
закладу, як гімназія. Зміст навчання в гімназії, як і в
усіх інших школах, появу яких зумовлювали різні пе-
ріоди розвитку людства, був тісно пов’язаний із тими
цінностями, що пропагувалися відповідно до панів-
ної на той час ціннісної виховної системи та ідеалів,
яких прагнуло досягти людство.

Отже, розглянемо навчально-виховний процес
гімназії як педагогічну систему. Наш вибір саме пе-
дагогічної системи гімназії зумовлений тим, що відпо-
відно до Закону України “Про загальну середню осв-
іту” [3] лише гімназія має можливість довготривалого
впливу на вихованців – з 5 до 12 класу, оскільки і ліцей,
і колегіум як заклади нового типу мають у своїй сис-
темі лише 9-12 класи. У навчально-виховних комп-
лексах, які теж належать до закладів нового типу, діти
навчаються з 1-го класу, проте навчальні плани по-
чаткової школи однакові в усіх типах навчальних зак-
ладів, крім спеціалізованих із першого класу, отже
навіть у такому комплексі визначальним буде навчан-
ня в гімназії.

Поняття “система” широко розроблене у дос-
лідженнях філософів. Ми звертаємо увагу на чотири
позиції стосовно поняття “система”, які є спільними
для всіх варіантів його, поданих у філософській літе-
ратурі: система – ціле, яке складається з частин; мно-
жинність елементів, які входять у структуру системи,
знаходиться в певних зв’язках і відношеннях коорди-
нації; відношення і взаємодія елементів, які входять у
систему, утворюють певну цілісність та забезпечу-
ють у свою чергу взаємодію системи із зовнішнім
світом; елементи, які входять у систему як її струк-
турні компоненти, забезпечують її функціонування
через взаємодію один з одним. Таким чином, сутність
системи полягає в цілісності структурованих одиниць,
які входять до цієї системи та взаємодіють між собою
з метою досягнення цілісності. Оскільки термін “сис-
тема” має загальнонаукове значення, то може бути
застосованим і в педагогіці.

В теорії педагогіки поняття “система” викори-
стовується в різних полях смислів. Для нашого досл-



118

ідження суттєвими ми визначаємо такі: об’єкт або
предмет дослідження, який моделюється на основі
системно-структурного аналізу, з його допомогою
з’ясовуються взаємозв’язки й відношення, взаємо-
дію яких не можна дослідити без використання обо-
в’язкових при цьому методів діалектичного пізнан-
ня; як відбиття реально існуючої педагогічної
дійсності, дослідження якої за допомогою методів
системного аналізу дозволяє стверджувати, що ця
реальність існує як система і розвивається відповід-
но до законів, принципів, правил функціонування
систем, і модель якої вимагає дослідження й науково-
го обґрунтування; як існуюча реальність освітнього
закладу, сутність якого виявляється у специфічних
особливостях функціонування цього закладу, що
відрізняють його від інших освітніх систем; як об’єкт
управлінської діяльності спеціалістів щодо виявлен-
ня результативності педагогічних систем та розроб-
ки критеріїв їх оцінювання. Загальнонаукове розумі-
ння системи покладено в основу системного методу
дослідження, який передбачає структурування об-
’єкта з метою виявлення в ньому компонентів, що
взаємодіють, і наукового обґрунтування особливос-
тей функціонування одного чи декількох із них.

Виходячи з цього, нами була обґрунтована
необхідність інноваційних підходів до організації на-
вчально-виховного процесу в педагогічних системах
гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних ком-
плексів. Оскільки нинішній стан виховної роботи ха-
рактеризується глибокою, затяжною кризою, а за
своєрідністю світоглядно-ціннісних орієнтацій,
змістом, організаційним та методичним забезпечен-
ням, на думку більшості науковців та педагогів-прак-
тиків, виховання сьогодні не відповідає ні потребам
розвитку людини, ні завданням здійснення національ-
ної освіти, ні процесу творення суверенної держави,
то потенційні можливості педагогічної системи
гімназії у вихованні й навчанні учнів сприятимуть
розв’язанню проблеми залучення їх до суспільно ко-
рисної діяльності, до морального досвіду українців,
до загальнолюдських цінностей й на цій основі – до
формування власних конструктивних ціннісних оріє-
нтацій. Посилаючись на висновки, зроблені нами при
дослідженні природи ціннісних орієнтацій та висвіт-
лення цієї проблеми у філософській та педагогічній
літературі, зауважимо, що ціннісні орієнтації форму-
ються в процесі соціального розвитку індивіда, його
участі в трудовому житті, а виховання учнів можна
розглядати як керування становленням або зміною її
ціннісних орієнтацій у спеціально організованих умо-
вах. Отже, відповідно до яких ціннісних орієнтацій буде
“накреслено” життєвий проект особистості залежить,
на нашу думку, від соціально-педагогічних умов, у
яких ця особистість формується.

Зародження принципово нового типу соціаль-
ної політики в Україні визначає в педагогіці курс на
співробітництво, у психології – вимогу розуміння
потреб особистості. Соціально необхідним стає фор-
мування творчо активної, ціннісно соціально зорієн-
тованої особистості учня, особливо старшокласни-

ка. Саме з цією метою в педагогічній науці та прак-
тиці відбувається розробка й апробація соціально-
педагогічних умов формування особистості учня в
педагогічній системі гімназії, виявляються особли-
вості та специфіка організації навчально-виховного
процесу в окремому навчальному закладі, зокрема
гімназії, з метою використання досвіду, апробованих
моделей, умов, технологій виховання й навчання в
інших інноваційних та традиційних загальноосвітніх
навчальних закладах.

Висновки.
Оскільки нинішній стан виховної роботи харак-

теризується глибокою, затяжною кризою, то по-
тенційні можливості педагогічної системи гімназії у
вихованні й навчанні учнів сприятимуть розв’язан-
ню проблеми залучення їх до суспільно корисної
діяльності, до морального досвіду українців, до за-
гальнолюдських цінностей, а також ціннісні орієнтації
формуються в процесі соціального розвитку індиві-
да, його участі в трудовому житті, а виховання учнів
можна розглядати як керування становленням або
зміною її ціннісних орієнтацій у спеціально організо-
ваних умовах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших особливостtq ви-
ховного процесу у гімназії.
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ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАНЯТЬ НА ОРГАНІЗМ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
Смольц Т.В., Гловацкая І.В., Булейченко О.В.,

Філатова З.І., Щербак Л.М.
Національний педагогічний університет

ім. М.П.Драгоманова

Анотація. Дана робота  присвячена дослідженню впливу
фізкультурно-оздоровчих занять на організм студентів І кур-
су, які були зараховані до спеціальної медичної групи. У
статті відображено зміну тренувальних функціональних мож-
ливостей організму протягом року регулярних занять у спец-
іальній медичній групі відповідно затвердженій програмі на
кафедрі фізичного виховання і здоров’я. Зміна досліджува-
лася на основі об’єктивних і суб’єктивних показників тре-
нувальних функціональних можливостей організму протя-
гом навчального року. Результати дослідження дозволили
переконатися у важливості фізкультурно-оздоровчих занять
для підвищення витривалості і покращення функціонального
стану організму студентів.
Ключові слова: тренувальні функціональні можливості орган-
ізму, частота серцевих скорочень (ЧСС), фізкультурно-оз-
доровчі заняття, об’єктивні показники, суб’єктивні показни-
ки, спеціальна медична група.
Аннотация. Смольц Т.В., Гловацкая И.В., Булейченко Е.В.,
Филатова З.И., Щербак Л.Н. Влияние физкультурно-оздоро-
вительных занятий на организм студентов I курса специаль-
ной медицинской группы. Данная работа посвящена иссле-
дованию влияния физкультурно-оздоровительных занятий на
организм студентов І курса, которые были зачислены к спе-
циальной медицинской группе. В статье отображены изме-
нение тренировочных функциональных возможностей орга-
низма на протяжении года регулярных занятий в специальной
медицинской группе соответственно утвержденной програм-
ме на кафедре физического воспитания и здоровья. Измене-
ние исследовалось на основе объективных и субъективных
показателей тренировочных функциональных возможностей
организма на протяжении учебного года. Результаты иссле-
дования разрешили убедиться в важности физкультурно-оз-
доровительных занятий для повышения выносливости и улуч-
шения функционального состояния организма студентов.
Ключевые слова: тренировочные функциональные возможнос-
ти организма, частота сердечных сокращений (ЧСС), физкуль-
турно-оздоровительные занятия, объективные показатели,
субъективные показатели, специальная медицинская группа.
Annotation. Smolts T.V., Glovatska I.V., Buleichenko O.V.,
Filatova Z.I ., Сherbak L.N. The Influence athletic-sanitary
occupation on organism student I course of the special medical
group. Given work is dedicated to study of the influence athletic-
sanitary occupation on organism student І course, which were
enrolled to special medical group. In article tell about change
the burn-in functional possibilities of the organism on length of
the year regular occupation in special medical group accordingly
confirmed program on pulpit of the physical education and
health. Change was researched on base objective and subjective
factors of the burn-in functional possibilities of the organism
on length of the school year. The results of the study have
allowed to make sure in importance athletic-sanitary occupation
for increasing of endurance and improvements of the functional
condition of the organism student.
Key words: burn-in functional possibilities of the organism,
frequency of the warmhearted reductions, athletic-sanitary
occupations, subjective factors, objective factors, special medical
group.

Вступ.
У наш час забезпечення проблеми рухової

активності молоді з ослабленим здоров’ям або низь-
ким рівнем фізичної підготовленості потребує дот-

римання принципів індивідуального підходу. В про-
цесі фізкультурно-оздоровчих занять доцільно кори-
стуватися тестами самоконтролю. Самоконтроль –
це систематичні самостійні спостереження за зміна-
ми свого здоров’я, фізичного розвитку й фізичної
підготовленості особи, яка займається фізичними
вправами.[4, 6]

Як показники самоконтролю використаються
суб’єктивні й об’єктивні ознаки функціонального
стану організму під впливом фізичних навантажень.
Такі показники самоконтролю як самопочуття,
настрій, неприємні відчуття, апетит, відносяться до
суб’єктивних, а частота серцевих скорочень (ЧСС),
маса тіла, довжина тіла, функція кишково-шлунково-
го тракту, потовиділення, життєва ємність легенів
(Ж.Е.Л.), сила м’язів, динаміка розвитку рухових яко-
стей, спортивні результати – до об’єктивних.[7, 9]

Загальновизнано, що правдивим показником
тренованості є пульс. Оцінку реакції пульсу на фізич-
не навантаження можна використовувати в процесі
занять фізичною культурою для самоконтролю за
станом організму.[2] Доцільно користуватися деяки-
ми об’єктивними критеріями реакцій організму на
фізичні навантаження, основним з яких і багато в чому
інтегральним є частота серцевих скорочень (ЧСС).
Навантаження, навіть невеликі, викликають приско-
рення пульсу. Науковими дослідженнями встановле-
но пряму залежність між ЧСС та величиною фізич-
ного навантаження. . Після фізичних навантажень
пульс здорової людини приходить в початковий стан
через 5-10 хвилин, вповільнене унормування пульсу
говорить про надмірність навантаження.[1, 3]

При регулярних заняттях фізичними вправа-
ми необхідно систематично слідкувати за своїм са-
мопочуттям і загальним станом здоров’я. Контролю-
вати стан свого організму можна по зовнішніх і
внутрішніх ознаках. До зовнішніх ознак відносяться
виділення поту, зміна кольору шкіри, порушення ко-
ординації й ритму дихання. До внутрішніх ознак сто-
млення відносять появу болю у м’язах, нудоту й навіть
запаморочення. У таких випадках необхідно припи-
нити виконання вправи, відпочити й на цьому закін-
чити тренування. Якщо після занять фізичними впра-
вами самопочуття, настрій, апетит, сон гарні і є
бажання займатися далі, то це показує, що ваш
організм справляється з навантаженнями.[5, 8, 10]

Робота виконана у відповідності до плану НДР
Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова.

Формування цілей роботи.
Метою даної роботи є дослідження впливу

фізкультурно-оздоровчих занять на зміну тренуваль-
них функціональних можливостей організму, що виз-
начаються шляхом порівняння об’єктивних (межі тре-
нувального рівня ЧСС) і суб’єктивних (самопочуття,
настрій, сон) показників, які були зібрані протягом
навчального року.

Результати досліджень опрацьовувалися мето-
дами варіаційної статистики за допомогою пакету
програм “Microsoft Excel 2000”.
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Результати досліджень.
Дослідження проводилося у групі студентів І

курсу факультету Української філології, які займають-
ся у спеціальній медичній групі. Група складалась з
78 чоловік (100%). Студентам було запропоновано
щомісяця проводити розрахунки показників меж тре-
нувального рівня ЧСС (об’єктивні показники) і запи-
сувати результати у Щоденник зміцнення здоров’я,
розроблений професором Дубогай О.Д. Враховува-
лася зміна середніх показників протягом осінньо-зи-
мового та зимово-весняного семестрів.

Також кожен студент в окремому бланку
відмічав суб’єктивні показники тренувальних фун-
кціональних можливостей організму – самопочут-
тя, настрій, сон, які він спостерігав у проміжках між
заняттями.

Дослідження суб’єктивних показників було
проведено шляхом вивчення меж тренувального
рівня частоти серцевих скорочень – ЧСС. На початку
дослідження вік студентів становив 17 – 19 років. Так
як дослідження проводилося протягом навчального
року, на момент отримання показників зимово-вес-
няного семестру вік змінився і становив 18 – 20 років.

Порівнюючи ЧСС спокою осінньо-зимового і
зимово-весняного семестрів спостерігається знижен-
ня кількості ударів за хвилину в середньому на 17
ударів. Ця зміна обумовлена регулярними фізични-
ми навантаженнями, які передбачені програмою
фізичних занять у спеціальній медичній групі і
свідчить про розвиток витривалості організму.

Максимальна ЧСС розраховувалася за форму-
лою: Максимальна ЧСС = 220 – вік. Число 220 – це
константа формули, яка використовується для розра-
хунку максимальної ЧСС у спеціальній медичній
групі. Це дуже надійний показник, який залишається
постійним і змінюється тільки з віком, зазвичай зни-
жуючись.

Оздоровчо-тренувальна ЧСС розраховувалась
через формулу: оздоровчо-тренувальна ЧСС = мак-
симальна ЧСС – ЧСС спокою. При порівнянні по-
казників оздоровчо-тренувальної ЧСС осінньо-зимо-
вого і зимово-весняного семестрів, ми побачили, що
показники зростають на 16 одиниць, отже, зростають
тренувальні можливості організму.

Межа оздоровчо-тренувальної ЧСС (межа
оздоровчо-тренувальної ЧСС = (оздоровчо-трену-
вальна ЧСС х 0,6) + ЧСС спокою) зменшується на 7
одиниць; межа лікувально-тренувальної ЧСС (межа
лікувально-тренувальної ЧСС = (оздоровчо-трену-
вальна ЧСС х 0,5) + ЧСС спокою) – на 9 одиниць.

Порівнюючи максимальну межу тренуваль-
ної ЧСС (максимальна межа тренувальної ЧСС =
оздоровчо-тренувальна ЧСС х 0,85) + ЧСС спокою)
осінньо-зимового і зимово-весняного семестру спо-
стерігається зниження показників на 4 одиниці (табл.
1,  рис. 1).

При порівнянні результатів ЧСС спокою, мак-
симальної ЧСС, межі оздоровчо-тренувальної ЧСС,
межі лікувально-тренувальної ЧСС і максимальної
межі тренувальної ЧСС спостерігається зниження по-

казників, а в оздоровчо-тренувальній ЧСС навпаки –
підвищення. Це свідчить про те, що тренованість сер-
ця зростає, воно починає працювати економніше.

Крім дослідження об’єктивних показників тре-
нувальних функціональних можливостей організму
проводилося дослідження суб’єктивних показників,
таких як самопочуття, настрій і сон. На кожному за-
нятті у відповідних бланках студенти відмічали суб-
’єктивні показники за п’ятибальною шкалою. До ува-
ги бралася динаміка зміни показників протягом
навчального року (рис. 2).

Суб’єктивні показники тренувальних функці-
ональних можливостей організму такі ж важливі, як і
об’єктивні. Адже якщо після фізичних вправ самопо-
чуття, настрій, апетит, сон гарні і є бажання займати-
ся далі, то це вказує на те, що організм справляється
з навантаженням.

Прослідкувавши за отриманими результатами
суб’єктивних показників ми побачили, що на початку
навчального року показники досить низькі, але почи-
наючи з листопада вони підвищилися. У січні спосте-
рігається спад. Це можна пояснити напругою під час
складання сесії. Надалі, починаючи з лютого, спостер-
ігаємо поступове підвищення. У травні ми маємо май-
же відмінні результати. Отже, організм студентів в ре-
зультаті регулярних фізкультурно-оздоровчих занять
у спеціальній медичній групі почав справлятися із зап-
ропонованим навантаженням. Цей факт підтверд-
жується також і об’єктивними показниками.

Висновки.
Підсумувавши вище зазначені результати ми

дійшли висновку, що завдяки регулярним оздоров-
чо-фізичним заняттям протягом року вдається по-
кращити показники тренувальних функціональних
можливостей організму.

Насамкінець варто нагадати, що за будь-яких
схем побудови занять, планування рухової активності
засобами оздоровчого тренування в режимі робо-
чого тижня, місяця, року тощо необхідними умова-
ми гарантування безпеки та ефективності застосова-
них навантажень, їх спрямування саме на вирішення
завдань докорінного поліпшення здоров’я, по-перше,
постійний самоконтроль стану власного здоров’я та
самопочуття з боку тих, хто займається (і це потре-
бує спеціального навчання), а по-друге, – регулярне
запровадження заходів лікарського контролю.

Перспективи подальших досліджень.
Подальші дослідження передбачається прове-

сти у напрямку вивчення впливу оздоровчо-фізкуль-
турних занять із використанням маніпулятивних тех-
нологій на студентів спеціальної медичної групи.
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Рис. 1. Графік змін показників меж
тренувального рівня ЧСС протягом

 навчального року
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Таблиця 1 
Зміна показників меж тренувального рівня ЧСС протягом навчального року 

 

 Осінньо-зимовий семестр Зимово-весняний семестр 

Вік 17-19 18-20 
ЧСС спокою 93 76 
Максимальна ЧСС  202 201 
Оздоровчо-тренувальна ЧСС  109 125 
Межа оздоровчо-тренувальної ЧСС 158 151 
Межа лікувально-тренувальної ЧСС 148 139 
Максимальна межа тренувальної ЧСС 186 182 

 

Рис. 2. Зміна суб’єктивних показників тренувальних функціональних можливостей
організму студентів протягом навчального року
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У
ПРОФІЛАКТИЦІ І ЛІКУВАННІ

ПЛОСКОСТОПОСТІ
Станішевська Ж.Ф.

Відкритий міжнародний Університет розвитку
людини «Україна»

Анотація. В статті відображено стислий зміст методики фізич-
ної реабілітації та спеціальних пристроїв, устілок-коректорів
у профілактиці та лікуванні плоскостопості у дітей дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку. Принципи свідомості та
активного ставлення батьків і дітей до лікування плоскосто-
пості виступає передумовою до вилікування. Спеціальні тре-
нажери дають змогу більш ефективному усуненню патології
стоп, підвищують рухливість у суглобах.
Ключові слова: плоскостопість, коригуючі фізичні вправи,
устілки, технічні засоби.
Аннотация. Станишевская Ж.Ф. Применение технических
средств в профилактике и лечении плоскостопия. В статье
отражается краткое содержание методики физической реа-
билитации и специальных приспособлений для профилакти-
ки и лечения плоскостопия у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Принципы сознания и активного отно-
шения родителей и детей к лечению плоскостопия выступа-
ют предпосылкой к излечению. Специальные тренажеры дают
возможность более эффективно устранять патологию стоп,
повышают подвижность в суставах.
Ключевые слова: плоскостопие, корригирующие физические
упражнения, стельки, технические приспособления.
Annotation. Stanishevska Z. F. Application of hardware
components in preventive measures and treatment of platypodia.
In the article short maintenance of method of physical
rehabilitation and special adaptations is reflected for a
prophylaxis and treatment of flat-footedness for the children
of preschool and junior school age. Principles of consciousness
and the active attitude of parents and children to treatment of
a platypodia appear a premise to treatment. Special simulators
enable to eliminate more effectively a pathology of autopodiums,
raise motility in joints.
Keywords: flat-footedness, physical exercises, inner sole,
technical attachment.

Вступ.
Фундаментальні трансформаційні зміни еко-

системи нашої планети, суттєве забруднення і по-
гіршення екологічного довкілля, високий рівень зах-
ворюваності батьків (особливо матерів), ціла низка
невирішених екологічних, медичних проблем сприя-

ють збільшенню кількістю дітей з різними порушен-
нями опорно рухового апарату, надаючи цьому спек-
тру проблематики особливої актуальності. Тому про-
блема профілактики розвитку плоскостопості і
порушень постави у дітей дошкільного і раннього
шкільного віку, є невідкладною потребою часу.

За даними Мінздраву України, за 2006 рік,
лише 14% дітей практично здорові, 50% – мають
функціональні відхилення від норми, 35-37% – хронічні
захворювання.

Дані медичних оглядів дітей дошкільного і мо-
лодшого шкільного віку зареєстрували найбільш по-
ширену патологію опорно рухового апарату у виг-
ляді  різних форм  порушення постави і
плоскостопості.

Майже кожна третя дитина має загрозу розви-
нення більш тяжких наслідків – сколіозу, кіфозу, фіксо-
ваної плоскостопості.

Стопа є фундаментом тіла людини, опорою,
тому порушення цього фундаменту відображається
на формуванні підростаючого організму і порушує
властиві три основні функції: ресорну, балансування
та проштовхування.

Склепіння стопи створює передумови до зміни
навантаження, що викликає збурення великої
кількості суглобів стопи. У створенні нормальних
склепінь важливу роль відіграють не тільки правиль-
не взаємо розташування множених частин стопи, але
й нормальний стан звя’зочного апарату та узгодже-
ну роботу м’язів стопи і гомілки.

Плоскостопість – це деформація стопи, що
характеризується сплощенням її склепіння. Розрізня-
ють повздовжнє та поперечне склепіння. В нор-
мальній стопі поздовжнє склепіння має форму ніші і
простягається від основи великого пальця і до почат-
ку п’яти та від внутрішнього краю підошви до її сере-
дини. Поперечне склепіння являє собою дугу, що
утворюється голівками плюснових кісток з опорою
на першу і п’яту. Головною силою, що підтримує
склепіння стопи – є м’язи-супінатори (передній і
задній і велико гомілкові м’язи) і м’язи-згиначі (особ-
ливо довгий згинач великого пальця).

При зниженні повздовжнього склепіння стопи
виникає повздовжена плоскостопість, а поперечному
– поперечна плоскостопість. Іноді ці форми плоско-
стопості сполучаються. Повздовжня плоскостопість
часто супроводжується відведенням переднього
відділу стопи, підняттям її зовнішнього краю і прона-
цією п’ятки, так званим вальгусом стопи. (плосковаль-
гусна стопа). У таких випадках, внутрішня кісточка
помітно висовується, а зовнішня – западає (рис. 1).

Плоскостопість буває уродженою і набутою.
Набута плоскостопість, залежно від причин, що її вик-
ликали, поділяються на рахітичну, паралітичну, трав-
матичну і статичну. Остання – найрозповсюджений
різновид плоскостопості. Головною причиною ста-
тичної плоскостопості, є слабість м’язів і зв’язкового
апарату, що підтримують склепіння стопи.

Стан склепіння стопи визначають візуально і при
підозрі на плоскостопість ступінь її сплющення дослід-
жують за допомогою плантограмм – відбитків стопи.
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Плоскостопість лікують комплексно, трива-
ло. Широко використовуються лікувальна фізична
культура, лікувальний масаж, спеціальне взуття і усті-
лки – супінатори , застосування приладів, тренажерів.

Робота виконана за планом НДР відкритого
міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

Формулювання цілей роботи.
В статті відображено стислий зміст методики

корегування недоліків і порушення стопи.
Ціль дослідження: вивчити сучасний стан

проблеми – розповсюдженість патології стоп серед
дитячого контингенту, ознайомитися з реабілітацій-
ними заходами, спрямованими на усунення недоліків
стопи в умовах дитячих садків і молодших класах шкіл,
розроблення комплексної програми відновлюючого
лікування дітей з патологією стопи, обґрунтування
ефективності застосування у комплексному лікуванні
технічних пристроїв для укріплення стоп.

Мета дослідження .  Обґрунтувати не-
обхідність застосування факторів фізичної реабілітації
та використання спеціальних устілок і технічних при-
строїв у профілактиці і лікуванні патології стопи у
дітей дошкільного та раннього шкільного віку. Досл-
ідити вплив фізичних вправ, що виконуються на тре-
нажерах, на динаміку усунення деформації стопи.
Розробити методичні рекомендації по застосуванню
комплексної терапії плоскостопості у дітей.

Методи дослідження. Для дослідження по-
ставленої у роботі мети, ми використовували комп-
лекс адекватних методів дослідження: теоретичний
аналіз стану проблеми, поширеність патології серед
дитячого контингенту і узагальнення досвіду роботи
багатьох авторів, оцінка якості засвоєння спеціаль-
них знань у цій патології – методи математичної ста-
тистики.

Результати дослідження.
В результаті теоретичного досліду, нами вста-

новлено, що до основних недоліків, притаманних тра-
диційному методу попередження формування
стійкої патології стопи, можна віднести такі:
· Відсутність виявлення патологій у дитячих садках,
початкових школах в наслідок дуже поверхньо про-
ведених медичних профілактичних оглядів

· Після виявлення патології діти не підлягають дис-
пансеризації

· Відсутнє спостереження за лікуванням дітей
· В умовах дитячих садків не сформовані групи дітей
с патологією стопи і не застосовуються спеціальні
корегуючі заходи.

· Відсутність у батьків і дітей спеціальних знань про-
блеми плоскостопості, методів профілактики.

Корекція деформацій стоп за допомогою
фізичних вправ

З метою корекції і попередження плоскосто-
пості нами розроблені комплекси фізичних вправ для
учнів різного віку. Пропоновані фізичні вправи, тоб-
то рухи, зміцнюють м’язи і зв’язки, які підтримують
зводи стопи. Під дією регулярних рухів збільшується
кількість м’язових волокон, а також їх діаметр, пол-
іпшується трофіка і тонус тканин та стоп, їх іннерва-
ція, здатність реагувати на зміну умов ходи і статичні
навантаження, які притаманні кістково-м’язовим
структурам стопи.

Рухи стопи діють подібно усмоктувальному і
нагнітальному насосу, прискорюючи хід венозної
крові і лімфи, тим самим збільшуючи приток пожив-
них і енергетичних речовин, які підсилюють виведен-
ня продуктів розпаду життєдіяльності клітин і тканин,
зв’язок і м’язів стопи.

Курс лікування фізичними вправами продов-
жується довго із щоденним їх виконанням на протязі
25-30 хвилин поряд з ЛГ використовують ранкову
гігієнічну гімнастику, лікувальну ходьбу, їзду на ве-
лосипеді, лижах и т.д.

Спеціальні вправи виконуються із різних вихі-
дних положень із застосуванням різних предметів і
снарядів.

При плоскостопості дуже важливим є масаж,
який виконується перед комплексом лікувальної
гімнастики на поперековому відділі, де беруть поча-
ток нерви нижніх кінцівок, потім масаж стегна і гом-
ілки. В разі плоско-вальгусної чи плоско-варусної сто-
пи масаж диференційований тому що стан
напруження м’язів гомілки різний.

Завданням корекції деформацій стопи в дитячо-
му і юнацькому віці за допомогою ортопедичних усті-
лок є „повернення” зводів у „належний” стан і „підтрим-
ка” зводів від подальшого просідання в зрілому віці.

Найбільш складним при виготовленні ортопе-
дичних устілок є визначення топографії розміщення

Рис. 1. Установка п’ят: а – нормальна, б – вальгусна, в – варусна.

 
          а)                                  б)                                     в) 
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підошвених коригуючих елементів, їх розміри і висо-
ти викладки підзводних потовщень для того, щоб зас-
тосовані коректори дійсно впливали на відповідні
кістково-м’язові структури і „піднімали” саме ті ділян-
ки стопи, які просіли, на необхідну висоту.

Новим ефективним засобом можливо реко-
мендувати корекцію деформації стопи і попереджен-
ня плоскостопості за допомогою спеціальних трена-
жерних пристроїв ,  які  дозволяють сумісно
здійснювати такі види впливів на стопу як активні
рухові дії в суглобах стопи і м’язів нижніх кінцівок
(фізичні вправи) масаж підошвенної сторони стопи і
вібростимулювання .

Пристрій «валик з масажними елементами»
(рис. 2).

Запропонований пристрій дозволяє при вико-
нанні стопами фізичних вправ:
а)котінням валика вперед-назад викликати резонансні
струси підошвенної поверхні стопи, чим забезпе-
чується відразу 2 види масажу – механічний і вібро-
масаж.
б)Котіння дозволяє значно зміцнити зв’язки, які натя-
гують зводи стопи, збільшити кількість структур-
них одиниць у м’язових волокнах і підвищити їх
функціональний стан, витривалість і силу, поліпши-
ти трофіку тканин і їх еластичність.

Пристрій вібромасажна «бігова доріжка»
(рис. 3) слугує для зміцнення функціонального ста-
ну стопи, гомілки і стегна.

У цій конструкції вирішені такі технічні момен-
ти, як можливість вібрації і масажу ніг і оптимальне

збудження ЦНС, залоз внутрішньої секреції. Сутність
пропонованого пристрою пояснюється зміною впли-
ву вібромасажного полотна доріжки на стопи в за-
лежності від напрямку ходи – підйому пацієнта або
спуску з можливістю зміни кута і спрямуванню на-
хилу полотна завдяки шарнірного встановлення, яке
дозволяє обертатися валику-східці. Кожний валик має
масажне покриття – горбинки, що забезпечує одно-
часний масаж стоп ніг. Частота вібрації регулюється
швидкістю «ходи».

За допомогою цих пристроїв можливе ство-
рення вібромасажної стимуляції з дією на епіфізарні
зони кісток стопи, які підвищують функціональний
стан як опорно-рухового апарату, так і всього орган-
ізму дитини.

Відносна простота пристроїв повинна знайти
широке застосування в дитячих лікувальних устано-
вах, садках, школах.

Стопа є опорою, фундаментом тіла, тому при-
родно, що порушення цього фундаменту обов’язко-
во відображається на формуванні підростаючого
організму. Зміна форми стопи не тільки приводить
до зниження її функціональних можливостей, але, і
що важливо, змінює положення таза, хребта. Це не-
гативно впливає на функцію останнього, на поставу
і загальний стан дитини.

Тому своєчасна діагностика наявності плос-
костопості та наявно патологічної постави стопи і
проведення профілактично-лікувальних заходів
сприяє підвищенню ефективності запропонованої
методики лікування у вирішенні поставлених задач.

фіг. 1.                                           фіг. 2.  

Рис. 3. Пристрій вібромасажна «бігова доріжка»

Рис. 2. Пристрій «валик
з масажними елементами»

 
фіг. 1.                                           фіг. 2.                                                  фіг. 3. 
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Принципи свідомості та активності ставлення
дітей і батьків до лікування плоскостопості виступає
передумовою для вилікування.

Висновки:
1. Своєчасна діагностика початкової наявності плос-
костопості і проведення профілактично-лікуваль-
них заходів сприяє підвищенню ефективності у ви-
рішенні поставлених задач.

2.Принципи свідомості та активного ставлення
батьків і дітей до лікування плоскостопості висту-
пає передумовою до вилікування.

3.Поява сучасних засобів-спеціальних тренажерів та
устілок дає змогу більш ефективному усуненню
патології стоп, підвищує рухливість у суглобах, ук-
ріпленню м’язів стопи і гомілки.

4.Лікування плоскостопості потребує постійного три-
валого комплексного застосування методів фізич-
ної реабілітації.

5.Профілактика та усунення патології стопи у дітей
повинна здійснюватися не лише лікарями а і педа-
гогами та батьками.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем застосу-
вання технічних засобів у профілактиці і лікуванні
плоскостопості.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Тимошенко О.В.

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

Анотація. У статті представлено структурно-фунціональну
модель оптимізації професійної підготовки майбутніх вчи-
телів фізичної культури. Розкриті її структурні елементи і
вказано на шляхи удосконалення професійної підготовки
відповідно до вимог розвитку сучасної освіти в Україні. Вста-
новлено, що тільки комплексне удосконалення всіх струк-
турних елементів професійної підготовки, а не лише її окре-
мих складових дасть можливість  значно оптимізувати
професійну підготовку фахівців у ВНЗ.
Ключові слова: підготовка, модель, вчитель, фізична культура.
Аннотация. Тимошенко O.В.. Пути оптимизации професси-
ональной подготовки будущих учителей физической куль-

тури в условиях развития современного образования в Ук-
раине. В статье представлена концептуальная, структурно-
функциональная модель оптимизации профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры. Рас-
крыты ее структурные элементы и указано на пути совер-
шенствования профессиональной подготовки в соответствии
с требованиями развития современного образования в Ук-
раине. Установлено, что только комплексное усовершенство-
вание всех структурных элементов, а не только ее отдельных
составляющих даст возможность значительно оптимизиро-
вать профессиональную подготовку специалистов в ВУЗ.
Ключевые слова: подготовка, модель, учитель, физическая
культура.
Annotation. Timoshenko O.V. The ways of optimization
professional preparation of future teachers of physical culture
according to development of modern education in Ukraine. In
this article the structural and functional model of optimization
of professional preparation of future teachers of physical culture
is presented. Exposed its structural elements and it is indicated on
the ways of improvement of professional preparation according
to the requirements of development of modern education in
Ukraine. It is set, that only complex improvement of all structural
elements of professional preparation, and not only its separate
constituents will give possibility considerably to optimize
professional preparation of specialists in high schools.
Keywords: preparation, model, teacher, physical training.

Вступ.
На сьогоднішній день ступінь удосконалення

функціонування навчального закладу визначається
не стільки його поточною, сьогоднішньою ефектив-
ністю використання ресурсів, скільки здібністю у
повній мірі застосовувати досягнення науково-техні-
чного прогресу для підвищення ефективності на-
вчального процесу у перспективі. На думку О.В.Пен-
дзина і Е.К. Скибицького скільки б не було досконалим
чи ефективним те чи інше виробництво, галузь, в тому
числі, педагогічна освіта, його майбутнє залежить в
першу чергу від здібності до подальшого удоскона-
лення на основі застосування досягнень новітніх тех-
нологій [8]. Багато науковців вказують на те, що про-
блема виходу на більш високий рівень підготовки
майбутніх фахівців для всіх галузей народного госпо-
дарства пов’язується з оптимізацією професійної
підготовки спеціалістів [2,4].

За дослідженнями А.П. Верхоли ефективність
професійної підготовки закономірно залежить від
вибору оптимальних поєднань методів викладання,
стимулювання і контролю. Якщо вибір методів і за-
собів підготовки відповідає поставленим завданням,
враховує особливості змісту і можливості молоді, то
ефективність навчання буде максимально можливим
у відповідних умовах. Якщо ж вибір методів і засобів
є стандартним у різних умовах, незалежно від спе-
цифіки завдань, які вирішуються, особливостей змісту
і можливостей студентів, то ефективність підготовки
буде нижчою за оптимальну [3].

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

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є розробка і об-

ґрунтування концептуальної, структурно-функціо-
нальної моделі оптимізації професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури і визначити
шляхи її удосконалення в умовах розвитку сучасної
освіти в Україні.
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Результати дослідження.
На думку Б.С. Гершунського [4, ст. 5], станов-

лення і інтенсивний розвиток теорії оптимізації на-
вчально-виховного процесу, який охоплює різні сто-
рони таких глобальних педагогічних явищ як виховання
і навчання пояснюється глибокими об’єктивними
причинами, неперервним збільшенням вимог сусп-
ільства до навчальних закладів, які виконують на прак-
тиці складне і відповідальне завдання, а саме форму-
ють усесторонню розвинену особистість.

 В. П. Скалозуб розглядає питання оптималь-
ної діяльності основної системи вищої школи: викла-
дач-студент-ціль у навчально-виховному процесі, у
зв’язку з необхідністю встановити принцип система-
тичності у дидактичній вищій школі [7]. Автор вва-
жає, що введення принципу систематичності відкри-
ває перспективи максимального використання
студентом можливості діяти як саме організуюча си-
стема, у чому проглядається існуючий фактор опти-
мізації навчального процесу. Таким чином, на дум-
ку В.  П.  Скалозуба ,  встановлення окремих
дидактичних принципів також є компонентом опти-
мізації навчального процесу .

С. І. Архангельський вважає, що слід розгляда-
ти оптимізацію як фактор, який визначає зміст і коло
завдань наукової організації навчального процесу,
тобто він розглядає оптимізацію, не як самостійний
процес, а всього як деяку якісну характеристику
кінцевих рішень трьох взаємопов’язаних питань: по-
будови оптимальної системи і всіх її елементів; вста-
новлення оптимальних шляхів її функціонування і
розвитку; вибір оптимальних способів її оцінки, ре-
гулювання і управління [1]. Перераховані питання
можна розглядати як завдання чи кінцеві результати
оптимізації процесу навчання, але не як зміст оптим-
ізації процесу, який розглядається.

На нашу думку, велике значення має виперед-
жальне навчання, тобто воно повинно виходити на
передній край настільки, щоб по закінченні навчаль-
ного закладу фахівець був на рівні сучасних знань.
По-перше, необхідність у випереджальному навчанні
пов’язана із прискоренням темпів розвитку науки і
відставанням навчання. Друга причина, яка вимагає
випереджального навчання, полягає у потребі ско-
ротити час на підготовку спеціаліста в області про-
блемних знань. Третя причина – дидактичної власти-
вості. У навчанні не можна весь час грати, необхідно
забезпечити умови для можливості студентів вирішу-
вати реальні проблеми, так-як істотне значення має
фактор старіння наукової інформації.

Оптимальність витрат часу і зусиль викладачів
і студентів перевіряється відповідністю їх діючим
гігієнічним нормативам. Так, навчальне навантажен-
ня для бакалаврів повинно становити не більше 30
годин на тиждень, для магістрів не більше 18 годин. У
цей час, природно, не входять витрати на методичну,
виховну та організаторську роботи, які у всіх вищих
навчальних закладах проводяться після робочого дня.

Що стосується моделі оптимізації професій-
ної підготовки фахівця фізичного виховання і спорту,
то вона має дві складові: оптимізація наукової орган-

ізації педагогічної праці у вищій школі та оптимізація
змісту професійної підготовки (рис. 1.). При цьому
оптимізації наукової організації педагогічної праці у
вищій школі, то вона складається з оптимізації управ-
ління професійною підготовкою і оптимізації роботи
керівника. До оптимізації управління професійною
підготовкою відносяться: планування і організація,
регулювання і корекція діяльності, навчально-матер-
іальні умови, поточний і підсумковий контроль фун-
кціонування ВНЗ в цілому і структурного підрозділу,
зокрема та аналіз результатів діяльності..

Логіка наших міркувань стосовно оптимізації
змісту професійної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури спрямовувалася від з’ясування
особливостей набуття знань у галузі фізичної куль-
тури і спорту, специфіки педагогічної діяльності до
визначення мети професійної підготовки студентів,
далі – до виявлення її основних процесуальних умов,
потім пошуку її основного «технологічного» засобу
і, нарешті, переосмислення під цим кутом традицій
здійснення професійної підготовки студентів зі спец-
іальності Фізичне виховання та на цій основі ство-
рення схеми організації навчального процесу за кре-
дитно-модульною технологією, яка відповідає
вимогам, які пред’являються до вищих педагогічних
навчальних закладів.

Розглянемо детальніше підходи до проектуван-
ня, обґрунтування і реалізації змісту професійної
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

На сьогоднішній день підготовка майбутніх
вчителів фізичної культури здійснюється як в класич-
них фізкультурних ВНЗ, так і в педагогічних ВНЗ.

При цьому формами навчання є денна, заоч-
на, вечірня та екстернатна. Що стосується дистанцій-
ної форми навчання, то в останній час вона набирає
все більшої популярності в нашій державі.

Зараз комп’ютери є самостійним партнером
у навчальному процесі. Проте, як зазначає С.О. Си-
соєва, «усвідомлюючи, що проблема комп’ютери-
зації сьогодні стала життєво необхідною, слід замис-
литися над тим, чи ми не помиляємося, не порушуємо
співвідношення особистісно-гуманного і технологі-
чного, не підміняємо при цьому знання інформова-
ністю, не розриваємо цінні зв’язки вчителя й учня?»
[6, с. 87].

Тому важливою є думка Н.Г. Ничкало про
доцільність творчо поєднувати використання інфор-
маційних і комунікативних технологій з традиційни-
ми, за якими зберігається олюднений особистісний
характер навчально-виховного процесу [5, с.78].

Ми поділяємо думку Н.Г Ничкало і вважаємо,
що дистанційна форма навчання під час професій-
ної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
може застосовуватись частково тільки в процесі тео-
ретичної підготовки. Однак, 30% всіх дисциплін ста-
новлять практичні заняття, які потребують форму-
вання спеціальних умінь і навичок, виховання
фізичних якостей. Особливо під час навчання рухо-
вим діям необхідна присутність викладача, який міг
оперативно здійснювати корекцію навчального про-
цесу і відповідав би за техніку безпеки при виконанні
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фізичних вправ, зокрема, на гімнастичних снарядах,
під час плавання у воді тощо. І при необхідності міг
би надати методичну, медичну допомогу тим, хто зай-
мається. Таким чином, дистанційну форму навчан-
ня як таку ми не можемо в повній мірі використову-
вати під час здійснення професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури.

Вся підготовка майбутнього вчителя фізичної
культури поділена на три цикли: соціальної, гумані-
тарно-економічної підготовки, природничо-наукової
підготовки та професійно-орієнтованої підготовки,
яка ділиться на професійно-педагогічну і науково-
предметну.

Соціальна, гуманітарно-економічна підготов-
ка забезпечується наявністю в навчальному плані
циклу світоглядних дисциплін, до яких відносяться:
історія України, філософія, політологія, соціологія,
культурологія, правознавство, основи економічної
теорії, ділова українська мова, іноземна мова.

Фундаментальні знання студенти зі спеціаль-
ності Фізичне виховання отримують за рахунок вив-
чення циклу природничо-наукових дисциплін: меди-
ко-біологічних основ фізичного виховання (основи
медичних знань фізіологія фізичного виховання і
спорту, біомеханіка, загальна гігієна і гігієна фізич-
них вправ), морфофункціональних та метаболічних
основ фізичного виховання і спорту (анатомія люди-
ни і спортивна морфологія, біохімія і біохімічні осно-
ви фізичного виховання, фізіологія людини, вікова
фізіологія), безпеки життєдіяльності (основи екології,
безпека життєдіяльності і цивільний захист, основи
охорони праці), спортивні споруди, медико біологіч-
ний контроль з основами математичної статистики
(основи лікарсько-педагогічного контролю, матема-
тична статистика), комп’ютерні технології, спортивні
споруди і обладнання.

Технологічні знання забезпечуються наявністю
в навчальному плані циклу професійно-орієнтованої
підготовки. Де здійснюється отримання знань психо-
лого-педагогічного характеру за рахунок циклу про-
фесійно-педагогічної підготовки до якого ввійшли на-
ступні дисципліни: педагогіка, історія педагогіки,
основи педагогічної майстерності, освітньо-виховні
системи і технології, методика виховної роботи, пси-
хологія, теорія і методика фізичної культури (вступ до
спеціальності, історія фізичної культури, теорія і мето-
дика фізичного виховання, теорія і методика оздоров-
чої фізичної культури, олімпійський і професійний
спорт, організація і проведення спортивно-масової
роботи). Формування спеціальних знань, умінь і на-
вичок забезпечується циклом науково-предметної
підготовки, який складається з наступних дисциплін:
основи здоров’я (валеологія, методика викладання
предмету «Основи здоров’я), фізичної реабілітація, яка
включає масаж, організації і управління у сфері фізич-
ної культури і спорту, до якої входить і економіка фізич-
ної культури і спорту, організація і методика туризму,
теорія і методика викладання спортивних і рухливих
ігор, гімнастики, легкої атлетики, плавання, спортив-
них двобоїв, атлетизму, лижних видів спорту та
спортивно-педагогічного досконалення.

Організаційно-методичне управління профес-
ійною підготовкою майбутніх вчителів фізичної куль-
тури здійснюється за допомогою методів навчання:
загальнодидактичних і специфічних методів, та у
відповідності з наступними групами принципів: соц-
іальних, загальнодидактичних і принципів спортив-
ного тренування.

В процесі професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури використовуються різні
засоби навчання, зокрема, комп’ютерні технології,
мультимедійні пристрої, технічні засоби навчання,
Інтернет, Інтранет, а також специфічні засоби, що
притаманні галузі фізичної культури і спорту, а саме
фізичні вправи, оздоровчі сили природи та гігієнічні
фактори.

В процесі професійної підготовки студенти зі
спеціальності Фізичне виховання повинні відвідува-
ти лекційні, семінарські, практичні, лабораторні за-
няття. Для них передбачена самостійна та індивіду-
альна роботи, остання дає змогу при необхідності
отримати консультацію від викладача, або безпосе-
редньо виконати модульне завдання. Велике значен-
ня в процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури є наявність у моделі професійної підготов-
ки різних видів практик, зокрема, організаційно-пе-
дагогічної, пропедевтичної, навчальної і педагогіч-
ної (виробничої). Під час навчання у ВНЗ студенти
повинні активно підвищувати свій науковий потенці-
ал через активну участь їх в гуртках наукової твор-
чості та в олімпіадах з різних дисциплін, які вони вив-
чають. Враховуючи специфіку майбутньої професії,
у студентів зі спеціальності Фізичне виховання вели-
ке значення має удосконалення спортивної майстер-
ності, через участь їх в навчально-тренувальних за-
няттях,  різних спортивних змаганнях,
спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих захо-
дах, туристичних походах та екскурсіях.

В моделі професійної підготовки велике зна-
чення має здійснення моніторингу та визначення тех-
нологічної і практично-діяльнісної готовності. Моні-
торинг якості  підготовки майбутніх фахівців
проводиться за допомогою державної атестації, екс-
пертного опитування фахівців у галузі фізичної куль-
тури і спорту, зокрема, вчителів фізичної культури,
модульного контролю, який у свою чергу, ділиться
на проміжний і підсумковий контроль. Визначення
ефективності професійної підготовки студентів зі спец-
іальності Фізичне виховання здійснюється за наступ-
ними критеріями готовності: мотиваційні, когнітивні
і діяльнісні.

При визначенні рівнів готовності майбутніх вчи-
телів фізичної культури до професійної діяльності за
ознаками діяльнісного критерію було враховано рівень
засвоєння спеціальних умінь, навичок і фізичної підго-
товленості з практичних дисциплін спортивного проф-
ілю, уміння здійснювати контроль фізичної і інтелек-
туальної підготовленості та стану здоров’я студентської
молоді, здібність правильно вибирати і застосовувати
на практиці засоби і методи щодо навчання спеціаль-
ним руховим діям і розвитку фізичних якостей в про-
цесі професійної діяльності, здійснювати програму-
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вання уроків фізичної культури, організацію і прове-
дення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих
заходів, туристичних походів.

За допомогою різних форм навчання, внаслідок
різних видів підготовки, через організаційно-методич-
не управління професійною підготовкою, що включає
в себе: використання засобів, методів і принципів, різні
форми організації навчального процесу і моніторинг
якості освіти, до складу якого входять різні форми конт-
ролю і критерії готовності студентської молоді фор-
мується професійна компетентність майбутнього вчи-
теля фізичної культури, яка складається з наступних
компонентів: потрібнісно-мотиваційний, когнітивний,
діяльностно-технологічний та інтеграційний.

Узагальнючи вищесказане можна вилити на-
ступні шляхи оптимізації професійної підготовки
майбутніх вчителів фізичної культури:
- організація професійної підготовки на адміністра-
тивному і навчальному рівнях (постановка цілей,
розробка програм управління; впровадження кре-
дитно-модульної технології в навчальний процес,
проведення різних видів практик, спортивно-масо-
вих і фізкультурно-оздоровчих заходів);

- узгодження змісту навчального плану підготовки вчи-
телів фізичної культури з програмами підготовки
європейських країн і уніфікація їх в межах України;

- використання між предметних внутрішньо пред-
метних зв’язків (за рахунок створення інтегрованих
курсів);

- застосування навчально-методичних комплексів
(навчальні програми, посібники, діагностичні за-
соби оцінювання знань, умінь і навичок)

- організація самостійної роботи студентської молоді
(створення належних умов (наявність комп’ютер-
них технологій, можливість виходу в Інтернет), ство-
рення електронних підручників, навчально-мето-
дичних карток);

- включення в практичну частину занять завдань для
формування професійно-технологічної компетен-
тності майбутніх фахівців.

Висновки.
Таким чином, сучасна система навчання у

вищій школі потребує якісного оновлення, глибокого
реформування і вдосконалення. Традиційні її форми,
особливо з домінуючою лекційно-семінарською, у якій
опитування змінюється поясненням, а потім так зва-
ним закріпленням, неспроможне забезпечити вико-
нання вищою школою завдань підготовки фахівців
нової генерації, здатних до креативного мислення, по-
вної самореалізації в нестандартних умовах ринкової
життєдіяльності. На зміну формальним, спрощеним
методам діагностики знань приходять комплексні сис-
теми, які водночас забезпечують і об’єктивність оці-
нювання знань студентів, і їх мотивацію до плідної ро-
боти упродовж всього періоду навчання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем оптимі-
зації професійної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури в умовах розвитку сучасної освіти
в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ПО
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ ЗІ СТУДЕНТАМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО УЧБОВОГО ВІДДІЛЕННЯ,
ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА КОРОТКОЗОРІСТЬ

Товченко Л.О.
Національна академія образотворчого

мистецтва і архітектури

Анотація. В статті йдеться про особливості проведення за-
нять з фізичного виховання зі студентами які хворіють на
міопію високого ступеня. Заняття носять комплексний ха-
рактер і спрямовані на стабілізацію короткозорості, зміцнен-
ня здоров’я, правильному формуванню всебічного розвитку
організму. За допомогою спеціальних вправ, а також вико-
ристовуючи певні методичні прийоми, процес фізичного
виховання вдається підпорядковувати завданням відновлен-
ня здоров’я студентів.
Ключові слова: студент, зір, міопія, фізичні вправи.
Аннотация. Товченко Л.А. Особенности проведения заня-
тий по физическому воспитанию со студентами специально-
го учебного отделения, болеющим близорукостью. В статье
идет речь об особенностях проведения занятий со студента-
ми болеющими миопией высокой степени. Занятия носят
комплексный характер и направлены на стабилизацию бли-
зорукости, укреплению здоровья, правильному формирова-
нию всестороннего развития организма. С помощью специ-
альных упражнений , а  также используя определенные
методические приемы, процесс физического воспитания уда-
ется подчинять задачам восстановления здоровья студентов.
Ключевые слова: студент, зрение, миопия, физические уп-
ражнения
Annotation. Tovchenko L.A. Features of lead through of
employments on physical education with the students of the
special educational separation, being ill myopia. In the article
speech goes about the features of lead through of reading with
students being ill miopiey of high degree. Employments are
carried by complex character and direction on stabilizing of
myopia, to strengthening of health, right forming of
comprehensive development of organism. With the help of
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special exercises, and also using defined methodical receptions,
process of physical training manages to be subordinated to
problems of recovery of healt of students.
Keywords: student, sight, miopiya, physical exercises.

Вступ.
Завдяки зору людина розрізняє предмети, вірно

визнає їх місце знаходження ,сприймає найбагатшу
гаму кольорових відтінків. Послаблення зору позбав-
ляє її повноти уявлення про оточуючий світ, утруд-
нює його пізнання. Короткозорість (міопія) – один з
недоліків рефракції ока, внаслідок чого людина, яка
схильна до цього захворювання погано бачить відда-
ленні предмети. Зорові навантаження відіграють важ-
ливу роль у розвитку короткозорості. Для роботи на
короткій відстані око повинне збільшити свою оптич-
ну силу, що виконується завдяки, так званого, акомо-
даційного апарату. Якщо м’язи акомодаційного апа-
рату ослабленні, то робота на короткій відстані стає
для них неможливою. В таких випадках організм зму-
шений прилаштувати свою оптичну систему, що до-
сягається збільшенням розмірів ока і відповідно,
збільшенням короткозорості [3].

За останнє десятиріччя, кількість людей, які
страждають на короткозорість значно збільшилась.
Люди в окулярах стали невід’ємною прикрасою су-
часного життя. Статистика свідчить, що на міопію
хворіє кожен третій мешканець планети, а в Україні
від короткозорості потерпають 420000 дорослих і
близько 25000 дітей [5,8]. Короткозорість властива
більше молоді. По даним різних джерел короткозорість
у школярів коливається від 2.3 до 16% і більше. У сту-
дентів вузів цей відсоток ще вищій [8]. При наванта-
женні очі зазнають великої напруги , адже їм прихо-
диться працювати по 14 – 16 годин на добу – саме
стільки триває робочий день студента у відносній
нерухомості, що є головною причиною виникнення
протиріч між законами природи і станом здоров’я.
Рухова недостатність не тільки несприятливо впли-
ває на функціональний стан та здоров’я молодої лю-
дини, вона є своєрідним «пусковим механізмом», що
провокує розвиток інших порушень. Так по даним
медичних обстежень, кількість студентів, що на-
вчається в академії і яка хворіє на міопію щорічно
зростає. Більша її частина має відхилення і в загаль-
ному стані здоров’я (відмічається порушення поста-
ви, сколіоз). Ці студенти частіше хворіють на застуду
та інфекційні хвороби, більше скаржаться на голов-
ний біль, мають порушення у роботі внутрішніх
органів та систем, особливо дихальної та серцево-
судинної [6].

Робота виконана за планом НДР Національної
академії мистецтв і архітектури.

Формулювання цілей роботи.
Робота була спрямована на розробку кон-

цепції, щодо проведення практичних занять з фізич-
ного виховання зі студентами, які хворіють на міопію
високого ступеня і за станом здоров’я відносяться до
спеціального учбового відділення, що як найкраще
відповідала б завданням фізичного виховання у вузі і
була спрямована на зміцнення здоров’я, сприяла

правильному формуванню і всебічному розвитку
організму, а також була направлена на зменшення
ступеня короткозорості та її стабілізацію.

Результати дослідження.
Відомий офтальмолог В.П Філатов в свій час

висловив думку, згідно якої загальні патологічні про-
цеси в організмі можуть несприятливо впливати на
стан склери і ослаблювати її, створюючи тим самим
умови для розтягнення склери і розвитку короткозо-
рості. Важливу роль в процесі прогресування корот-
козорості відіграють біохімічні властивості зовнішньої
оболонки ока. Порушення процесів обміну та кро-
вообігу призводять до дистрофічних та структурних
змін у склері [3]. Тому для короткозорих людей важ-
лива фізична та рухова активність.

 Заняття фізичними вправами є найбільш силь-
ним фізіологічним подразником, що стимулює нор-
мальну життєдіяльність і забезпечує завдяки механіз-
му фізичного тренування підвищення фізичної
працездатності та захисних сил організму. Оскільки
виконання фізичних вправ сприяє як загальному
зміцненню організму і активізації його функцій, так і
підвищенню працездатності ціріального м’яза і
зміцненні склери ока, вони займають важливе місце
в комплексі заходів з профілактики короткозорості та
її стабілізації.

 Провідне місце в системі фізичного вихован-
ня студентів в академії займає практичні заняття з
фізичної культури. Для їх проведення студенти, які
хворіють на короткозорість високого ступеня (6
діоптрій і більше) займаються у спеціальному учбо-
вому відділенні. Задачами фізичного виховання для
студентів цього відділення є:
1. Загальне зміцнення організму;
2..Зміцнення м’язево-зв’язуючого апарату. Корекція
постави;

3. Активізація функцій дихальної та серцево-судин-
ної системи;

4. Покращення кровообігу в тканинах ока та зміцнен-
ня очних м’язів;

5. Покращення психоемоційного стану студентів;
6.Формування систем знань з фізичного виховання;
7. Оволодіння навичками професійно-прикладної
фізичної підготовки.

 Відомо, що ефективність будь-яких оздоров-
чих заходів буде тим вищою, чим більше в них вико-
ристовується можливості свідомості з усім багат-
ством її функцій. З цією метою викладачі кафедри
читають лекції, ведуть індивідуальні та групові бес-
іди, пропонують студентам для самостійного вивчен-
ня спеціальну літературу, демонструють навчальні
фільми. При цьому велика увага приділяється понят-
тю «здоровий спосіб життя», його змісту і зв’язку з
життєдіяльністю студентів, факторам, які зумовлю-
ють такий спосіб життя (розумне чергування праці і
відпочинку, здорове харчування, відмова від шкідли-
вих звичок – куріння, вживання алкогольних напоїв
та ін.), рухливу активність і загартованість, допоміж-
ним гігієнічним засобам відновлення та підвищення
працездатності ( контрастні душі, сауни, масаж, кон-
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трастні примочки на ділянку очей та ін.). Студентів
знайомлять з основою методики самостійних занять
з фізичної підготовки, наголошуючи на важливості
самоконтролю (ведення щоденника самоконтролю)
в процесі фізичного виховання. Студенти – першо-
курсники в кінці навчального року пишуть реферат
на тему: «Зміст та організація самостійних занять
фізичною культурою осіб, які хворіють на міопію».
Озброївшись теоретичними знаннями студент більш
свідомо підходить до виконання практичного розділу
навчальної програми і це в кінці кінців підвищує ефек-
тивність оздоровчого процесу.

 Практичні заняття з фізичного виховання зі
студентами, які хворіють на міопію і відносяться до
спеціального учбового відділення проводяться у виг-
ляді загальної фізичної підготовки з виконанням
вправ, які входять до різних розділів навчальної про-
грами. Але існують обмеження. Так для студентів цієї
групи не бажані такі вправи, як стійка на голові, стриб-
ки через спортивні прилади, перевертання, стрибки
у воду вниз головою, довготривалі вправи зі скакал-
кою, а також інші вправи, при виконанні яких мож-
ливі падіння та різки струси тіла.

 Особливе місце на заняттях займають рухливі
ігри, спеціальні вправи з м’ячем, елементи спортив-
ної гри. Постійне переключення зору з близької
відстані на далеку при грі у волейбол, баскетбол, теніс
тощо сприяє покращенню акомодації. Рухливі ігри є
чудовим засобом тренування організму та підвищен-
ня емоційного стану студентів. Вони проводяться з
нетривалим швидким бігом (10 – 15 м.), передачею та
ловлею м’яча, кидками у стіну або у мішень. При
цьому необхідно виключити ігри де є імовірність
зіткнення граючих, ударів по голові та обличчі, а та-
кож ігри де є велика фізична напруга [6].

 На заняттях, особливо в її підготовчій частині,
використовуються загальнорозвиваючі вправи з еле-
ментами танцювальних рухів, які проходять у музич-
ному супроводі. Ці вправи не тільки вирішують зав-
дання фізичного виховання (розвивають спритність,
гнучкість, витривалість) та лікувально-профілактичні
(тренують серце, судини, дихальну систему, покра-
щують координацію рухів, зменшують вагу), але й
покращують емоційний та психологічний стан сту-
дентів, що позитивно відбивається на їх творчій праці.
Враховуючи те, що у людей, які страждають на ко-
роткозорість частіше спостерігається порушення
постави, слабкість зв’язуючого тканевого апарату, а
також тенденція надмірно нахиляти вперед голову і
тулуб при зоровій роботі на близькій відстані, ми
включаємо в комплекс разом з загальнорозвиваю-
чими вправами, вправи на зміцнення розгинальних
м’язів та корегуючи вправи. Важливо враховувати,
що при виконанні вправ, які зміцнюють передню че-
ревну стінку не бажанні продовжені та напружені
переходи з положення лежачі та назад, які входять до
програми Державних тестів і нормативів оцінки фізич-
ної підготовленості населення України.

 Погана постава при сидячому положенні
впливає на шийний відділ хребта і може служити при-

чиною зсуву шийних хребців. Зсуви хребців викли-
кають обмеження або подразнення нервів, що при-
зводить до ускладнень у деяких систем організму (так,
наприклад, другий шийний хребець відповідає за зір).
Серед іншого, зсув хребців може служити причиною
захворювань ока й проблем із зором. Щоб цього уник-
нути на заняття залучається профілактор Євмінова
(спеціальний ортопедичний пристрій). Виконуючи
спеціальні вправи на профілакторі студенти не тільки
зміцнюють різні м’язові групи, зокрема м’язи спини,
– виконання вправ сприяє легкому витяганню хребта
і призводить до регенерації тканин хребта, що веде до
одужання [2].

 Важливу роль на заняттях зі студентами, які хво-
ріють на міопію, відіграють дихальні вправи. Вони по-
силюють легеневу вентиляцію, кровообіг, покращу-
ють окиснево-відновлювальні процеси в організмі.
Дихальними вправами можна нормалізувати приско-
рений ритм серцевих скорочень, знизити артеріаль-
ний тиск та збудженість кори головного мозку, викли-
кати розслаблення скелетних м’язів та покращити
перистальтику шлунково-кишкового тракту. Глибоке
дихання на протязі 3 – 5 хв., особливо якщо виконува-
ти це на свіжому повітрі, знімає втому, нервову на-
пругу, хвилювання, скутість. Для цього використову-
ють дихальну гімнастику, засновану на глибокому
черевному (діафрагмальному) диханні. Заспокійливий
ефект мають також дихальні вправи з подовженим ви-
дихом і скороченим вдихом. Щоб уникнути гіпервен-
тиляції легенів, рекомендується після видиху робити
паузу, що має дорівнювати половину вдиха. У всіх ди-
хальних вправах вдих робиться через ніс а видих через
рот. Опитування студентів показало, що при стомленні
вони помічають зниження гостроти зору, а після вико-
нання дихальних вправ зір покращується.

 Для покращення дихальної функції легенів
можна використовувати гімнастичні палиці, скакал-
ки, гантелі. Спеціальні вправи з гантелями позитивно
впливають на роботу легенів і серцево-судинну систе-
му [4]. При виконанні вправ набагато збільшується
потреба організму в кисні. Чим більша м’язова робо-
та і чим більше м’язових груп беруть участь в її вико-
нанні, тим енергійніше працюють органи дихання і
кровообігу. Під впливом систематичних занять
збільшуються дихальні міжреберні м’язи і діафрагма,
більш пластичними стають реберні хрящі, збільшуєть-
ся, що дуже важливо, екскурсія грудної клітини. Вага
гантель для кожного студента підбирається окремо.
Але треба уникати перенапруги та перевтоми.

На заняттях велика увага приділяється індиві-
дуальному підходу, щодо дозуванню фізичного на-
вантаження, а також його поступовому підвищенню
на протязі всього курсу навчання.

На жаль, відновити утрачений при короткозо-
рості зір дуже важко. Тому основне завдання, яке ста-
виться перед лікарем разом з викладачем фізичного
виховання – призупинити розвиток короткозорості,
стабілізувати функцію ока. Для цього треба макси-
мально відновити запас міцності зору – зняти сто-
мленість та спазм очних м’язів, налагодити кровопо-
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стачання та харчування тканин ока. Для отримання
лікувально-профілактичного ефекту на заняттях вво-
дяться спеціальні вправи, які спрямовані безпосеред-
ньо на ділянку ураження і сприяють оновленню фізіо-
логічних функцій, порушених у зв’язку з хворобою.
Як відомо з анатомії будови ока та фізіології, зору
кришталик здатен змінювати свою форму за допо-
могою спеціального м’яза, а рух очного яблука
здійснюється за допомогою рухових очних м’язів [3].
Ці м’язи, як і всі інші, можна тренувати, тим самим
запобігаючи їх тимчасовому ослабленню. На цьому
засновані спеціальні вправи, що покращують зір [5,7].
Спеціальні вправи для очей на заняттях фізичною
культурою виконуються разом з загальнорозвиваю-
чими та коригуючими вправами. Спеціальні вправи
для очей передбачають рух очного яблука по всім
напрямкам. При виконанні будь якої загальнорозви-
ваючої вправ, особливо пов’язаної з рухом рук про-
понується разом з ним виконувати рух очима, фіксу-
ючи погляд на кисті. На приклад, в.п. – лежачі на спині
руки уздовж тулуба на рахунок 1 підняти руки у гору,
слідкувати за кінчиком великого пальця, на рахунок 2
руки опустити. Амплітуда руху очей угору – униз –
максимальна. Повторити 3-4 рази. На заняттях треба
виконувати 4-5 таких вправ. Вправи очима викону-
ються по наступним напрямкам: угору – униз; упра-
во – уліво; по діагоналі; рухи по колу. Кожну вправу
виконують 4-5 разі, поступово збільшують до 8-12
разів. Амплітуда руху очей максимальна, темп по-
вільний та середній, частота серцевих скорочень може
збільшуватися до 130-140 ударів за хв. [6].

 Для оптимізації процесу фізичного вихован-
ня та для максимальної його результативності
здійснюється оперативний, поточний та підсумковий
контроль [1].Підсумковий контроль проводиться у
вигляді заліку.

Зміст залікових вимог для студентів які хворі-
ють на міопію високого ступеня складає :
 • Систематичне відвідування занять з фізичного ви-
ховання;

 • Володіння технікою вивчаємих вправ;
 • Виконання контрольних нормативів з фізичного
виховання (з урахуванням медичних показань та
протипоказань);

 • Знання теоретичного матеріалу;
 • Наявність щоденника самоконтролю.

Критерієм оцінки виконання контрольних нор-
мативів є покращення їх показників впродовж на-
вчання.

Висновки.
Практичні заняття по фізичному вихованню

студентів спеціального медичного відділення, які хво-
ріють на короткозорість носять комплексний харак-
тер і спрямовані на зміцнення здоров’я, загарто-
ваність організму, підвищення працездатності
студентів, усунення недоліків у фізичному розвитку,
зменшення ступеня міопії та її стабілізацію. За допо-
могою спеціальних вправ, а також використовуючи
певні методичні прийоми, процес фізичного вихо-
вання вдається підпорядковувати завданням віднов-
лення здоров’я студентів.

Подальші дослідження з розглянутого питан-
ня слід проводити у напрямку пошуку шляхів, які
направлені на зменшення ступеня короткозорості у
студентів засобами фізичного виховання.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
МІЖНАРОДНОЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Томенко О.А.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Досліджено структуру, стратегічні ресурси, пер-
спективи і особливості діяльності Міжнародної олімпійської
академії як базового міжнародного інституту олімпійської
освіти. Освітні проекти академії спрямовані на розповсюд-
ження ідеалів олімпізму у світі і популяризацію олімпійської
освіти, реалізуються за рахунок фінансової підтримки з боку
Міжнародного олімпійського комітету, НОК та уряду Греції,
спонсорських коштів.
Ключові слова: олімпійська освіта, Міжнародна олімпійська
академія, олімпійський рух.
Аннотация. Томенко А.А. Структурно-функциональный ана-
лиз Международной олимпийской академии. Исследована
структура, стратегические ресурсы, перспективы и особен-
ности деятельности Международной олимпийской академии
как базового международного института олимпийского об-
разования. Образовательные проекты академии направлены
на распространение идеалов олимпизма в мире и популяри-
зацию олимпийского образования, реализуются за счет фи-
нансовой поддержки со стороны Международного олимпий-
ского комитета, НОК и правительства Греции, спонсорских
средств.
Ключевые слова: олимпийское образование, Международ-
ная олимпийская академия, олимпийское движение.
Annotation. Tomenko O.A. The аnalysis of structure and
function of International Olympic Academy. The structure,
stra tegic capability, fu ture expectations and peculiarities of
International Olympic Academy activity were investigated. The
education projects of akademy aims the spreading of olympic
ideals and the popularization of оlympic education around the
world implementing by the financial suppot from International
Olympic Committee, Hellenic Olympic Committee and
government, bu sponsorship.
Key words: оlympic education, International Olympic Academy,
оlympic movement.
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Вступ.
Олімпійська освіта сьогодні базується на ви-

користанні теорії і практики олімпізму, його ідеалів і
цінностей, олімпійських змагань, ритуалів, звичаїв і
традицій, фактів і документів, творів мистецтва, що
стосуються історії олімпійського руху і сучасного
олімпізму, а також припускає активне залучення дітей
та молоді до олімпійського руху і використання для їх
виховання інших учасників цього руху – олімпійців
[2;3;4;6]. Реалізацією програм у напрямку олімпійсь-
кої освіти займаються: міжнародна олімпійська ака-
демія (МОА), національні олімпійські академії (НОА),
національні федерації з видів спорту, навчальні зак-
лади всіх рівнів та інші організації [2;3;4;5].

Діяльність МОА контролюється НОК Греції та
МОК. Для взаємозв’язку і взаємодії МОА з МОК,
Олімпійською солідарністю та олімпійським рухом
взагалі в 1967 році МОК була створена спеціальна
комісія, що одержала назву «комісія МОК по Міжна-
родній олімпійській академії і олімпійській освіті».
Члени комісії обираються Генеральною асамблеєю
МОК. З 1980 року до її складу входять: по одному
представнику від національних олімпійських комі-
тетів, від міжнародних спортивних федерацій та від
комісії МОК. Сесії МОА проходять під головуванням
президента і декана академії на території Стародав-
ньої Олімпії. Міжнародна олімпійська академія про-
водить активну роботу по створенню національних
олімпійських академій у країнах-членах МОК і нала-
годженню тісних зв’язків із цими академіями. МОА
координує діяльність національних олімпійських ака-
демій (НОА) за допомогою реалізації національних
програм олімпійської освіти.

Олімпійські освітні програми спрямовані на
стимулювання молоді до вивчення іноземних мов і
культурних традицій інших націй, а також привертан-
ня уваги громадськості до світових проблем екології,
економіки, здоров’я і освіти [1; 3; 4]. У літературі
широко висвітлені особливості проведення акаде-
мією таких освітніх програм як [1;2]: Міжнародної
сесії молодих учасників; Міжнародного семінару
післядипломної олімпійської освіти; об’єднаної
Міжнародної сесії президентів національних олімп-
ійських академій, членів і представників національ-
них олімпійських комітетів і міжнародних федерацій;
об’єднаної Міжнародної сесії педагогів і представ-
ників вищих навчальних закладів й інших інститутів з
фізичного виховання; спеціальних сесій для представ-
ників установ й організацій, діяльність яких пов’яза-
на з олімпійським рухом: національні олімпійські
комітети, національні олімпійські академії, міжна-
родні спортивні федерації, товариства спортивної
медицини, асоціації тренерів, суддів і спортивних ке-
рівників; спеціальних сесій для інститутів, які мають
непряме відношення до олімпізму, проте націлені на
поширення олімпійських ідей; освітніх програм для
навчальних закладів різного рівня (університетів, ко-
леджів, шкіл, спортивних клубів); візитів спеціалістів,
дослідження яких присвячені розвитку олімпійсько-
го рухові; конференцій зі спортивної науки.

Але, незважаючи на існуючі публікації, сьо-
годні є недостатньо висвітленими питання стосовно
внутрішньої організаційної структури та зовнішніх
зв’язків, базових ресурсів та можливостей, сезонної
конфігурації Міжнародної олімпійської академії.

Дані дослідження проведені у відповідності до
Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-
2010 роки за темою 1.1. «Історія розвитку, форму-
вання і сучасний стан спорту і фізичної культури.
Система олімпійської освіти».

Формулювання цілей роботи.
Мета наших досліджень – провести аналіз

організаційної структури і особливостей діяльності
Міжнародної олімпійської академії.

Завдання досліджень:
1. Визначити внутрішню організаційну структуру та
зовнішні зв’язки Міжнародної олімпійської ака-
демії.

2. Дослідити базові ресурси та можливості Міжна-
родної олімпійської академії.

3. Визначити сезонні зміни конфігурації та законо-
мірності внутрішніх взаємозв’язків у академії.

Для вирішення поставлених завдань нами ви-
користали наступні методи досліджень:
1. Аналіз науково-методичної літератури й матеріалів
мережі Інтернет.

2. Аналіз архівних і документальних матеріалів.
3. Соціологічні методи досліджень (опитування та
інтерв’ювання вищого керівництва Міжнародної
олімпійської академії).

Дослідження були проведені на території Древ-
ньої Олімпії (Греція) на базі МОА в період з 19.06.07.
по 2.07.07.

Результати дослідження.
1. Аналіз політичних, економічних, соціаль-

них та технологічних (ПЕСТ- аналіз) особливос-
тей роботи МОА дозволив визначити особливості
структури та діяльності МОА за критеріями, що сто-
суються вищезгаданих галузей життєдіяльності соц-
іуму. На нашу думку дуже важливим є аналіз саме
зовнішніх взаємозв’язків МОА, через те, що це доз-
воляє віддзеркалити усі структури та організації, що
межують з останньою, одночасно із взаємним впли-
вом. На думку декана МОА – К.Георгіадіса, сучас-
ний статус Греції як країни-батьківщини Олімпійсь-
ких ігор і члена Євросоюзу та наявність нової
Олімпійської Хартії – це основні політичні та правові
чинники, що впливають на МОА, а сучасний прези-
дент Міжнародного Олімпійського Комітету Ж.Рогге
прагне відігравати роль головного консультанта і
здійснювати контроль над МОА з метою спрямуван-
ня її роботи у вірному напрямку.

Декан вважає, що правовий статус академії
поступово змінюється, але висловлює сумніви про
те чи дасть нова система працювати більш гнучко та
незалежно? Після Олімпійських ігор в Афінах (2004
р.) і економічної підтримки уряду Греції та Євро-
пейського Співтовариства МОА зробила значний
крок вперед насамперед фінансово та економічно.
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Таблиця 1 
Модель зовнішніх умов та зв’язків МОА 

 
Політико-правовий рівень Економічний рівень 

- новий статус МОА 
- глобалізація суспільства 
- розширення географії розповсюдження олімпізму 
- новий президент МОК 
- покращення стосунків з Туреччиною 
- вдосконалення співпраці з Міністерством культури 
Греції 

- швидке зростання грецької економіки 
- економічна підтримка Євросоюзу 
- підтримка Міністерства культури Греції 
- наслідки Олімпійських ігор в Афінах (2004) 
- спонсорство  

Соціальний рівень Технологічний рівень 
- активне взаємопроникнення грецького суспільства та 
міжнародної спільноти (понад 1 млн. іммігрантів) 
- потужний інтерес грецького суспільства до 
Олімпійських ігор в Афінах (2004) 
- поширення волонтерства і олімпійських цінностей 
- програми олімпійської освіти  
 

 – доступ до баз даних 
 – розвиток інформаційних технологій та Інтернет 
 – кабельне та супутникове телебачення 
 – інформаційне середовище 
 – транспорт 
 – альтернативні джерела енергопостачання  
 – технології спортивної підготовки 
 – спортивне обладнання для людей з особливими 
потребами 

 
Саме останні Олімпійські ігри надали непереоцінен-
ного впливу на громадську думку в контексті попу-
ляризації олімпійського руху та роботи МОА.

Модель зовнішніх умов та зв’язків відображе-
на в таблиці 1 у формі ПЕСТ-аналізу. Таким чином
зовнішні умови та зв’язки можна поділити на чотири
рівні – політико-правовий, економічний, соціальний,
технологічний.

Президент МОА – М.Кіріакоу глибоко пози-
тивно оцінює нову систему через економічні пере-
ваги та можливості залучати спонсорів з різноманіт-
них організацій, корпорацій та установ. Одночасно
К.Георгеадіс вважає, що спонсори не повинні вико-
ристовувати МОА певним плацдармом для марке-
тингових експериментів та амбіцій. Він відзначає, що
місія і цінності МОА розповсюджуються серед про-
грами олімпійської освіти, учні початкових і середніх
шкіл Греції вивчають цінності олімпізму унікальним,
інноваційним шляхом.

Інформаційне середовище та Інтернет також
впливають на імідж МОА позитивно. К.Георгеадіс заз-
начає, що протягом останньої сесії МОА понад 5000
людей відвідали сайт академії, і це є стартом нової ери,
коли МОА більш ніж раніше має можливість спілкува-
тись з навколишнім світом і пропагувати свою місію,
цінності і реалізовувати цілі. Більше того, сьогодні
бібліотека академії має з’єднання з міжнародною
бібліотечною базою даних і доповнює послуги, що
надаються учасникам протягом міжнародних сесій.

2. Аналіз стратегічних можливостей МОА.
Для визначення стратегічних можливостей

насамперед слід охарактеризувати внутрішні зв’язки
і тенденції МОА. Як видно з рисунку 1, згідно К.Геор-
геадісу стратегічними ресурсами МОА є будівлі та
споруди в Олімпії та офіси у Афінах, що розташовані
у будівлі НОК Греції. До кадрових ресурсів належить
персонал, що працює на основному місці роботи та
сезонний (літній) тимчасовий персонал для прове-
дення сесій В Олімпіії.

Як зазначає К.Георгеадіс до фінансових ре-
сурсів належать урядові субсидії, патронаж МОК та
НОК Греції через регулярну економічну підтримку з
боку Олімпійської Солідарності. Більше того, К.Геор-
геадіс виділяє у якості стратегічних ресурсів також
міцну ділову репутацію та «стабільність бренду»,
якими МОА користується серед учасників сесій,
членів НОА, НОКів, різноманітних інституцій та учас-
ників олімпійського руху. Декан вважає, що найбільш
цінним стратегічним ресурсом МОА є унікальний
духовний зв’язок між учасниками та отриманими
знаннями, «ноу-хау» та ексклюзивний досвід, що про-
дукує олімпійська освіта найвищого ґатунку. На його
думку, зовнішні відносини МОА не є однорідними. З
одного боку є відмінні стосунки і співпраця з НОКа-
ми і НОА, але, з іншого, співпраця з НОК Греції не
така ефективна як очікувалось.

Наголошено також на відмінних стосунках з
цілою низкою академічних установ, наприклад Уні-
верситету Лоуборо, Університету Лідса та Універси-
тету Майнтса. Декан відзначив безкоштовну волон-
терську діяльність таких видатних професорів, як
Меллер, Хенрі, Холлиган, Чіфферс, Мюррей, Перріс,
Теодоракіс та інших. Серед зв’язків відзначено недавні
тісні двосторонні стосунки з оргкомітетом по прове-
денню Олімпійських ігор в Афінах (2004 р.).

3.Аналіз переваг, недоліків, можливостей
та загроз для МОА (ПНМЗ-аналіз). Згідно К.Геор-
геадіса однією з найбільших переваг академії є уні-
кальне місце розташування на території Древньої
Олімпії завдяки якому вона стала міжнародним муль-
тикультурним центром. Важливими також є старто-
ва підтримка з боку МОК, завдяки якій академія на-
працювала стабільну репутацію та соціальне
схвалення. До переваг К.Георгедіс відносить також
наявність унікальної освітньої концепції, яку він на-
звав «тотальна(абсолютна) освіта», маючи на увазі
реалізацію олімпійської освіти через усі сфери жит-
тєдіяльності суспільства (культуру, спорт, економіку,
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телебачення і т.д.), досвід та «ноу-хау» по організації
семінарів і сесій найвищого рівня, управлінські на-
вички, економічну підтримку МОК, уряду Греції та
Євросоюзу . Перевагою, на думку декана також є
можливість спілкування учасників з визнаними у світі
професорами та атлетами-олімпійцями, відносна са-
мостійність МОА та наявність бібліотеки з багатими
фондами.

Недоліками, на думку декана є: недостатня
кількість наукового персоналу та необхідність інтен-
сифікації наукових досліджень, пов’язаних з олімпіз-
мом, інертна робота грецьких спортивних організацій,
недостатньо ефективний сервіс під час літніх сесій в
Олімпії, висока собівартість проведення семінарів,
незадовільний стан археологічної частини та музеїв в
Олімпії.

Подолати вищезгадані недоліки, за словами
К.Георгеадіса, академія може за рахунок підсилення
економічної підтримки з боку Міністерства культури
Греції та Євросоюзу.

Серед потенційних можливостей МОА
М.Кіріакоу сьогодні відзначає нову конфігурацію
(більш ефективну та гнучку), перспективу реформу-
вання Олімпійської хартії, розповсюдження ідеалів і
філософії олімпізму через олімпійську освіту, відрод-
ження Олімпійського перемир’я, розповсюдження
насліддя МОА та взагалі Греції за кордоном і особли-
во роботу над створенням Олімпійського Універси-
тету як міжнародного центру академічних досліджень
та інші.

Незважаючи на широкі можливості МОА, на
думку президента, потенційні загрози для академії
також вражають. Серед них спільними загрозами з
олімпійським рухом взагалі є: комерціалізація, коруп-
ція та розповсюдження допінгу.

Серйозну конкурентну загрозу МОА можуть
скласти також і інші освітні інституції з олімпійської
освіти, наприклад діяльність центру олімпійських дос-
ліджень у Барселоні, що користується активною
фінансовою підтримкою уряду Іспанії. Дослідницькі
проекти та освітні програми вищезгаданої організації,
на думку М.Кіріакова, сьогодні не поступаються про-
ектам МОА. Загрозливими тенденціями названо та-
кож контроль з боку редакторів та видавництв за пуб-
лікаціями, присвяченими олімпійській освіті,
залежність від зовнішньої економічної підтримки, не-
достатньо адекватне нове спортивне законодавство
Греції, високу мінливість та слабку компетентність
тимчасового персоналу академії та інші.

4. Аналіз основних і другорядних дійових осіб
МОА. На думку К.Георгеадіса одним із стратегічних
моментів є взаємовідносини МОА з основними
організаціями та категоріями посадових осіб, що ма-
ють відношення до академії або є її членами. Він іден-
тифікує та характеризує їх за ступенем впливу та по-
зицією у структурі академії (табл. 4). За його словами
система взаємовідносин з основними посадовими
особами та організаціями є досить різнорідною: з
одного боку, на локальному рівні, кількість керівниц-
тва МОА та постійного персоналу незначна, але їх
підтримка, вплив всередині організації та майбутні
надії та очікування від них досить великі. Щодо НОК
Греції, то організаційну та інтелектуальну підтримку
цієї організації декан вважає малою, а майбутні пер-
спективи співробітництва досить невизначеними. З
іншого боку, на міжнародному рівні, екс-президент
МОК Х.А.Самаранч одного разу висловився про те,
що він особливо вдячний НОК та Уряду Греції за
можливість через МОА надати неоціненну допомо-
гу у справі розповсюдження ідей олімпізму.

Рис. 1. Стратегічні ресурси МОА.

 
База: 
Будівлі в Олімпії  
Офіси в приміщенні НОК 
Греції 

Фінансові 
ресурси: 
Патронаж МОК 
та Олімпійської 
Солідарності 
Допомога НОК та 
Міністерства 
культури Греції 
Спонсорство  

Унікальні ресурси: 
Місце розташування в 
Олімпії 
Феномен олімпійської 
освіти 
Непереоціненні знання, 
«ноу-хау» + досвід 
 

Зовнішні зв’язки: 
МОК-НОКи-НОА 
Університети 
Міжнародні 
спортивні 
федерації 
Уряд та 
Міністерство 
культури Греції 
Олімпійське 

Внутрішня конфігурація: 
Гнучка і проста 
організаційна структура 
Ефективні сезонні 
трансформації 

Нематеріальні 
ресурси: 
 
Лояльність 
Репутація 
Унікальний бренд 
Волюнтаризм 

Кадрові ресурси: 
 
Постійний 
персонал 
Тимчасовий 
персонал 
Волонтери 
 



139

Таблиця 2 
Переваги та недоліки МОА 

 
Переваги Недоліки 

- унікальне місцезнаходження 
- мультикультурна організація 
- стартова підтримка МОК 
- стабільна репутація та соціальне схвалення 
- концепція «тотальної освіти» 
- досвід та «ноу-хау» по організації міжнародних 
заходів 

- фінансово-економічна підтримка ЄС, МОК та 
уряду Греції 

- можливість спілкування з видатними 
професорами та олімпійцями 

- відносна самостійність 
- багаті бібліотечні фонди 

- недостатня кількість наукового персоналу 
- необхідність інтенсифікації наукових досліджень 
- інертність спортивних організацій Греції 
- недостатньо ефективний сервіс під час літніх сесій 
в Олімпії 

- висока собівартість проведення заходів 
- незадовільний стан археологічної частини та музеїв 
в Олімпії 
 

 

Таблиця 3 
Потенційні можливості та загрози для МОА 

 
Потенційні можливості Потенційні загрози 

- нова більш ефективна та гнучка конфігурація 
- перспектива реформування Олімпійської хартії 
- розповсюдження ідеалів і філософії олімпізму 
через олімпійську освіту – відродження 
Олімпійського перемир’я 

- розповсюдження насліддя МОА та взагалі 
Греції за кордоном 

- можливість створення Олімпійського 
Університету як міжнародного центру 
академічних досліджень та інші.  

 

Спільні загрози з олімпійським рухом: 
комерціалізація, корупція та розповсюдження допінгу. 
- активний розвиток інших освітніх інституції з 
олімпійської освіти (діяльність центру олімпійських 
досліджень у Барселоні та ін.)  

- контроль з боку редакторів та видавництв за 
публікаціями, присвяченими олімпійській освіті – 
залежність від зовнішньої економічної підтримки 

- недостатньо адекватне нове спортивне законодавство 
Греції 

- висока мінливість і слабка компетентність 
тимчасового персоналу академії та інші.  

 

Таблиця 4 
Дійові особи та організації відносно МОА 

 
Основні Другорядні 

Керівництво МОА 
Постійний персонал 
Керівництво НОК Греції 
МОК, НОКи, НОА 
Комісія з олімпійської освіти та культури 
Міжнародні федерації з видів спорту 

Учасники, гості 
Уряд та Міністерство культури Греції 
Муніципальне керівництво Олімпіії 
Тимчасовий персонал та волонтери 
Громадська думка  
Засоби масової інформації 

 

Таблиця 5 
Основні дієві особи та їх ступінь впливу на МОА 

 
Основні Керівництво 

МОА 
Постійний 
персонал 

НОК Греції МОК НОКи НОА Міжнародні 
 федерації  

Розміри Незначні Незначні Незначні Великі Середні Середні Великі 
Надана 
підтримка 

Велика Велика Незначна Велика Середня Середня Незначна 

Перспективи 
співпраці 

Великі Великі Середні Великі Середні Великі Середні 

 



140

Таблиця 6 
Другорядні дієві особи та їх ступінь впливу на МОА 

 
Другорядні Учасники, 

гості 
Уряд 
Греції 

Муніципалітет 
Олімпії 

Тимчасовий 
персонал 

Громад- 
ська думка 

ЗМІ 

Розміри Великі Середні Середні Незначні Великі Великі 
Надана підтримка Велика Велика Незначна Незначна Середня Середня 
Перспективи 
співпраці 

Великі Середні Середні Середні Великі Великі 

 

Рис. 2. Структурні блоки МОА.

 

Вища управлінська ланка 
Президент: М.Кіріакоу 
Декан: К.Георгеадіс 

Середня ланка 
Суперінтендант 
Супервайзер 

Літній період Зимовий період 

Допоміжний 
персонал 
Адміністрація 
Секретаріат 
Бібліотекарі 

Техноструктура 
Професори 
Академіки 
Лектори 

Операційне ядро 
Технічні працівники. Адміністратори. 

 
Операційне ядро 

Технічні працівники. Адміністратори. Волонтери. Координатори 
 

 

Літо 

Конфігурація 

Зима 

Проста 
(місіонерська) 

Гнучка 

Ситуативні фактори 

Зовнішні Внутрішні 

Прості Незначні, прості, 
контрольовані 
президентом 

Структурні 
блоки 

Координаційні 
механізми 

Вища 
управлінська 
ланка 

Одностороннє 
керування 

Комплексні, 
динамічні 

Комплексні 
завдання 

Технічні та 
допоміжний 
персонал, 
супервайзери 

Обопільне 
регулювання 

Плановані параметри 

Рис 3. Організаційна конфігурація та координаційні механізми у роботі МОА.
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Стосовно другорядних інституцій та дієвих осіб
МОА декан зазначив, що кількість учасників, гостей
та лекторів досить велика і їх підтримка та досвід є
унікальними та безцінними. Те ж було зазначено і
про підтримку з боку Міністерства культури. Але,
разом з тим, згідно К.Георгеадісу, тимчасовий пер-
сонал академії є групою зі слабкою культурою і мізер-
ною підтримкою МОА, а його майбутні перспективи
щодо співпраці з академією незначні і неконкретні.
Громадську думку декан вважає в цілому інертною
та байдужою до проблем МОА, хоча молодь останнім
часом цікавиться проблемами комерціалізації Олім-
пійських ігор та значенням олімпійських ідеалів.

5. Структурний аналіз МОА.
Сьогодні МОА являє собою відкриту гнучку

систему, що є частиною олімпійського руху, маючи
в основі ядро з невеликої команди людей, що глибоко
віддані ідеалам олімпізму як специфічній субкультурі.
Згідно з висловлювань декана МОА домінуючими в
академії є саме культурні відносини у чистому, кон-
центрованому вигляді. Він впевнений, що ці ідеали
домінують у цілях і діях академії. Таким чином вона
працює в цьому напрямку шляхом залучення доб-
розичливо налаштованих особистостей, працівників
і волонтерів, що виконують місіонерську функцію.

Виходячи з цього структура облаштування
МОА є досить нескладною або, згідно Johnson та
Scoles (1997), «простою структурою». Академія пра-
цює під персональним контролем президента М.Кіріа-
коу, а реалізація управлінської моделі здійснюється
через почесного декана К.Георгеадіса. Наш опис пре-
зентує структуру МОА з одно боку як ієрархічну, але
з іншого – у ній є елементи комплексності.

За нашими дослідженнями, структура МОА
складається зі структурних блоків та координаційних
механізмів (рис. 2).

Структурними блоками академії є наступні:
- «вища управлінська ланка» – президент і декан, що
несуть найбільшу відповідальність і контролюють
усі дії МОА;

- «операційне ядро», яке складається з персоналу
МОА, що безпосередньо на практиці втілює про-
екти та задуми по організації семінарів та сесій у
зимовий період та приймає участь у їх втіленні у
літній період;

- «середня ланка», побудована з менеджерів, відпов-
ідальних за управління будівлями та базою МОА в
Олімпії влітку та офісами в Афінах у зимовий пер-
іод. Як правило, ці керівники контролюють попе-
редню ланку та отримують вказівки безпосеред-
ньо від «вищого керівництва»;

- «допоміжний персонал» – невелика група постійних
секретарів у зимовий та літній період і допоміжний
тимчасовий персонал влітку для проведення про-
грам МОА в Олімпії;

- «техноструктура», що складається з професорів та
академіків, що не є персоналом МОА, але задіяні
на волонтерських засадах у якості координаторів,
лекторів, фахівців у з інформаційних технологій або
зовнішніх консультантів, які відрізняються від допо-
міжного персоналу особливою, спеціалізованою
допомогою у літній період.

Координаційні механізми МОА. Виходячи з се-
зонних змін у структурі МОА сформувались дві різних
організаційних форми по принципу координації струк-
турних блоків та силі їх впливу (рис. 3). За словами
К.Георгеадіса, протягом зимового (підготовчого) пе-
ріоду. Напрямки роботи академії визначаються пре-
зидентом та деканом, а безпосередні «робочі вказів-
ки» через «середню ланку» повідомляються до
виконання «операційним ядром». Постійний персо-
нал, згідно К.Георгеадіса, має спільні цінності, культу-
ру та менталітет і живе асимільовано до сфери МОА.
Влітку мають місце двосторонні зв’язки і взаємовплив
між учасниками сесій та «операційним ядром». Це є
загальноприйнятим через комплексність та взаємопо-
в’язаність проектів МОА. Наприклад, сесії для студентів
післядипломної освіти і для молодих учасників. Про-
тягом цих сесій стандартні схеми роботи впроваджу-
ються у життя і викладаються іншим через професорів
і координаторів волонтерського персоналу з техност-
руктури і таким чином розвиваються постійні та ситу-
ативні алгоритми роботи на сесіях.

К.Георгеадіс відзначив також високий рівень
стандартизації роботи МОА влітку як перевагу перед
простими, дещо ситуативними формами організації
роботи в зимовий період.

6.Стратегічні імперативи МОА.
Проаналізувавши та узагальнивши результати

соціологічних досліджень, документальні і статис-
тичні матеріали нами були визначені обов’язкові
(імперативні) позиції, на яких базується робота МОА,
а реалізація (не реалізація) яких може поліпшити (по-
гіршити) традиційно високий рейтинг цієї організації
у соціумі.
1.Фінансово-економічна стабільність. Як зазначив
декан МОА у інтерв’ю, здатність академії акуму-
лювати фінансові ресурси ззовні є досить успіш-
ною.  Згідно аналізу фінансово-економічна
стабільність є однією з переваг академії, беручи до
уваги регулярну фінансову підтримку МОК, НОК
та уряду Греції.

2. Кількість потенційних клієнтів. Згідно К.Георге-
адіса кількість учасників заходів МОА з кожним
роком росте, але не тільки вони користуються по-
слугами академії, це також близько 10 000 користу-
вачів мережі Інтернет. Пряма Web-версія конфе-
ренцій дає можливість усім  зацікавленим
спостерігати наочно лекції і заходи, дискусійні гру-
пи з можливістю задавати питання лекторам, бачи-
ти і чути їх відповіді.

3. Залучення волонтерів. Декан МОА свідчить, що
можливість залучати кадри до академії є досить
успішною. Підготовка і досвід багатьох «одиниць
техноструктури» є унікальними і цінними протя-
гом проведення літніх сесій в Олімпії.

4. Залучення груп підтримки. Програми МОА
відкриті і потребують їх підтримки, яка є головною
проблемою. Політика МОА по впровадженню і рек-
ламі своїх програм дуже динамічна і гнучка. З од-
ного боку, декан хоче щоб програми були помітни-
ми на міжнародній спортивній арені, з іншого
відзначає, що на грецькій спортивній арені багато з
них маловідомі.



142

5. Реальні витратні кошти. За словами К.Георгеад-
іса кількість коштів, необхідних для матеріального
забезпечення проведення сесій і проектів МОА
дуже велика, і значна частина з них витрачається на
покриття реальних матеріальних витрат.

6. Вступні внески. Кошти від вступних внесків до МОА
дуже незначні і багато з витрат учасників покрива-
ються за рахунок МОА, НОА та НОКами.

Висновки.
Виходячи з вищезазначеного можна зробити

певні висновки:
1. Зовнішні умови та зв’язки МОА умовно можна под-
ілити на кілька рівнів: політико-правовий, який
містить новий статус МОА, глобалізацію суспільства,
розширення географії розповсюдження олімпізму,
новий президент МОК, покращення стосунків з Ту-
реччиною, вдосконалення співпраці з Міністер-
ством культури Греції; економічний зі швидким зро-
станням  грецької  економіки,  економічною
підтримкою Євросоюзу та Міністерства культури
Греції, спонсорством; соціальний, до якого відно-
сять активне взаємопроникнення грецького сусп-
ільства та міжнародної спільноти, потужний інтерес
грецького суспільства до Олімпійських ігор в Афі-
нах (2004), поширення волонтерства і олімпійських
цінностей, програми олімпійської освіти; технолог-
ічний – це доступ до баз даних, розвиток інформац-
ійних технологій та Інтернет, кабельне та супутнико-
ве телебачення, інформаційне середовище,
транспорт, альтернативні джерела енергопостачан-
ня, технології спортивної підготовки, спортивне об-
ладнання для людей з особливими потребами.

2. Стратегічними ресурсами МОА є будівлі і споруди
в Олімпії та офіси у Афінах, що розташовані у
будівлі НОК Греції, персонал, що працює на основ-
ному місці роботи та сезонний тимчасовий персо-
нал для проведення сесій в Олімпіії. До фінансових
ресурсів належать урядові субсидії, патронаж МОК
та НОК Греції через регулярну економічну підтрим-
ку з боку Олімпійської Солідарності. У якості стра-
тегічних ресурсів відзначено також міцну ділову ре-
путацію та «стабільність бренду», якими МОА
користується серед учасників сесій, членів НОА,
НОКів та різноманітних інституцій та учасників
олімпійського руху. Найбільш цінним стратегічним
ресурсом МОА є унікальний духовний контакт між
учасниками та отриманими знаннями, «ноу-хау»
та ексклюзивний досвід, що продукує олімпійська
освіта найвищого ґатунку.

 3. Серед потенційних можливостей МОА сьогодні
відзначають нову конфігурацію (більш ефективну та
гнучку), перспективу реформування Олімпійської
хартії, розповсюдження ідеалів і філософії олімпіз-
му через олімпійську освіту, відродження Олімпійсь-
кого перемир’я, розповсюдження насліддя МОА та
взагалі Греції за кордоном і особливо роботу над
створенням Олімпійського Університету як міжна-
родного центру академічних досліджень та інші.

4. Організаційна структура МОА є гнучкою залежно
від сезону. Під час літніх сесій і заходів академія залу-
чає волонтерів, координаторів та допоміжний пер-

сонал для забезпечення якісної роботи. Взимку, під
час підготовчого періоду, структура більш проста
та ієрархічна без залучення допоміжних елементів.

5. Визначено, що у сучасному соціуму МОА є до-
сить привабливою через можливість надавати якісні
послуги учасникам, одночасний постійний пошук
шляхів покращення роботи та достатній рівень по-
слуг, а з іншого, на сьогоднішній день успішно пра-
цюють потужні конкуренти у якості Академічного
центру олімпійських досліджень у Барселоні та
Центру олімпійських досліджень НОК у Лозанні.

На нашу думку, актуальними є подальші дос-
лідження, пов’язані із практичною реалізацією дос-
віду Міжнародної олімпійської академії по розпов-
сюдженню ідеалів олімпізму та олімпійської освіти
на території України.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ
ВИТРИВАЛОСТІ КУРСАНТІВ

ПОТЯГОМ ЇХ НАВЧАННЯ У ВВНЗ
Харабуга С.Г., Лойко О.М., Демків А.С.,

Єна М.О., Щукін В.Е.
Львівський інститут Сухопутних військ

НУ «Львівська політехніка»

Анотація. Встановлена позитивна динаміка покращення ре-
зультатів бігу на 1000м і 3000м протягом навчання кур-
сантів у ВВНЗ. Запропоновано коефіцієнт координаційно-
технічної ефективності в умовах проявлення спеціальної
витривалості; визначена його динаміка на протязі періоду
навчання у ВВНЗ. Розроблені практичні рекомендації по
вдосконаленню навчального процесу.
Ключові слова: фізична підготовленість, курсанти, витри-
валість, результат, коефіцієнт, координаційно-технічна ефек-
тивність
Аннотация. Харабуга С.Г., Лойко О.М., Демкив А.С., Ена
М.А., Щукин В.Э. Динамика показателей выносливости кур-
сантов на протяжении их обучения в ВВУЗ. Установлена
позитивная динамика улучшения результатов бега на 1000м
и 3000м на протяжении обучения курсантов в ВВУЗ. Реко-
мендован коэффициент координационно-технической эффек-
тивности в условиях проявления специальной выносливос-
ти ; определена  его динамика на протяжении  периода
обучения в ВВУЗ. Разработаны практические рекомендации
по совершенствованию учебного процесса.
Ключевые слова: физическая подготовленность, курсанты,
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выносливость, коэффициент, координационно-техническая
эффективность.
Annotation. Karabouga S.G., Loiko O.M., Demkiv A.S., Yena
M.A., Schukin B.E. Endurance indexes dynamics of the cadets
during their studying at the high education institution. Estimated
positive dynamics of the running results improvement at the
distance 1000 and 3000m during the cadets studying at the high
education institu tion. The coefficient of the coordinated-
technical effectiveness under special endurance conditions has
been suggested; the dynamics at the studying period at the army
high education institution has been calculated; practical
recommendations of the studying process improvement have
been worked out.
Key words: physical training, cadets, endurance, coefficient,
coordinated-technical effectiveness.

Вступ.
Сучасний погляд на проведення бойових опе-

рацій вимагає від військовослужбовців мати необхід-
ний рівень фізичної підготовленості для швидкого і
якісного виконання своїх службових обов’язків в
різних умовах, в тому числі і екстремальних. Серед
фізичних якостей витривалість має важливе значення
в структурі фізичної підготовленості військовослуж-
бовців [1, 2]. Це положення підтверджується матеріа-
лами досліджень рівня фізичної підготовленості у
військовослужбовців, що спеціалізуються у військо-
во-спортивній діяльності [3, 4, 5]. Окремі види, в яких
ці військовослужбовці виступають у офіційних зма-
ганнях, входять в перелік тестів, по результатах вико-
нання яких оцінюють рівень фізичної підготовленості
у Сухопутних військах України [6, 7, 8].

Враховуючи те, що в значній мірі фізична
підготовленість офіцерів Збройних Сил формуєть-
ся під час їх навчання у ВВНЗ, доцільно постійно
вивчати динаміку показників витривалості у кур-
сантів для оптимізації навчального процесу з ме-
тою його вдосконалення.

В доступній літературі не знайдено результатів
досліджень, присвячених вивченню цього питання,
що визначає актуальність роботи.

Робота виконана за планом НДР Львівсько-
го інституту Сухопутних військ НУ «Львівська пол-
ітехніка».

Формулювання цілей роботи.
Перед дослідженням були поставлені наступні

завдання:
1. Виявити динаміку показників витривалості у кур-
сантів на протязі їх п’ятирічного навчання у ВВНЗ.

2. Визначити вплив витривалості на рівень результатів
виконання спеціалізованого складно-технічного
тесту.

У роботі застосовувались наступні методи
дослідження:
1. Аналіз спеціальної наукової та методичної літера-
тури.

2. Аналіз матеріалів тестування у курсантів під час їх
навчання у ВВНЗ.

3. Математичні методи дослідження.
Матеріалом дослідження були офіційні резуль-

тати тестування курсантів під час прийому залікових
нормативів на кожному курсі їх навчання у ВВНЗ.
Математична обробка результатів була стандарт-

ною[9]. Темпи зростання показників витривалості
вираховувались в абсолютних числах і у відсоткових
значеннях щодо відношенню до вихідного рівня, за
якій брали результати попереднього курсу. В якості
показників витривалості були результати бігу на
1000м, 3000м і час виконання загально-контрольної
вправи на смузі перешкод. Для порівняння резуль-
татів дослідження використовувались показники бігу
на 100м та човникового бігу 10х10м. Виконання вправ
проводились згідно вимог НФП – 97 [10]. Всі вправи
виконувались у військовому взутті (берці) вагою
однієї пари понад 1 кг.

Результати дослідження та їх обговорення.
Проведене дослідження показало, що в кінці

1-го курсу середній результат курсантів в бігу на
3000м склав 13хв23,0±39,4 с. при коефіцієнті варіації
V=4,95%. В кінці 2-го курсу середній результат по-
кращився і склав 13хв09,5±29,1с при коефіцієнті варі-
ації V=3,7%. На 3-му курсі збереглась тенденція по-
кращення середнього результату,  який склав
12хв53,8±22,7с при коефіцієнті варіації 2,93%. На 3-му
курсі зафіксовано найкращий результат та наймен-
ший результат варіації за весь час навчання у ВВНЗ.
В кінці 4-го курсу спостерігалось погіршення резуль-
тату, який склав 12хв 59,5±5,8с (V=3,22%). В кінці 5-го
курсу знову зафіксовано покращення результату до
12хв56,1±2,9с (V= 2,96%).

Під час аналізу результатів в бігу на 1000м вста-
новлено, що наприкінці 1-го курсу середній резуль-
тат склав 4хв02,9±16,8с при V=6,93%. На 2-му курсі
результати з бігу покращились і склали 3хв57,3±6,1с
(V=6,79%). В кінці 3-го курсу знову спостерігалось
покращення результату до 3хв49,9±11,3с, що було
найкращим результатом за весь період навчання у
ВВНЗ. Коефіцієнт варіації досягнув найменшого зна-
чення – 4,86%. На 4-му курсі зафіксовано погіршен-
ня результату до 3хв53,3±13,3с і коефіцієнта варіації
(V=5,71%). На випускному курсі знову спостеріга-
лось покращення часу бігу до 3хв51,0±11,6с (V=6,02%).

Аналіз отриманих матеріалів дослідження доз-
волив встановити, що для курсантів було характер-
ним поступове покращення коефіцієнтів варіації на
фоні покращення середніх результатів в бігу на 1000м
і на 3000м. Це свідчить про те, що найбільші зміни в
покращенні результатів спостерігаються у найменш
підготовлених курсантів, які мають найгірший час
подолання дистанцій. У курсантів, що мали більш
високі результати у бігових тестах, покращення було
меншим. Все це сприяло збільшенню монолітності
групових результатів. На 4-му курсі спостерігалось
погіршення результатів при одночасному збільшен-
ню коефіцієнта варіації. Це свідчить про те, що змен-
шення монолітності групи відбулось за рахунок по-
гіршення результатів у тих курсантів, що мали до цього
найбільш слабкі показники.

Аналізувалась динаміка покращення резуль-
татів у бігу на 1000м протягом усього часу навчання
у ВВНЗ і від курсу до курсу. Покращення результату
між першим і другим курсами склало 5,6с або 2,31%
від вихідного рівня. За вихідний рівень брали резуль-
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тат, отриманий в кінці 1-го курсу при оцінюванні за-
гального покращення та результат на попередньому
курсі при оцінюванні однорічної динаміки. Між ре-
зультатами 2-го і 3-го курсів зафіксовано приріст в
7,4с або 3,12%. Погіршення між 3-ім і 4-им курсами
склало 3,4с або 1,48%. Покращення між результата-
ми 4-го і 5-го курсів було 2,3с або 0,99%. Загальне
покращення результату за весь час навчання зафік-
совано в 11,9с або 4,9%.

Для результатів бігу на 3000м була характер-
на подібна динаміка. На 2-му курсі було зафіксова-
но покращення часу бігу на 13,5с або 1,68%. На 3-
му курсі це покращення збільшилось до 16,7с або
2,09%. На 4-му курсі спостерігалось погіршення
результату на 5,7с або 0,74%. На 5-му курсі знову
зафіксовано покращення на 3,4с або 0,44%. Загаль-
но покращення результату за весь період навчання
склало 29,2с або 3,64%.

При визначенні періоду показу найкращих
результатів встановлено, що на 3-му курсі переваж-
на більшість курсантів показали свої найкращі резуль-
тати в бігу на 1000м і 3000м. Незначна кількість ви-
падків зафіксована у курсантів 5-го курсу. Порівняння
динаміки темпів приросту результатів показує, що
розмір покращення результатів в бігу на 3000м ваго-
мо поступається аналогічним результатам в бігу на
1000м. Враховуючи динаміку отриманих результатів,
була зроблена спроба порівняти ці результати з ана-
логічними результатами при виконанні швидкісних
тестів: біг на 100м і човниковий біг 10х10м. Зафіксо-
вана динаміка результатів виконання цих тестів фак-
тично аналогічна динаміці результатів в бігу на 1000м.
Величина покращення середніх результатів відповід-
но дорівнювала на 100м 0,7с або 4,7% і човникового
бігу – 1,5с або 5,17% в порівнянні з результатами на
1-му курсі.

Єдиним показником, що має іншу динаміку,
були результати бігу на 3000м. Незначне покращення
результатів, на наш погляд, свідчить про недостатню
роботу над розвитком витривалості, що призвело до
невеликих змін по відношенню до вихідного рівня.
Ймовірно в навчальному процесі бажано приділити
значно більшу увагу розвитку витривалості у кур-
сантів, особливо на старших курсах. Фактично на 4-
му і 5-му курсах у курсантів припиняється розвиток
дуже важливої якості, яка є фундаментом для загаль-
ної працездатності військовослужбовців.

Для забезпечення готовності військовослуж-
бовців до виконання своїх службових обов’язків ве-
лике значення має рівень результатів виконання спец-
іальних тестів із акцентом на витривалість. До таких
тестів відносяться загальна контрольна вправа на
смузі перешкод довжиною в 400м. Як показали ре-
зультати дослідження, покращення часу подолання
смуги перешкод за час навчання курсантів у ВВНЗ
склало 14,5с або 10,03% від вихідного рівня. Порівнян-
ня вказує, що величина покращення результатів цієї
вправи значно переважає аналогічну динаміку інших
тестів. Враховуючи цей факт, була зроблена спроба
визначити вплив різних факторів на результативність

цього тесту. З одного боку зрозуміло, що тут значно
впливає рівень розвитку витривалості. Однак у на-
шому дослідженні результати покращення майже
удвічі переважають темпи приросту показників вит-
ривалості. Це дало можливість припустити про на-
явність впливу на загальну результативність іншого
фактору: мова йде про покращення ефективності тех-
ніки подолання окремих перешкод в процесі навчан-
ня курсантів. Підґрунтям цього припущення є відо-
ме положення,  що багатократне повторення
фізичних вправ формує ефективне і більш якісне ви-
конання [11, 12, 13, 14].

Для вивчення цього порівнювали результати
подолання смуги перешкод і результати бігу на 1000м,
як найбільш близької по часу виконання вправи.
Відношення часу подолання смуги перешкод до ре-
зультату в бігу на 1000м дало коефіцієнт, за яким на-
магались оцінити рівень загальної технічної майстер-
ності курсантів у подолані смуги перешкод. Такий
підхід постійно застосовується в легкій атлетиці при
оцінюванні технічної майстерності бар’єристів [15].
При цьому покращення технічної ефективності по-
винно супроводжуватись зменшенням величини ко-
ефіцієнта. Чим менше буде чисельник (час подолан-
ня смуги перешкод), тим вище буде технічна
майстерність при виконанні цієї вправи. Цей показ-
ник назвали коефіцієнтом координаційно-технічної
ефективності (КТЕ). По матеріалах дослідження КТЕ
протягом всього часу навчання зменшувався, що
свідчить про поступове оволодіння технікою подо-
лання перешкод. Так, на 1-му курсі КТЕ склав 0,596.
На 2-му курсі цей показник покращився до 0,586. На
3-му він досягнув до 0,576. На 4-му курсі спостеріга-
лось незначне погіршення – 0,578. На 5-му курсі заф-
іксовано найкращий показник – 0,563. Загальне по-
кращення КТЕ склало 0,033 або 5,54% від показника
на 1-му курсі.

Таким чином, покращення результату в подо-
ланні смуги перешкод в процесі навчання курсантів
залежало, з одного боку від покращення витрива-
лості, яке оцінювалось за результатами бігу на 1000м,
і з іншого – від ефективності техніки подолання окре-
мих перешкод, що підтверджується динамікою показ-
ників коефіцієнта КТЕ. Це дає підставу припустити,
що за допомогою коефіцієнта КТЕ з’являється мож-
ливість оцінювати ефективність навчального проце-
су як індивідуальну, так і загальну.

У процесі дослідження проведено визначення
динаміки аналогічних змін при виконанні швидкіс-
них вправ. Одним із показників були результати бігу
на 100м, як тест оцінювання швидкісних спроможно-
стей; другим – результати виконання човникового бігу
10х10м, як тест оцінювання координаційних спромож-
ностей, що виявляються в швидкісних умовах. В да-
ному випадку коефіцієнтом КТЕ було відношення
результату виконання човникового бігу 10х10м як
чисельника до результату бігу на 100м. Показники
вирахувань засвідчили, що темпи приросту цього
коефіцієнта склали лише 0,46% при відсутності стати-
стичної достовірності.
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Таким чином, за час навчання курсанти не
змогли покращити свої координаційні здібності при
виконанні вправ на індивідуальній максимальній
швидкості. Це вказує про необхідність внести деякі
корективи в навчальний процес для виправлення цієї
ситуації. В першу чергу виникає необхідність у
підборі методів і засобів, які б допомогли значно по-
кращити координаційні здібності з урахуванням спе-
цифіки військової діяльності.

Результати дослідження дозволяють зробити
практичні рекомендації. В зв’язку із незначним по-
кращенням результатів у бігу на 3000м рекомендуєть-
ся посилити роботу щодо покращення загальної вит-
ривалості у курсантів. Особливо необхідно звернути
увагу на зміст та організацію навчального процесу
на старших курсах, де значно зменшується приріст
результатів виконання тестів.

Для більш точного оцінювання ефективності
навчального процесу з допомогою запропоновано-
го коефіцієнта КТЕ доцільно включити в перелік обо-
в’язкових тестів біг на 400 метрів, що дозволить оці-
нювати швидкісну витривалість, яка зараз не
оцінюється.

 Необхідно звернути увагу на покращення ко-
ординаційних можливостей курсантів в умовах про-
явлення їх максимальних швидкісних здібностей. До-
цільно розробити спеціальну методику для
виправлення даної ситуації. В першу чергу необхід-
но вивчити матеріали досліджень, що були проведені
в аналогічному напрямку в спортивній діяльності і
використати цей позитивний досвід для покращення
військової діяльності.

Висновки:
1. Динаміка результатів бігу на 1000м і 3000м протя-
гом навчання курсантів в ВВНЗ має хвилеподібний
позитивний характер. Приріст результатів супро-
воджується зменшенням коефіцієнта варіації, що
свідчить про підвищення однорідності статистич-
ного матеріалу. В першу чергу це відбувається за
рахунок значного покращення результатів у кур-
сантів, що мають невисокі результати в бігу на
1000м та 3000м.

2. Приріст результатів в бігу на 3000м значно посту-
пається приросту результатів інших показників
фізичної підготовленості, що контролюються в на-
вчальному процесі курсантів.

3. Запропонований авторський коефіцієнт координа-
ційно-технічної ефективності в умовах прояву спец-
іальної витривалості найбільш доцільно застосову-
вати для оцінювання ефективності навчання
курсантів техніці подолання перешкод.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зано із дослідженням впливу різних факторів на рівень
спеціальної фізичної працездатності майбутніх офі-
церів, яка визначається за результатами подолання
смуги перешкод.
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LIFELONG LEARNING – СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Харківська А.А.
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Анотація. У статті висвітлені деякі аспекти впровадження
системи безперервної освіти. Розкриваються наукові основи
андрагогіки в двох напрямках: використання зарубіжного
досвіду, його адаптація до реалій нашої країни; застосування
власного історичного досвіду з урахуванням тенденцій су-
часності. Аналіз сучасного етапу модернізації вищої освіти
дозволяє  автору зробити  об’єктивні  висновки  про не-
обхідність безперервної освіти, спрямованої на доросле на-
вчання, та сформувати умови науково організованої та тео-
ретично обґрунтованої системи освіти дорослих.
Ключові слова: безперервна освіта, модернізація вищої осв-
іти, форми і методи навчання, традиційний та інтегративний
підходи до навчання, система підвищення кваліфікації.
Аннотация. Харьковская А.А.. Lifelong learning – современ-
ные проблемы и пути их решения. В статье освещены неко-
торые аспекты внедрения системы непрерывного образова-
ния.  Раскрываются научные основы андрагогики в двух
направлениях: использование заграничного опыта, его адап-
тация к реалиям нашей страны; использование собственного
исторического опыта с учетом тенденций современности.
Анализ современного этапа модернизации высшего образо-
вания позволяет автору сделать объективные выводы о необ-
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ходимости непрерывного образования, направленного на
обучение взрослых, и сформировать условия научно орга-
низованной и теоретично обоснованной системы образова-
ния взрослых.
Ключевые слова: беспрерывное образование, модернизация
высшего образования, формы и методы обучения, традици-
онный и интегрированный подходы к обучению, система
повышения квалификации.
Annotation. Kharkivs’ka A. Lifelong learning – problems and
ways of decision. Some aspects of implementing life-long
education are viewed. Basical elements of andragogy as a science
are described as: using foreign experience, its adaptation to
nowadays Ukraine; using our own historical experience. Analyses
of modernization high education helps author to make objective
summary about need of implementing LLL in order of adult
education, and to form conditions of scientifically organized
and theoretically explained system of adult education.
Keywords: life-long education, modernization of high education,
forms and methods of teaching, traditional and integrative ways
of teaching, system of qualification ra ising, LLL (lifelong
learning).

Вступ.
Політичні та соціально-економічні зміни ос-

танніх років свідчать, що на сучасному етапі історич-
ного розвитку проходить різкий злам, який тягне за
собою зміни в суспільстві. Виникли й швидко розви-
ваються нові соціокультурні процеси, пов’язані з пе-
реходом на іншу, ринкову основу виробництва, що
тягнуть за собою різкі зміни в основі існування на-
шого суспільства. Кардинально змінюється стиль
життя, звичне й зрозуміле стає чужим та дивним,
враховуючи постулат про те, що «буття визначає
свідомість».

Сьогодні досить закономірно очікувати істот-
них змін в області свідомості як окремої людини, так і
суспільства в цілому. Вже зрозуміло, що на зміну ко-
лективізму все більше приходить свідомість індивідуа-
лістична, автономність стає ведучою якістю особис-
тості. Зростає роль самосвідомості, вміння застосувати
свої, закладені природою, ділові якості в практичній
діяльності, самостійно долати труднощі, що виника-
ють. Кожна людина опиняється обличчям до обличчя
з необхідністю самостійно обирати стиль життя, сфе-
ру застосування своїх здібностей, і, разом з тим, нести
повну відповідальність за зроблений вибір.

Такий розподіл справ вимагає перегляду ос-
новоположних якостей (рис) особистості, поклика-
них, на цьому етапі, забезпечити самореалізацію при-
сутнього в кожній людині потенціалу.

Які задачі має розв’язати освіта в руслі економ-
ічного і соціального розвитку? Занадто часто систему
підготовки кадрів звинувачують в тому, що вона є при-
чиною безробіття. Це справедливо лише наполовину,
адже при цьому не слід забувати про інші політичні,
економічні та соціальні фактори, необхідні для забез-
печення повної зайнятості або розвитку економіки
країни. Торкаючись освіти, найбільш гнучка система,
що забезпечує різноманіття навчальних курсів, орган-
ічний зв’язок між різними видами освіти або між про-
фесійним досвідом та підвищенням кваліфікації, доз-
воляє адекватно вирішити проблеми, пов’язані з
розривом, що існує між попитом та пропозицією на
ринку праці, – це система безперервної освіти.

Однак бажані й можливі удосконалення не вик-
лючають інтелектуального новаторства та реалізації
такої моделі стійкого розвитку, яка б відповідала ха-
рактерним особливостям кожної країни. Кожна лю-
дина має впевнитися в тому, що сьогоднішні та май-
бутні досягнення науки й техніки, а також зростаюче
значення когнітивних і нематеріальних факторів у
сфері виробництва товарів і послуг обумовлюють
необхідність по-новому підійти до організації праці й
становища працівників у суспільстві майбутнього.
Саме для того, щоб створити це нове суспільство,
людська уява має випереджати різні технологічні до-
сягнення, якщо ми бажаємо уникнути збільшення
безробіття, а також нерівності в області розвитку.

У силу цих причин слід просувати концепцію
освіти протягом всього життя людини з усіма її пере-
вагами – гнучкістю, різноманіттям та доступністю в
часі й просторі. Необхідно наново переусвідомити
та розширити концепцію безперервної освіти. Така
освіта, окрім необхідності адаптації до змін у про-
фесійній діяльності, має перетворитися в процес без-
перервного розвитку людської особистості, знань і
навичок, а також здатності виносити судження та дія-
ти. Вона має дати змогу людині зрозуміти саму себе
та навколишнє середовище, і сприяти виконанню її
соціальної ролі в процесі праці й життя в суспільстві.

Час вимагає від людини безперервної освіти.
Навчаючись, ми отримуємо здатність робити щось
таке, чого ніколи не вміли, навчаючись, ми наново
сприймаємо світ і наш зв’язок з ним; ми розширюємо
нашу здатність творити, бути частиною плідного світу.

Робота виконана за планом НДР Харківського
гуманітарно-педагогічного інституту.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – проаналізувати проблеми

організації навчання дорослих, і узагальнити основні
підходи до вирішення цих проблем.

Результати досліджень.
В основі елементів ейджизму (англ. ageism –

age – вік, старість; покоління; вікова дискримінація в
суспільно-політичному житті або оцінка молодих
людей як ще нездатних до сприйняття й розуміння
серйозних проблем, а людей похилого віку – як уже
безсилих, немічних)[1, С. 248], що мають місце в су-
часному суспільстві, лежить усвідомлення тих про-
тиріч, які виникають у зв’язку з інтенсивністю роз-
витку виробничої та економічної сфер, а також
відставанням системи освіти від вимог, які висува-
ються життям. Люди, які отримали освіту 10, 15, 20
років тому, не завжди готові до роботи в тому темпі й
стилі, що зумовлює наш час.

Проблеми сьогодення викликані економічною
ситуацією в країні, але, в свою чергу, вони нерозрив-
но пов’язані з існуючою системою освіти. Деякими з
причин цього є:
· диспропорція попиту і замовлення на ринку праці,
що призводить до ускладнень в працевлаштуванні як
молодих спеціалістів, так й інших категорій громадян;

· невідповідність рівня підготовки спеціалістів вимо-
гам виробничої сфери, викликане швидкими зміна-
ми в структурі виробництва тощо.



147

Усі ці запитання стоять перед системою осві-
ти, оскільки мова йде не тільки про підготовку про-
фесіоналів, майстрів своєї справи, бо в цьому пи-
танні ми завжди пишалися нашою системою освіти,
але сьогодення підіймає питання і про функціональ-
ну компетентність особистості в усіх сферах життєд-
іяльності, про вихід за рамки виконавської функції
людини, про професійну мобільність, здатність до
знаходження своїх шляхів вирішення проблем, що
виникають на кожному кроці.

Темп сьогоднішнього життя не приймає по-
вільності та довгого обдумування, рішення мають
бути не тільки компетентними, але й швидкими. Не-
обхідно переорієнтуватися з формування «людини-
виконавця» на «людину-smart»[2] (пер. а) тямущий,
розсудливий, винахідливий, дотепний; б) розумний,
інтелектуальний, розвинений; smart use – розумне
використання; smart memory вчт. – інтелектуальна
пам’ять), відмінними якостями якої є високий про-
фесіоналізм; свобода в діях у поєднанні з відповідаль-
ністю за прийняті рішення; прагнення до самовира-
ження та орієнтація на  роботу «в  команді»;
елементарні менеджерські навички, пов’язані з умі-
нням вибудовувати міжособистісні відносини; усві-
домлення потреби в постійному професійному зро-
станні, а, отже, поповнення своїх знань, їх розширення
та поглиблення. Лідія Кондрашова пише: «Процес
перетворення зовнішніх впливів на внутрішні стиму-
ли доволі складний і суперечливий. Він здійснюється
поступово, базуючись на врахуванні ціннісних оріє-
нтацій, професійних сподівань і установок студентів,
їхнього ставлення до обраної професії, і сприяє розв-
’язанню суперечностей навчального процесу, досяг-
ненню гармонії між навчанням і викладанням. Озб-
роюючи студентів знаннями, уміннями і навичками,
необхідними для розв’язання професійних завдань,
слід розвивати і їхню активність, самостійність, ініціа-
тиву, творчість, стимулювати емоційно-вольову сфе-
ру.»[3, с. 40]

Реалії сьогодення диктують необхідність безпе-
рервної освіти, спрямованої на доросле населення.
Актуальність розвитку цієї освітньої сфери – безпе-
речна, і підтвердженням цього є факт, що освіта до-
рослих названа «ключем до прогресу в ХХІ столітті» у
ході V Міжнародної конференції в Гамбурзі.

Досягнення поставлених цілей можливе лише
за умови науково організованої та теоретично об-
ґрунтованої системи освіти дорослих. Основними
принципами освітнього процесу є:
- зв’язок з наявним досвідом;
- гуманістична спрямованість;
- прагматизм;
- врахування психологічних аспектів дезадаптації
людини в сучасному світі.

Говорячи про освіту дорослих, необхідно па-
м’ятати про вікові особливості цього контингенту.
Питання освіти дорослих розглядає андрагогіка, яка
знаходиться в Україні в процесі становлення, та яка
працює в декількох напрямках, у тому числі:
1)використання зарубіжного досвіду, його адаптація
до реалій нашої країни;

2)застосування власного історичного досвіду з ура-
хуванням тенденцій сучасності.

Розглянемо дуже стисло ці напрямки.
1. Використання зарубіжного досвіду, його

адаптація до реалій нашої країни.
Становлення будь-якої теорії можна уявити як

процес, в ході якого пізнання рухається від явища,
факту до поняття, від поняття – до концепції, від неї –
до теорії. Це відноситься і до становлення теорії без-
перервної педагогічної освіти, ідея якої є феноменом
молодим, результатом і наслідком розвитку загаль-
ної теорії безперервної освіти, обумовленою низкою
факторів та умов духовно-морального, соціально-
економічного порядку.

У 1972 році на засіданні ЮНЕСКО було введе-
но поняття «навчання впродовж життя» як глобаль-
ної перспективи, що фокусується на наступних ас-
пектах:
· потреби і права людей на навчання впродовж життя;
· формування комплексного підходу між формаль-
ним і неформальним контекстами навчання;

· адекватне фінансування для обох вказаних видів
навчання;

· охоплення всіх людей, починаючи з наймолодших і
закінчуючи найстарішими;

· пошук шляхів демократизації доступу до навчання.
З іншого боку, ці концепції можна знайти в

Аристотеля, Сократа, Платона і навіть у первісному
суспільстві, тому що перманентна освіта існувала з
тих пір, як на Землі з’явились люди, які мислили, фор-
мувалися в ході свого розвитку, набували знання,
досвід та практичні вміння. Не дарма існує вислів:
«Вік живи – вік навчайся».

У 70-х роках 20 століття у зв’язку з промисло-
вою революцією, швидким ростом природничо-нау-
кового та технологічного знання у Великобританії та
інших європейських країнах з’являється термін
«knowledge society» – «суспільство, засноване на знан-
нях». У восьмидесятих роках термін «подовжене на-
вчання» (continuing education) вже став реальністю, а
до середини 90-х років такою реальністю вже стає «на-
вчання впродовж життя» (lifelong learning – LLL).

У «Меморандумі безперервної освіти» країн
Європи, прийнятому в Лісабоні у 2000 році, сфор-
мульовано шість ключових принципів, на основі яких
планується розвивати освіту дорослих в сучасних
умовах:
1. Нові базові навички для всіх.
2. Збільшення інвестицій в людські ресурси.
3. Інноваційні методики навчання й учіння.
4. Нова система оцінки отриманої освіти.
5. Розвиток наставництва та консультування.
6. Наближення освіти до дому.

У Комюніке зустрічі європейських міністрів,
які відповідають за вищу освіту, 18-19 травня 2001
року, м. Прага «До Зони європейської вищої освіти»
міністри акцентували увагу на такому питанні, як
навчання протягом усього життя (система безперер-
вної освіти)[4, с. 11].

Навчання протягом життя є істотним елемен-
том Зони європейської вищої освіти. У майбутній
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Європі, що будується як суспільство й економіка, зас-
новані на знаннях, стратегія навчання протягом усь-
ого життя повинна стати віч-на-віч із проблемами
конкурентоспроможності та використання нових тех-
нологій, поліпшення якості соціальної єдності, рівних
можливостей і якості життя[4, с. 40].

Існують різні моделі та методи навчання до-
рослих:
1)навчання без відриву від виробництва;
2)навчання з відривом від виробництва;
3)дистанційне навчання.

Наближення освіти до дому стає можливим за
допомогою створення мережі навчальних та консуль-
таційних пунктів із застосуванням інформаційних тех-
нологій. При цьому головне значення надається ви-
користанню дистанційної освіти.

Поставлені задачі передбачається розв’язати до
2010 року.

Кожна з вищевказаних моделей може бути
пріоритетною в залежності від контингенту студентів
та їх потреб. Вибір форми навчання як сукупності
прийомів і методів, що використовуються виклада-
чем з метою кращого розуміння та засвоєння на-
вчального матеріалу, залежить від поставлених цілей.

У документі Європейської комісії 2001р. ці
пріоритети було перегруповано і розташовано в на-
ступній послідовності.

Пріоритет 1. Визнання цінності знань.
Мета: вдосконалення розуміння важливості

участі в навчанні і результатів навчання, особливо
неформального й спонтанного.

Пріоритет 2. Інформація, профорієнтація і
консультування.

Мета: забезпечення безперешкодного досту-
пу до якісної інформації і консультацій щодо можли-
востей отримання освіти і навчання в Європі впро-
довж всього життя людини.

Пріоритет 3. Інвестиції в навчання.
Мета: значне збільшення рівня інвестицій в

людські ресурси для розвитку найважливішого капі-
талу Європи – її населення.

Пріоритет 4. Наближення можливостей на-
вчання до тих, хто навчається.

Мета: максимальне наближення можливостей
здійснення навчання до тих, хто навчається, до місця
їх проживання, використовуючи, де можливо, інфор-
маційні та комунікаційні технології.

Пріоритет 5. Базові уміння.
Мета: забезпечення гарантій постійного дос-

тупу для всіх до навчання з метою засвоєння і онов-
лення умінь, необхідних для усталеної участі в житті
суспільства, заснованого на знаннях.

Пріоритет 6. Інноваційна педагогіка.
Мета: розробка ефективних методів для навчан-

ня впродовж життя і всеосяжного навчання. Всеосяж-
не навчання є одним з аспектів навчання впродовж
життя. Воно включає формальне, неформальне і спон-
танне навчання.

На закінчення аналізу проблеми навчання
впродовж життя, у звіті семінару даються стислі, але

дуже змістовні визначення основних аспектів цього
явища, як його розуміють у Європі.

Навчання впродовж життя – це:
• В області компетенції: розвиток знань, умінь і компе-
тенцій людей впродовж їх життя з тим, щоб ми могли
досягати економічних і соціальних цілей за допомо-
гою осмисленої та рефлекторної поведінки.

• Відкритий доступ “з колиски до останнього поди-
ху”, незалежно від статі, соціального статусу, попе-
редніх успіхів в навчанні, раси і релігії.

• Для всіх громадян: всім – приватним особам, їх
сім’ям, місцевим співтовариствам, профспілкам,
роботодавцям, неурядовим організаціям, регіо-
нальним властям відводиться активна роль, в LLL
немає пасивних дійових осіб.

• Економічна і соціальна орієнтація: освічені люди є
хорошими громадянами і хорошими працівниками.

• Центральне місце того, хто навчається в процесі
навчання: викладач стає наставником і помічником
в навчанні.

• Опора на прозорі стандарти освіти і навчання, зро-
зумілі для всіх зацікавлених сторін, особливо для
тих, хто навчається, і роботодавців.

• Навчання впродовж життя відкриває нові можли-
вості для людини впродовж її життя.

І навпаки. Навчання впродовж життя:
Не розробляється «для» людей фахівцями у

області освіти. Воно розробляється «разом з людь-
ми», за участі всіх зацікавлених груп.

Не є розвитком або вдосконаленою моделлю
безперервної освіти або освіти дорослих. Не дивля-
чись на значущість установ формальної освіти, їх роль
є обмеженою.

Не є сукупністю нових додаткових курсів, про-
те у разі розробки курсів необхідно враховувати па-
раметри гнучкості, як з погляду їх структури і змісту,
так і реалізації. Необхідно використовувати модулі,
що відповідають потребам тих, хто навчається, а не
навчального закладу.

Не дорівнює навчанню на базі ІКТ і електрон-
ному навчанню: вони, безумовно, важливі, але мо-
жуть бути недоступними для частини тих, хто на-
вчається,  і ,  як правило, вимагають значного
технічного супроводу.

Навчання впродовж всього життя є також сут-
тєвим елементом Зони європейської вищої освіти. В
майбутній Європі, що будується як суспільство, зас-
новане на знаннях, стратегія навчання впродовж всьо-
го життя повинна стати обличчям до обличчя з про-
блемами конкурентоспроможності та використання
нових технологій, покращення соціальної єдності,
рівних можливостей і якості життя.

2. Застосування власного історичного досвіду
з урахуванням тенденцій сучасності.

Видатний вчений Н.І. Пирогов в Одеському та
Київському навчальних округах (1856 – 1861 рр.), праг-
нучи ліквідувати різнобій в типах шкіл, підвищити взає-
мозв’язок та наступність між ними, робить спробу
зробити систему освіти, що передбачає декілька шкіл-
ступенів: елементарні училища, класичні та реальні,
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прогімназії та гімназії, вищі професійні технічні учи-
лища, університети. Ланкою цієї системи стають
недільні школи для дітей та дорослих.

Формувалися також і ланки безперервної осв-
іти населення. Так, у 1907 р. в Києві відкрилося «Об-
’єднання народних дитячих садочків», діяльність яко-
го спрямовувалася на розвиток, поряд із приватними,
державних дошкільних навчально-виховних закладів,
розробку і запровадження наукових принципів дош-
кільного виховання, підготовку кадрів для такого роду
закладів, просвітлення населення щодо питань сімей-
ного виховання.

У цей період швидко росло розуміння значу-
щості освіти населення, необхідного для соціального
та економічного розвитку суспільства в цілому, для
повноцінного життя та професійної діяльності кож-
ної окремої людини.

Ідея безперервності процесу педагогічної ос-
віти отримала нові інтерпретації в нашій країні після
1917 р. Причиною цього стало активне формулюван-
ня нової системи освіти, коли прогресивні ідеї безпе-
рервної освіти оволодівали розумами не тільки вче-
них та мислячих педагогів-практиків, але й людей, які
активно впливали  на  стратегію  розвитку  країни
(В.І.  Ленін,  Н.К.  Крупська,

О.В. Луначарський). Думка В.І. Леніна про те,
що задачі будівництва нового суспільства мають бути
розв’язані тільки на базі сучасних знань, постійного
їх доповнення, оновлення, зв’язку з життям, практи-
кою, стимулювала розробку багатьох актуальних про-
блем практичного розвитку систем безперервної
освіти. З’явилися нові види та форми освітніх закладів,
у тому числі й для освіти дорослих, підвищення квал-
іфікації працівників.

Нова освітня парадигма в Україні формувала-
ся поступово в ході розробки найважливіших на-
прямів реформи вищої школи. Її основні елементи
викладені в керівних документах Міністерства освіти
і науки України та в Меморандумі Міжнародного
симпозіуму ЮНЕСКО «Фундаментальна (природни-
чо-наукова та гуманітарна) університетська освіта»
1994 р.). Як свідчать ці документи, нова освітня пара-
дигма в якості пріоритету вищої освіти розглядає ор-
ієнтацію на інтереси особистості, адекватні сучасним
тенденціям суспільного розвитку.

ХІХ Генеральна конференція ЮНЕСКО визна-
чила безперервну освіту як «необмежену в часі
відносно строків навчання, ні в просторі відносно
методів навчання; вона об’єднує всю діяльність та
ресурси в області освіти та спрямована на досягнен-
ня гармонійного розвитку потенційних здібностей
особистості та прогресу змін в суспільстві».

Таким чином, одним із головних завдань су-
часного етапу (2006-2010 рр.) модернізації вищої ос-
віти є формування системи безперервної освіти. Ре-
формування освіти в Україні розглядається в контексті
соціально-економічних змін як в межах нашої краї-
ни, так і загальносвітових тенденцій. Важливою умо-
вою для побудови даної системи є взаємодоповню-
ваність базової та післядипломної освіти.

У наш час практично неможливо отримати у
вищому навчальному закладі знання на все життя.
Актуальною є освіта дорослих людей, що в Європі
отримала назву «навчання впродовж життя», і стає
затребуваною в нашій країні. Тому досвід інших країн,
що раніше за нас стали на шлях ринкових відносин, є
корисним для нас.

Василь Дмитрович Шинкарук, виступаючи на
колегії МОН України «Основні засади розвитку вищої
освіти України», Київ , 2008 р. з доповіддю «Основні
напрями модернізації структури вищої освіти Украї-
ни говорить: «Вирішення соціальних та економічних
проблем, що стоять перед освітою, буде залежати від
того, чи вдасться забезпечити максимальну мобілі-
зацію можливостей і реалізацію здібностей кожної
людини як суб’єкта діяльності.

У цьому контексті вирішальним у боротьбі за
якість продукції вищої освіти сектору економіки дер-
жави стає людський капітал. Людський капітал визна-
чається як сукупність якостей людини, що ґрунтують-
ся на таких поняттях здоров’я, як природні здібності,
освіта, професіоналізм і мобільність. Кожен член сус-
пільства повинен бути оптимально пристосований до
професійної діяльності за рахунок максимального ви-
користання індивідуальних здібностей.

Для досягнення цієї мети необхідно забезпе-
чити інвестиції у вищу освіту і підвищення кваліфі-
кації людей, а також домогтися прискорення прогре-
су у вирішенні  фундаментального завдання
модернізації національної системи освіти, для того,
щоб кожна людина могла отримати нові знання, на-
вички та компетенції, які їй будуть потрібні в процесі
навчання впродовж життя.

Для підвищення якості освітніх послуг утворе-
но систему безперервної освіти life-long education,
що сприяє оптимізації професійно-кваліфікаційної
структури робочої сили та підвищення рівня її конку-
рентоспроможності.

Завдання вищої школи як соціального інститу-
ту полягає в тому, щоб сприяти професійній саморе-
алізації індивіда, навчаючи його професійно спрямо-
ваній взаємодії з навколишнім природнім і соціальним
середовищем.»[5, С.70 – 71].

Вчені, які розглядають питання освіти дорос-
лих, відзначають наявність впливу на освітній процес
цієї категорії населення, культурних та етнічних особ-
ливостей дорослої аудиторії; необхідність гуманізації
та неформального підходу до навчання.

Однією з основних вимог, які висуваються до
освіти дорослих, є тісний зв’язок з досвідом у всіх
його виявах та врахування потреб кожного. Необхід-
но також враховувати вибіркове ставлення дорослих
до цінності знань, що набуваються, їх практичної спря-
мованості, здатності максимально повно і швидко
допомогти у вирішенні реальних проблем, що поста-
ють перед людиною. Звідси слідує, що освіта дорос-
лих має бути максимально індивідуалізованою, вона
має сприяти розкриттю кожної людини, її реабілітації,
зростанню віри в свої можливості, підвищенню соц-
іально-суспільного статусу.
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Проблема освіти дорослих – одна з найпоши-
реніших у наш час. Найбільші складнощі викликає
мотивація навчання як способу саморозвитку та
підвищення ділової кваліфікації.

Друге питання, що потребує детального розг-
ляду, та особливого рішення – врахування диферен-
ціації різних категорій дорослих, що навчаються, за
віком, досвідом та індивідуальними потребами.

Мотивацією навчання може бути зв’язок між
результатами діяльності та наданням можливості для
підвищення їх якості за допомогою навчання. Зміщен-
ня акцентів у мотивації навчання з боргу до інтересу,
дозволяє максималізувати навчання.

Вирішити це можна різними способами:
1)зробити навчання постійною та необхідною
подією;

2)навчити керувати собою, планувати свій час;
3)мінімізувати перепони, які заважають навчанню.

Існує декілька методів визначення потреби в
навчання – аналіз результатів діяльності закладів,
аналіз результатів атестації та соціологічні досліджен-
ня різної цільової спрямованості, які, в тому числі,
допомагають визначити зміст, моделі й методи на-
вчання.

Основними напрямками навчання зазвичай є
традиційний та інтегративний підходи. Найефективн-
ішим є інтегроване навчання. Інтеграція дозволяє за-
безпечити умови для організації процесу пізнання та
виявлення його результатів як єдиного цілісного про-
цесу, де проходить засвоєння базових категорій з
різних точок зору, в різних освітніх сферах та спо-
собів переведення змісту з однієї мови на іншу. Це
породжує в процесі пізнання особистісні та культурні
цінності. У змістовному аспекті інтегративність по-
в’язана з багаторівневістю програм та, безумовно, з
інноваційною педагогікою, що дозволяє працювати з
різними категоріями слухачів.

Інновації взагалі необхідні як в області проце-
су навчання, так і в методах навчання. Інноваційна
педагогіка дозволяє перейти від формального викла-
дання, направленого на надбання знань, до навчан-
ня, що призводить до освоєння компетенцій. Викла-
дачі повинні  ставити питання “чому повинні
навчитися студенти”, а не “чому я повинен їх навчи-
ти”. Ті, хто навчається, наскільки це можливо, зобов-
’язані взяти на себе відповідальність за власне навчан-
ня, засвоєння знань і умінь. Двома підходами до
викладання й навчання, які найбільш підходять для
навчання “нетрадиційних груп” тих, хто навчається,
є: навчання, орієнтоване на проектну роботу, і на-
вчання, організоване в формі “циклів навчання”.

Одержують підтримку і нові методи, зокрема
ті, які засновані на використовуванні ІКТ (електрон-
не навчання). Проте технології не гарантують успіш-
ності навчання у зв’язку з тим, що для супроводу ІКТ
потрібні компетентні викладачі і тренери та високо-
якісні засоби навчання.

У наш час паралельно зі створенням євро-
пейської системи безперервної освіти проходить за-
гальноєвропейський процес інтеграції систем вищої
освіти при збереженні особливостей кожної з них.

Очевидною стає роль вищих навчальних зак-
ладів при створенні системи безперервної освіти як у
всьому світі, так і в нашій країні. Вищі навчальні зак-
лади (ВНЗ) мають стати центральною, системоутво-
рювальною ланкою у всьому ланцюгу безперервної
освіти в нашій країні. Розширення сфери діяльності
сучасних ВНЗ потребує інституційних змін та подаль-
шого розвитку на їх основі навчально-науково-інно-
ваційних комплексів.

У системі підвищення кваліфікації також по-
винні виникнути дуже значні зміни, щоб наше сусп-
ільство, яке переживає в даний момент глибоку кри-
зу цінностей, переросло виключно економічні
інтереси та звернулося до більш глибоких вимірів
моральності та духовності.

Освітній процес, в який включені дорослі суб-
’єкти, характеризується прагматичністю. За стверд-
женням С.Г.Вершловського, приживаються, а потім
стають формуючими факторами тільки ті отримані
знання й уміння, які «…відповідають запитам суб-
’єкта (особистісно значущі) та можуть бути застосо-
вані в предметно-практичній діяльності»[6, С. 6]. Тобто
знання, що отримуються, тільки тоді набудуть для
нього смислу, коли будуть високо оцінені за ступе-
нем корисності в професійному та особистісному
бутті. Іншими словами, якщо отримають високий бал
за шкалою «практична користь».

І.Г Шендрик., враховуючи розглянуті вище фак-
тори, пропонує роботу зі слухачами факультету підви-
щення кваліфікації починати з виявлення освітнього
запиту. Конкретизуючи, він говорить як мінімум про
три аспекти реалізації цієї задачі: по-перше, це вияв-
лення професійних труднощів слухачів; по-друге, уточ-
нення списку ускладнень через співвіднесення їх з ціля-
ми професійної діяльності; по-третє, виявлення
питання про те, що необхідне слухачам для подолання
своїх професійних ускладнень[7, С.99].

Безсумнівною є користь такої освітньої пол-
ітики, тому що можливість подолання власних про-
фесійних проблем, які з’являються в дорослої люди-
ни, в подальшому призведе до усвідомлення й
розуміння нових життєвих кордонів.

Освіту в системі підвищення кваліфікації
можна вважати спрямованою на інтереси розвитку
особистості, якщо через неї вдасться розв’язати на-
ступні задачі:
· стимулювати інтелектуальний розвиток та збага-
чення мислення через засвоєння сучасних методів
наукового пізнання;

· виходячи з того, що людина живе в суспільстві, до-
сягнути її успішної соціалізації через заглиблення в
існуюче культурне, в тому числі техногенне та ком-
п’ютеризоване, середовище;

· гармонізувати відносини людини з природою че-
рез засвоєння сучасної наукової картини світу;

· враховуючи те, що сучасна людина живе в умо-
вах насиченого та активного інформаційного се-
редовища, навчити людину жити в його потоці,
створювати передумови та умови для безперерв-
ної самоосвіти;
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· приймаючи до уваги інтегративні тенденції розвит-
ку науки й техніки в системі вищої освіти, в тому
числі й педагогічної, формується потреба у ново-
му рівні наукової грамотності, у створенні умов
для набуття широкої базової освіти, що дозволяє
достатньо швидко переключатися на суміжні об-
ласті професійної діяльності.

Системи підвищення кваліфікації повинні роз-
вивати та підсилювати свою здатність до зміни та сти-
мулювання змін в суспільстві, мають підтримувати іде-
али солідарності та рівності, зберігати точність та
оригінальність в науці як обов’язкові умови високої
якості освіти, мають, перш за все, враховувати потре-
би та інтереси слухачів (в рамках безперервної освіти),
щоб допомогти їм інтегруватися в глобальне суспіль-
ство майбутнього століття (Institute for Development
Studies (IDS), The Institute for International Cooperation
and Development (IICD), Harvard Institute for
International Development (HIID) та ін.).

Швидке старіння професійних знань робить
процес освіти спеціаліста третього тисячоліття пост-
ійним та безперервним. Саме тому на сьогоднішній
день ми спостерігаємо в системі підготовки педагогів-
викладачів ефект «подвійного відставання», коли шко-
ла відстає від життя, а всередині системи освіти підго-
товка вчителя відстає від потреб школи.

Цю особливість необхідно враховувати в пер-
шу чергу в ході реформ освіти. Основними рисами
сучасного розвитку теорії педагогічної освіти є усві-
домлення такого протиріччя, спроби знайти шляхи
його розв’язання, активація досліджень проблем
підготовки вчителя.

Саме система підвищення кваліфікації може і
повинна виступати в якості організатора безперерв-
ної освіти, забезпечувати всю наукову, методичну та
психологічну підтримку педагогів.

Сучасні вимоги до підвищення кваліфікації
обумовлені необхідністю повноцінного функціону-
вання наступних функцій:
· інформаційної (задовольняти потреби спеціалістів
в отриманні знань про досягнення в науці, про пе-
редовий вітчизняний та зарубіжний досвід);

· навчальної (організації та здійснення освітнього
процесу в закладах підвищення кваліфікації);

· дослідницької (проведення наукових досліджень та
експериментів в області післявузівської педагогіч-
ної освіти);

· експертної (наукова експертиза програм, проектів,
оцінка необхідності, обґрунтованості та безпеки
експериментальної роботи, що проводиться освіт-
німи закладами).

Таким чином, на єдиному загальноєвропейсь-
кому освітньому просторі прослідковується чіткий
взаємозв’язок та взаємозалежність цілей вузівської
та післявузівської безперервної освіти, спрямованих
на перехід до парадигми «вища освіта впродовж всьо-
го життя» з цілями та задачами нинішнього етапу
модернізації освіти.

Концепція LLL (lifelong learning) сьогодні вже
стала реальністю, а в майбутньому її значення буде
постійно зростати. Термін LLL означає новий підхід

до навчання впродовж життя людини у різноманіт-
них формальних та неформальних ситуаціях. Концеп-
ція LLL зорієнтована на людину в контексті забезпе-
чення її зайнятості та активної громадянської позиції.
В цьому значенні навчання впродовж життя орієн-
тується на попит ринку праці, а не на пропозиції з
боку системи професійної освіти .

LLL передбачає навчання як у межах, так і поза
межами системи формальної освіти. Це означає, що
основним ключовим вмінням стає здібність людини
здійснювати пошук нових знань та розвивати нові
компетенції без підтримки з боку формальної освіти.

Подальший розвиток концепції LLL передба-
чає пошук нових способів мислення в рамках систе-
ми освіти, а саме: структурований підхід до навчан-
ня, в межах якого ті, що навчаються, приймають
активну участь у процесі навчання, починаючи з
дошкільного рівня. І тут треба враховувати, що існує
декілька типів навчання: зберігаюче – засвоєння
фіксованих поглядів, методів і правил для того, щоб
ефективно працювати у відомих та повторювальних
ситуаціях; інноваційне – створення орієнтації на онов-
лення, пошук проблем та їх рішень. На наш погляд,
тільки конвергенція різних типів навчання вирішить
питання втілення в життя концепції LLL.

Висновки.
Посилення інтеграційних процесів тягне за

собою необхідність перебудови людської свідомості,
зміну її орієнтирів з наявних знань до постійно онов-
люваних та поповнюючих динамічні знання, отрима-
ти які можна з різноманітних джерел різними спосо-
бами, починаючи від академічних занять і до
самостійно організованої навчальної діяльності із за-
стосуванням інформаційних технологій, що відпові-
датиме індивідуальному стилю особистості. Задача
системи освіти, на наш погляд, полягає саме в забез-
печенні можливості вибору, в створенні багатоварі-
антних та доступних джерел освіти і підвищення про-
фесійного росту.

Освітній процес має бути вибудованим так,
щоб він зачіпав потужний інноваційний потенціал
дорослого-студента, реалізація якого могла б ініцію-
вати діяльність, спрямовану на ситуацію особистіс-
них та професійних самозмін. Освітній процес має
стати процесом «саморуху» дорослої людини. Для
цього будь-яка освітня програма, що проходить в гру-
повому режимі, має розглядатися з позиції ефектив-
ності та конструктивності.

Література:
1 . Сучасний словник іншомовних слів / Укладники: Скоп-
ненко О.І., Цимбалюк Т.В. – К.: Вид-во «Довіра», 2006. –
С. 248.

2 . ABBY Lingvo 12.
3 . Вища освіта України, № 1. – 2003. – С. 40.
4 . Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-
Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко
М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінка В.В., Ба-
бин І.І. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.

5 . Програма розвитку вищої освіти України «Основні заса-
ди розвитку вищої освіти України», ч.4, 2008р.

6 . Вершловский С.Г. Взрослый как субъект образования //
Педагогика. 2003. №8 – С. 3 – 8.

7 . Шендрик И. Г. Кризис идентичности и образование в пери-
од взрослости // Мир психологии. 2004. №1. – С. 98 – 106.

Надійшла до редакції 08.07.2008р.



152

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ

ПОДХОДОВ К ЕГО СОХРАНЕНИЮ
Церковная Е.В.

Харьковский национальный
университет радиоэлектроники

 
Аннотация. В статье представлен анализ уровня распрост-
раненности заболеваний среди студентов Харьковского ре-
гиона. Констатирована значительная распространенность
среди студентов хронических неинфекционных болезней,
тенденция к их увеличению. Определены особенности забо-
леваний студентов разнопрофильных вузов . Необходима
разработка и проведение различных мероприятий, направ-
ленных на противодействие факторам риска заболеваний
среди студентов вузов различного профиля. Причем лечеб-
но-профилактические мероприятия необходимо проводить
с первых дней обучения студентов в вузе.
Ключевые слова: здоровье, студенты, заболевания, динами-
ка, вузы, сравнительный анализ.
Анотація. Церковна О.В. Основні тенденції в динаміці стану
здоров’я студентської молоді й необхідність нових підходів
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ності захворювань серед студентів Харківського регіону.
Констатовано значну поширеність серед студентів хроніч-
них неінфекційних хвороб, тенденцію до їхнього збільшен-
ня. Визначено особливості захворювань студентів різнопро-
фільних ВНЗ . Необхідна розробка  й проведення різних
заходів, спрямованих на протидію факторам ризику захво-
рювань серед студентів вузів різного профілю. Причому ліку-
вально-профілактичні заходи необхідно проводити з пер-
ших днів навчання студентів у вузі.
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necessity of the new going near its maintains. In the article is
given analysis of level of prevalence diseases among the students
of the Kharkov region. Considerable prevalence is established
among the students of chronic uninfectious illnesses, tendency
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students of higher institutes. Development and holding of the
provisions directed on counteraction to risk factors of diseases
among students is necessary. Medical preventive provisions it is
necessary a carry since the first days of learning.
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Введение.
Последнее время все больше внимания обра-

щает на себя проблема состояния здоровья студен-
тов. В литературе встречаются разные данные отно-
сительно состояния здоровья студенческой
молодежи, но основная масса исследований конста-
тирует ухудшение состояния здоровья студентов за
последние годы [1-4, 7].

Нами были проанализированы результаты
ежегодных медицинских обследований специалиста-
ми 20-ой студенческой поликлиники студентов 24
вузов г. Харькова. В данной работе приводится срав-
нительный анализ уровня распространенности забо-
леваний в трех разнопрофильных вузах: техническом
(Харьковском Национальном Университете Радио-
электроники), гуманитарном (Национальной Юри-
дической Академии Украины имени Ярослава Муд-
рого), медицинском (Харьковском Медицинском

Университете), и среднего значения по всем вузам г.
Харькова. Сравнительный анализ проводится за пе-
риод с 2005 по 2007 годы, количество случаев заболе-
ваний проводится в пересчете на 1000 студентов.

При одинаковой учебной нагрузке вузы отли-
чаются организацией учебного процесса (рациональ-
ность расписания, внеаудиторной самостоятельной
работа, экологическое влияние окружающей среды
(количество проводимого времени перед экраном
компьютерного монитора), количество учебных ча-
сов, отводимых на физическое воспитание студентов).

Работа вы полнена в соответствии с планом
НИР Харьковского национального университета ра-
диоэлектроники (ХНУРЭ).

Формулирование целей работы.
Цель работы: поиск возможных подходов,

направленных на сохранение и укрепление здоровья
студенческой молодежи.

Задачи работы:
1. Провести анализ уровня заболеваемости студен-
тов разнопрофильных вузов г. Харькова за период
с 2005 по 2007 годы.

2. Дать сравнительную характеристику состояния
здоровья студентов разнопрофильных вузов.

3. Разработать пути укрепления здоровья студенчес-
кой молодежи.

Методы исследований: анализ научно-мето-
дической литературы, изучение статистических от-
четов городской 20-й студенческой поликлиники г.
Харькова.

Результаты исследований.
Мы проанализировали уровень распростра-

ненности заболеваний по основным системам и орга-
нам, в результате чего было выявлено, что заболева-
ния органов дыхания, куда входят ОРЗ, ОРВИ, острый
бронхит – составляет большой процент от общего
уровня заболеваний (рис. 1).

В техническом и юридическом вузах процент
заболеваемости органов дыхания значительно выше,
чем в медицинском вузе и в среднем по вузам г. Харь-
кова. Причем, если в медицинском вузе наблюдается
тенденция к снижению заболеваемости, то в техни-
ческом вузе значительный рост. За исследуемый пе-
риод количество заболеваний среди студентов ХНУ-
РЭ выросло на 45 % (с 253 до 356 случаев на 1000
человек).

Заболевания костно-мышечной системы (ар-
трит, остеохондроз, сколиоз, артрозы) в медицинс-
ком вузе находятся ниже среднего уровня, в юриди-
ческом на уровне среднего, а в техническом вузе
значительно превышают средний уровень заболева-
ний в целом по вузам рис.2.

Динамика изменения уровня заболеваемости
органов зрения, включая нарушение рефракции и
миопию, представлена на рис. 3. Уровень заболевае-
мости органов зрения практически за все анализиро-
ванные годы остается очень высоким во всех вузах.

Уровень заболеваемости в юридическом и
медицинском вузах находится на уровне среднего, в
техническом вузе он незначительно ниже, но, срав-
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Рис. 1.  Распространенность заболеваний органов дыхания: ОРЗ, ОРВИ, острый бронхит.

Рис. 2.   Динамика уровня заболеваемости костно-мышечной системы
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Рис. 4.  Динамика уровня заболеваемости органов пищеварения

Рис. 5.  Динамика уровня заболеваемости системы кровообращения

Рис. 6. Динамика уровня заболеваемости нервной системы
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нивая его с уровнем распространенности заболева-
ний органов зрения в ХНУРЭ за период 1998-2003
годы [5,6], можно констатировать явное снижение
количества заболеваний.

Уровень заболевания органов пищеварения за
анализируемый период снизился относительно 1998-
2003, и во всех рассматриваемых вузах находится на
уровне среднего рис.4.

Уровень заболевания органов системы кро-
вообращения, куда входят: приграничная гипертония,
гипертоническая болезнь, другие заболевания серд-
ца и сосудов, в юридическом и медицинском вузах
значительно ниже среднего уровня, а в техническом
вузе является одним из самых высоких среди всех
исследуемых вузов и значительно превышает сред-
ний уровень заболеваемости (рис. 5).

Высокий уровень заболеваемости системы кро-
вообращения в техническом вузе прослеживается и
за период с 1998 по 2003 годы [6], что может быть свя-
зано с особенностью обучения в техническом вузе.

Заболевания нервной системы (ЦНС, ВНС) на-
ходятся на третьем месте по распространенности, пос-
ле заболеваний органов дыхания и органов зрения. И
хотя относительно уровня заболеваемости за период
с 1998 пот 2003 г. произошло некоторое снижение ко-
личества заболеваний в техническом вузе со 112-156
до 109-123 случаев на 1000 студентов, все же уровень
заболеваний превышает, средний по вузам и уровень
заболеваний по ХМУ и НЮАУ (рис. 6).

Анализируя общие количество заболеваний
по всем системам и органам на 1000 студентов, мож-
но отметить, что прослеживается тенденция незна-
чительного снижения уровня заболеваний в ХМУ,
НЮАУ и среднего значения заболеваемости по ву-
зам. В то же время в ХНУРЭ общие количество забо-
леваний превышает среднее значение по вузам и
имеет тенденцию роста с 835 до 899 случаев на 1000
студентов (рис. 7).

В результате проведенного анализа было ус-
тановлено, что на первом месте по количеству забо-
леваний стоят болезни органов дыхания, которые в
общем количестве составили 30%, далее – болезни
органов зрения (20%), третье ранговое место зани-
мают болезни нервной системы (14%). Далее идут
заболевания органов пищеварения, костно-мышеч-
ной системы, системы кровообращения.

Выводы.
Анализ статистических данных и результаты

специальных исследований показали значительную
распространенность среди студенческой молодежи
Харьковского региона хронических неинфекционных
заболеваний и негативной тенденции к их увеличе-
нию. Выявлены заболевания, характерные для сту-
дентов вузов разного профиля.

Среди студентов медицинского вуза (ХМУ) наи-
больший процент имеет распространенность заболе-
ваний органов зрения и системы пищеварения. Среди
студентов вуза гуманитарного профиля (НЮАУ) наи-
более распространены заболевания дыхательной и
костно-мышечной систем и заболевания органов зре-
ния. У студентов технических вузов (ХНУРЭ) наибо-
лее распространены заболевания органов дыхания,
нервной системы и системы кровообращения.

Необходима разработка и проведение различ-
ных мероприятий, направленных на противодей-
ствие факторам риска заболеваний среди студентов
вузов различного профиля. Причем лечебно-профи-
лактические мероприятия необходимо проводить с
первых дней обучения студентов в вузе.

Разработка адекватных, научно обоснованных
программ, реабелитационно-оздоровительных ме-
роприятий может послужить основой для корректи-
ровки учебных программ по физвоспитанию, укреп-
лению здоровья,  повышению физической
активности, снижению риска профессионально обус-
ловленных заболеваний студентов вузов различного
профиля.
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Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении разработки и внедрения раз-
личных мероприятий, направленных на противодей-
ствие факторам риска заболеваний среди студентов
вузов различного профиля.
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РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
БАСКЕТБОЛІСТОК НА ПОЧАТКОВОМУ
ЕТАПІ НАВЧАННЯ НА ВИРІШЕННЯ

ТАКТИЧНИХ ЗАДАЧ
Цимбалюк Ж.О., Козлов А.В.,
Чорний О.І., Назін Б.О.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Стаття присвячена дослідженню змін реакції сер-
цево-судинної системи під час рішення ігрових і тестових
тактичних завдань у баскетболісток. Експериментально дос-
ліджена залежність між змінами частоти серцевих скорочень
та проявами властивостей нервової теми баскетболісток.
Функціональні зрушення залежать від індивідуальних особ-
ливостей юних баскетболісток і впливають на показники
швидкості їх розв’язання. «Сильні» і «рухливі» спортсменки
демонструють досить низький рівень змін частоти серцевих
скорочень. «Середні» та «інертні» демонструють гірші по-
казники змін частоти серцевих скорочень.
Ключові слова: частота, серце, скорочення, сила, нервова,
система, рухливість.
Аннотация. Цимбалюк Ж.О., Козлов А.В., Черный О. И.,
Назин Б.О. Реакция сердечно-сосудистой системы баскет-
болисток на начальном этапе обучения на решение такти-
ческих задач. Статья посвящена исследованию изменений
реакции сердечно-сосудистой системы во время решения
игровых и тестовых тактических задач у баскетболисток.
Экспериментально исследована зависимость между измене-
ниями  частоты сердечных  сокращений и проявлениями
свойств нервной темы баскетболисток. Функциональные
сдвиги зависят от индивидуальных особенностей юных бас-
кетболисток и влияют на показатели скорости их решение.
«Сильные» и «подвижные» спортсменки демонстрируют
довольно низкий уровень изменений частоты сердечных со-
кращений. «Средние» и «инертные» демонстрируют худ-
шие показатели изменений частоты сердечных сокращений.

Ключевые слова: частота, сердце, сокращение, сила, нервная,
система, подвижность.
Annotation. Tsimbalyuk Zh.O., Kozlov A.V., Chornii O.І., Nazіn
B.O. Reaction of cardiovascular system basketball players at the
initial stage of education on the solution of tactical problems.
The paper is devoted to research of changes of reaction of
cardiovascular system in a time of the solution of game and test
tactical problems at basketball players. Experimentally dependence
between changes of frequency of cardiac reductions and exhibitings
of properties of a nervous theme of basketball players is
investigated. Functional alterations depend on personalities of
juvenile basketball players and influence parameters of rate their
solution. “Strong” and “mobile” sportsmen show enough a low
level of changes of frequency of cardiac reductions. “Average”
and “inert” show the inferior parameters of changes of frequency
of cardiac reductions.
Keywords: frequency, heart, reduction, force, nervous, system,
motility.

Вступ.
На думку багатьох учених, серцево-судинна

система організму людини однією з перших реагує
на будь-які зміни або дії, що впливають на нього зов-
нішнього середовища, а також при внутрішніх напру-
женнях і мобілізації організму для виконання будь-
яких дій [1, 3]. Серцево-судинна система - провідна у
вегетативному забезпеченні будь-якої форми розу-
мової та фізичної праці. Частота серцевих скорочень,
за дослідженням учених, служить показником втоми
дітей протягом доби та різних періодів навчання [5]. її
показники пов’язані з біоритмологічним коливанням
фізіологічних функцій [9], з емоційним станом [7]. За
показниками ЧСС можна визначити зниження уваги
та підвищення збудження, які погіршують загальні
показники працездатності. На основі цього доведе-
но, що для учнів 10- 12 років (вікова група наших дос-
ліджень) тривалість самостійної роботи на тренуванні
чи уроці не повинна перевищувати 25 хвилин [5].

Збільшення розумового навантаження, як і
фізичного, супроводжується мобілізацією систем
кровообігу.

Робота виконана відповідно Зведеного плану
науково-дослідної роботи Державного комітету Ук-
раїни з питань фізичної культури і спорту за темою:
1.2.18.«Оптимізація навчально-тренувального проце-
су спортсменів різного віку і кваліфікації в спортив-
них іграх» (номер державної реєстрації 0101U006471)

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - виявити особливості реакції

серцево-судинної системи при вирішенні тактичних
задач у баскетболісток на етапі початкового навчання.

Завдання роботи:
1. Визначити зміни показників частоти серцевих ско-
рочень при вирішенні тестових тактичних завдань
у юних баскетболісток з різним проявом властиво-
стей нервової системи.

2.Дослідити зміни частоти серцевих скорочень при
вирішенні ігрових тактичних завдань у баскетболі-
сток на етапі початкового навчання.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз і
удосконалення літературних і наукових даних, дослід-
ження тактичного мислення, анкетування й тестуван-
ня спортсменок для виявлення основних властивос-
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тей нервової системи, фізіологічні методи досліджен-
ня, методи статистичної обробки даних.

У дослідженні взяли участь 20 баскетболісток
(другий рік тренування) ДЮСШ-3, ДЮСШ-13 м. Хар-
кова, підготовка яких протягом навчального року
здійснювалась в секціях на основі програми для ДЮСШ
зі значними відмінами, запропонованими в розділі так-
тичної підготовки (збільшення її обсягу до 30 %).

Результати дослідження.
З метою визначення ступеня реакції організ-

му дівчат, які займаються баскетболом, під час вирі-
шення тактичних задач у тесті по виявленню тактич-
ного мислення [4] відбувалась реєстрація частоти
серцевих скорочень (ЧСС). Дана методика дозволила
здійснювати контроль функціональних зрушень, які
сталися в організмі баскетболісток під час виконання
тактичних завдань, бо збільшення інтенсивності веге-
тативних реакцій серцево-судинної системи забезпе-
чує працездатність.

Реєстрація методом пульсометри з викорис-
танням тонометру показала, що вихідний рівень за
даними ЧСС у баскетболісток (у стані спокою) дорів-
нює 87,9 ±0,7 уд.хв-1.

До початку педагогічного експерименту реє-
страція ЧСС здійснювалася після виконання тесту
(«Гра-3» А.В. Родіонова). Середній показник ЧСС
усієї групи склав 119± 1 уд.хв-1.

Розглядаючи активізацію розумової діяльності
під час виконання завдань тесту в якості напруженої
розумової роботи, що супроводжується збільшен-
ням частоти серцевих скорочень, ми зауважимо, що
отримані дані не суперечать думці багатьох авторів
[2, 9], які стверджують таке: будь-яка робота, викону-
вана людиною в умовах дефіциту часу, неминуче
викликає функціональні зрушення в діяльності його
фундаментальних систем.

Однак, з огляду на розподіл експерименталь-
ної групи на підгрупи за силою нервової системи,
варто помітити, що в підгрупах досліджуваних немає
значних відмінностей (у «сильних» –  118 уд.хв-1, у
«середніх» – 120 уд.хв-1) у величинах ЧСС до початку
експерименту під час вирішення спортсменками те-
стових завдань (табл. 1)

У досліджуваних, які були поділені за виявлен-
ням рухливості нервової системи на три підгрупи, спо-
стерігається незначний розкид результатів у зареєст-
рованих даних ЧСС після виконання тесту до
експерименту. Так, найменший показник виявився в
баскетболісток підгрупи «рухливих» –  112 уд.хв-1, а
найвищий у підгрупи «інертних» –  124 уд.хв-1 (табл. 2).

Після проведення педагогічного експеримен-
ту в експериментальній групі баскетболісток, відбу-
лися повторні реєстрації ЧСС, у результаті яких виз-
началися дані застосування цього тесту, а також
середній показник експериментальної групи, що у
процесі навчання зменшився до 111 ± 1 уд.хв-1.

Так у дівчаток-баскетболісток, які були под-
ілені на «сильних» і «середніх» за силою нервової
системи, ЧСС достовірно змінюється у бік зменшен-
ня в обох підгрупах («сильні» – 107 уд.хв-1; «середні»
– 113 уд.хв-1) (див. табл.1)

Достовірні зміни ЧСС у бік зменшення відбу-
ваються і у всіх трьох підгрупах досліджуваних, які
були поділені за рухливістю нервової системи («рух-
ливі» –  102 уд.хв-1; «середні» –  112 уд.хв-1; «інертні»
– 120 уд.хв-1) (див. табл. 2).

Для виявлення реакції серцево-судинної сис-
теми на вирішення тактичних ситуацій при грі в бас-
кетбол у баскетболісток були зафіксовані показники
ЧСС при технічному виконанні ігрової комбінації
«Трійка» (без опору) та при мисленевих процесах
при виконанні «Трійки» (з активним опором).

Таблиця 1  
Зміна частоти серцевих скорочень під час вирішення завдань тесту по виявленню тактичного мислення 

 у підгруп баскетболісток з різною силою нервової системи (уд.хв-1) 
 

До експерименту Після експерименту Підгрупи 
М1 ±m1 S1 M2 ±m2 S2 

t Р 

Сильні 118 0,7 3,9 107 0,6 2,6 2,81 < 0,05 

Середні 120 0,9 4,3 113 0,7 3,6 2,29 < 0,05 

 
Таблиця 2  

Зміна частоти серцевих скорочень під час вирішення завдань тесту по виявленню тактичного мислення 
 у підгруп баскетболісток з різною рухливістю нервової системи (уд. хв-1 ) 

 
До експерименту Після експерименту Підгрупи 

М1 ±m1 S1 M2 ±m2 S2 

t Р 

Рухливі 112 0,7 3,7 102 0,8 3,4 3,12 < 0,05 

Середні 121 0,6 2,6 112 0,8 3,5 2,86 < 0,05 

Інертні 124 0,8 2,9 120 1,1 5,0 2,61 <0,05 
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Комбінація «Трійка» виконувалась наступним
чином: розводящий послідовно виконував передачу
правому, а потім лівому нападнику. Після виконання
передачі правому нападнику, він виконує заслін за-
хиснику іншого нападника, який після виходу в
штрафну зону отримує м’яч і виконує кидок в кошик
(мал. 1).

Комбінація виконувалась протягом 5 хвилин.
Гравці мінялися місцями на майданчику.

Другим варіантом розв’язання цієї ігрової си-
туації було виконання «Трійки» з активним опором.
Після двох передач розводящого лівому та правому
нападаючим підключався активний захист до усіх
трьох гравців. Розводящий мав можливість викону-
вати різні варіанти вирішення цієї ситуації (кидок в
кошик з місця, комбінацію фінт - прохід, комбінацію
«пас одному – заслін іншому). Нападаючі повинні
були звільнитися від опіки та вийти на вільне місце

 
 
переміщення гравця 
передача м'яча 

Мал. 1 Схема виконання тактичної
комбінації «Трійка»

Таблиця 4 
Зміна частоти серцевих скорочень під час вирішення ігрових ситуацій на майданчику 

у підгруп баскетболісток з різною рухливістю нервової системи (уд.хв-1) 
 

До експерименту Після експерименту Підгрупи 

М1 ±m1 S1 M2 ±m2 S2 
t Р 

Рухливі 127 0,8 2,7 112 0,8 3,2 3,81 < 0,05 

Середні 137 1,9 5,9 123 0,9 3,8 3,09 < 0,05 

Інертні 140 1,6 5,2 127 0,9 3,4 3,68 < 0,05 

 

для отримання передачі. Ця ігрова комбінація вико-
нувалась також протягом 5 хвилин.

Показники ЧСС замірювались у гравців після
обох варіантів виконання до і після експерименту.

Так при виконанні ігрової комбінації «Трійка»
(без опору) до експерименту середній показник ЧСС
в групі склав 120±2 уд.хв-1, а після експерименту 115±1
уд.хв-1.

При виконанні цієї комбінації з активним опо-
ром до експерименту ЧСС групи дорівнював
135±2уд.хв-1, а після експерименту знизився до 121±1
уд.хв-1. Така розбіжність між показниками ЧСС в пер-
шому і другому випадку пояснюється різницею в ак-
тивізації мисленевих процесів при активному опорі
противника. Підвищення розумового навантаження
при другому варіанті потребує додаткових сил у
гравців.

До того ж, при порівнянні середніх показників
ЧСС між підгрупами з різним проявом властивостей
нервової системи виявлені значні розбіжності.

Так до початку експерименту між підгрупами
з сильною та середньою силою нервової системи
помітні значні відмінності (у «сильних» –  132 уд.хв-1,
у «середніх» –  136 уд.хв-1) (табл. 3).

А після проведення експерименту ці показни-
ки достовірно змінюються у бік зменшення в обох
підгрупах, при чому у «сильних» зміни відбулися на
більшу величину («сильні» –  116 уд.хв-1, «середні» –
123 уд.хв-1).

При порівнянні середніх показників ЧСС після
розв’язання тактичних ігрових ситуацій до експери-
менту між трьома підгрупами з різним виявленням
рухливості нервової системи помічені незначні
відмінності («рухливі» - 127 уд.хв-1, «середні» - 137
уд.хв-1, «інертні» - 140 уд.хв-1) (табл. 4).

Після експерименту вирішення тактичних си-
туацій вимагало менших зусиль у баскетболісток.

Таблиця 3 
Зміна частоти серцевих скорочень під час вирішення ігрових ситуацій на майданчику  

у підгруп баскетболісток з різною силою нервової системи (уд.хв-1) 
 

До експерименту Після експерименту Підгрупи 

М1 ±m1 S1 M2 ±m2 S2 
t Р 

Сильні 132 1.1 4,9 116  0,7 3,8 3,32 < 0,05 

Середні 136 1,9 6,7 123 0,9 4,1 2,81 <0.,05 
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Показники їх ЧСС зменшились у всіх групах на стати-
стично вагомі величини («рухливі» – 112 уд.хв-1, «се-
редні» – 123 уд.хв-1, «інертні» – 127 уд.хв-1), а
відмінності, які були зафіксовані у початкових показ-
никах стали більш помітними.

Скорочення ЧСС у всіх підгрупах баскетболі-
сток свідчить про адаптацію їхнього організму до
специфіки виконання запропонованих тактичних зав-
дань [6]. Це уточнює відомості про зменшення вихід-
ного рівня пульсування у школярів при адаптації до
навантаження (навчального, тренувального) [5, 8].

Таким чином, результати проведених дослід-
жень показали, що серцево-судинна система в юних
баскетболісток має досить велику реактивність і має
можливість перебудування, реагуючи на процес на-
вчання вирішення тактичних задач шляхом адаптації
діяльності серцево-судинної системи у бік зменшен-
ня частоти пульсу. Інакше кажучи, з мірою зростан-
ня рівня тактичної підготовки (рівня тактичного мис-
лення) виконання стандартного тесту по виявленню
цієї здібності та вирішення тактичних ситуацій при
грі в баскетбол у нашому експерименті відбувається
при відносно меншій ЧСС. Причому спортсменки з
сильною та рухливою нервовою системою приско-
рюють виконання тактичних завдань при більш низь-
кому рівні ЧСС, ніж інші спортсменки («середні»,
«слабкі»,«інертні»).

Висновки.
1. Функціональні зрушення (частоти серцевих скоро-
чень), які відбувалися в організмі юних баскетбол-
істок під час виконання тактичних завдань, залежать
від індивідуальних особливостей юних баскетболі-
сток і впливають на показники швидкості їх розв’я-
зання. «Сильні» і «рухливі» спортсменки демонст-
рують досить низький рівень змін ЧСС, при цьому
швидше виконують тактичні завдання після експе-
рименту. «Середні» та «інертні» демонструють
гірші показники змін ЧСС, при цьому показники
швидкості розв’язання завдань значно нижчі.

2. При підвищенні рівня тактичної підготовленості
(рівня тактичного мислення) від спортсменок ви-
магалося менше зусиль для виконання завдань, що
відбилося і на зменшенні рівня їх ЧСС, при якому
відбувалося виконання цих завдань.

3. Показники рівня ЧСС, отримані як при виконанні
тестових завдань, так і тактичних ігрових комбінацій,
свідчать про адаптацію організму (зокрема, серце-
во-судинної системи) спортсменок до виконання
тактичних задач.

Узагальнюючи викладене вище, є підстави вва-
жати, що поставлені в дослідженні завдання вирішені
і мета роботи досягнута.

Однак наше дослідження не претендує на ви-
черпний аналіз розглянутої проблеми, яка досить
складна і багатогранна. Подальшу її розробку, на наш
погляд, доцільно здійснювати в дослідженні особли-
востей реакції серцево-судинної системи юних бас-
кетболісток в різних тестових та тактичних завданнях
та виявленні її залежностей від різних психологічних
факторів.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

Шалда С.В.
Національний технічний університет України «КПІ»

Анотація. Представлено пристрій для використання в ліку-
вально-діагностичних відділеннях ортопедичного профілю,
санаторно-курортних та оздоровчих установах,  центрах
фізичної та психологічної реабілітації, спортивної медици-
ни. Його можна повноцінно використовувати у профілак-
тиці травматизму опорно-рухового апарату. Тренери  і
фахівці з фізичної реабілітації повинні постійно об’єднува-
ти свої зусилля у напрямку вдосконалення тренувального
процесу за допомогою пристрою. При застосуванні при-
строю у комплексній фізичній реабілітації він добре по-
єднується і комбінується з іншими засобами і методами.
Ключові слова: пристрій, тренування, сила, технічний.
Аннотация. Шалда С. В. Использование новейших техничес-
ких средств физической реабилитации в тренировочном про-
цессе силовых видов спорта. Представлено устройство для
использования в лечебно-диагностических отделениях орто-
педического профиля, санаторно-курортных и оздоровитель-
ных учреждениях, центрах физической и психологической
реабилитации, спортивной медицины. Его можно полноцен-
но использовать в профилактике травматизма опорно-двига-
тельного аппарата. Тренеры и специалисты по физической
реабилитации должны постоянно объединять свои усилия в
направлении совершенствования тренировочного процесса с
помощью устройства. При применении устройства в комп-
лексной физической реабилитации он хорошо объединяется
и комбинируется с другими средствами и методами.
Ключевые слова: устройство, тренировка, сила, технический.
Annotation. Shalda S.V. Use of the newest hardware components
of a physical aftertreatment in training process of power aspects
of sports. The device for use in medical – diagnostic abjointings
the orthopedic profile, sanatorium and improving
establishments, the centers of a physical and psychologic
aftertreatment, sports medicine presented. It is possible is high-
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grade to use in preventive measures of a traumatism of a
locomotorium. Trainers and specialists on a physical
aftertreatment should unite constantly the force in a direction
of perfecting of training process with the help of the device.
Application device is well united and combined with other means
and methods.
Keywords: device, training, force, engineering.

Вступ.
Розвиток силових видів спорту, зокрема пау-

ерліфтингу, набув неабиякого поширення. Попу-
лярність його пояснюється простотою, доступністю,
швидким зростанням результатів і сприятливим впли-
вом на здоров’я спортсмена [1].

У зв’язку із стрімким розвитком пауерліфтин-
гу в Україні в останні роки спостерігається не-
обхідність розробки нових методичних напрямків для
створення ефективної системи тренування, до якої б
увійшли кращі теоретичні та практичні досягнення.

Система підготовки кожного спортсмена ви-
сокого класу унікальна. Поряд із загальними поло-
женнями, у ній, як правило, використовуються ориг-
інальні підходи при підборі вправ, тренажерів, у
методиці їх використання, у розробці програм тре-
нувань, організації раціонального харчування [2].

Досягнення високих спортивних показників у
пауерліфтингу, як і у інших видах спорту, можливе
тільки при умові систематичних занять, які вимага-
ють від спортсмена максимальних зусиль, і здебіль-
шого є граничними для його можливостей, спрямо-
ваних на всебічний розвиток фізичних, вольових
якостей, прагнення до постійного вдосконалення тех-
ніки виконання змагальних вправ. Таким чином ви-
никає проблема пошуку такої системи навантажень,
яка б забезпечила досягнення високого результату з
одного боку, та попередила початкові прояви пато-
логічного процесу організму з іншого боку [6].

Завдання пошуку оптимальних методів запобі-
гання розвитку синдромів захворювання і його лікування
ставиться сьогодні не тільки перед ортопедами і невро-
патологами, які найчастіше стикаються з цією пробле-
мою, але і перед фахівцями інших спеціальностей.

На сьогодні спортсмени досягли високих си-
лових показників в пауерліфтингу, але це не дає
підстав говорити про наявність детально розробле-
ної методичної системи спортивних тренувань та
профілактики спортивних травм опорно-рухового
апарату (ОРА).

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного технічного університету «ХПІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Аналіз можливості засто-

сування універсального оздоровчо-профілактично-
го пристрою “УНІТРЕНД” (далі пристрій) для попе-
редження та профілактики травматизму, використання
у загальній фізичній підготовці у пауерліфтингу.

Методи дослідження та їх організація. Дос-
лідження проведено серед 10 спортсменів – чо-
ловіків віком від 18 до 23 років, які мали спортивну
кваліфікацію (3-го розряду – МС). Використовува-
лись специфічні комплекси вправ з початку трену-
вального заняття. Комплекси вправ на пристрої роз-

роблялись залежно від завдань тренувального занят-
тя, з урахуванням специфічності змагальних вправ
у пауерліфтингу.

Результати досліджень.
Основною концепцією спеціальної силової

підготовки спортсменів будь-якої кваліфікації на всіх
етапах, є підняття неграничного навантаження (75%-
90%) до вираженого стомлення. Не існує узагальне-
них рекомендацій по підбору кількості серій і повто-
рень для розвитку силових параметрів. Вибір
навантажень залежить багато в чому від індивідуаль-
них особливостей спортсмена, його фізичної підго-
товленості, складу м’язів, типу вищої нервової діяль-
ності і ін.

У результаті деяких пошкоджень та при захво-
рюваннях ОРА у спортсменів виникають як струк-
турні, так і функціональні порушення, які унемож-
ливлюють продовження їх спортивної діяльності.
Травми верхніх і нижніх кінцівок, а також, хребта –
відносяться до найбільш поширених ушкоджень ОРА,
що зустрічаються у спортсменів силових видів спорту.

 М’язи які більш задіяні у пауерліфтингу мо-
жуть бути умовно розділені на такі групи: [1,2,3].
· Безпосередні рушії – тобто ті м’язи, дія яких при-
зводить до переміщення тулуба або кінцівок і які
безпосередньо відносяться до силового компонен-
ту зусиль для виконання конкретного руху;

· Допоміжні рушії – їх дія сприяє переміщенню ту-
луба і кінцівок, вони працюють в одному напряму
з безпосередніми рушіями;

· Стабілізатори – м’язи, дія яких сприяє стабілізації
постави і положення інших частин тіла при потуж-
них зусиллях, що розвиваються безпосередніми і
допоміжними рушіями.

Послідовна участь виділених груп у виконанні
змагальних вправ.

Присідання зі штангою на плечах:
1. Безпосередні рушії: великий м’яз сідниці розгинає
стегно і змінює нахил тазу ; еректори хребта (або
випрямлячі хребта), розташовані упродовж і між
хребцями, вони утримують спину і верхній плечо-
вий пояс.

2. Допоміжні рушії: малі і середні м’язи сідниць бе-
руть участь в обертанні стегна назовні і в середи-
ну; біцепси стегон лежать на задній поверхні і зги-
нають ноги в колінах;

3. Стабілізатори: дельтовидні м’язи – плечові м’язи,
вони складаються з трьох частин і відносяться до
м’язів плечового поясу: трапецієвидні м’язи знахо-
дяться у верхній частині спини, вони приводять
лопатки до хребта, піднімають і опускають їх.

Жим штанги лежачи:
1. Безпосередні рушії: передні долі дельтовидних
м’язів піднімають руки вперед; ключична частина
великого грудного м’яза знаходиться зверху біля
шиї; грудина частина цього м’яза охоплює велику
частину грудної клітки, приводить руку до тулуба і
сприяє повороту плеча всередину; трицепси зна-
ходяться на задній поверхні плеча і є могутніми
розгиначами руки.



161

2. Допоміжні рушії: ключично-плечовий м’яз знахо-
диться в пахвовій області під рукою; підлопатковий
м’яз відноситься до м’язів спини, він розташовуєть-
ся під лопатками; коротка головка біцепса розташо-
вується на передній поверхні плеча, вона згинає
руку; широкі м’язи спини – це одні з найкрупніших
м’язів людини, вони знаходяться на задній поверхні
спини; широкі м’язи спини приводять плече до ту-
луба і тягнуть руку назад, повертаючи її у середину;
великий круглий м’яз розташовується між широким
м’язом спини і триголовим м’язом плеча.

3. Стабілізатори – це групи м’язів плечового поясу,
м’язи тазового поясу і стегон.

Станова тяга:
1. Безпосередні рушії: великий м’яз сідниці; середній
м’яз сідниці знаходиться під великою сідницею, вона
бере участь в обертанні стегна назовні і усереди-
ну; біцепс стегна; квадрицепс лежить на передній
поверхні стегна і є одним з самих могутніх м’язів
людського тіла, він випрямляє ноги в колінному
суглобі; група еректорів хребта.

2. Допоміжні рушії: широкі м’язи спини; ромбоподіб-
ний м’яз розташовується під трапецієвидним м’язом
і наближає лопатку до хребта; трапецієвидний м’яз.

3. Стабілізатори: група м’язів плечового поясу; гру-
па згиначів кисті і пальців, що тягнуться уздовж пе-
редпліччя, вони згинають кисті рук та фаланги
пальців.

Слід підкреслити, що вищенаведений перелік
умовно виділених груп м’язів, безумовно, не є по-
вним. При виконанні тієї чи іншої вправи відбуваєть-
ся неусвідомлене підключення і інших груп м’язів,
без участі яких неможлива механічна робота ОРА.

Методичні вправи на пристрої призначають-
ся за принципом проведення занять з використан-
ням елементів постізометричної і постуральної гімна-
стики, лікувальної фізкультури, тракційної терапії.

У результаті використання пристрою в трену-
вальному процесі відбувається відновлення і стабілі-
зація порушених функцій хребта, що сприяє покра-
щенню трофіки, гармонізує вегетативну нервову
систему, підвищує життєвий тонус. При використанні
пристрою на початку тренування, досягається загаль-
на мобілізуюча дія на весь ОРА, та організм в цілому,
а наприкінці тренування профілактична та укріплю-
юча дія.

Особливості застосування пристрою:
Спеціальних вимог до приміщення, де засто-

совується пристрій, немає. Оптимальна площа при-
міщення 12-15 квадратних метрів.

Під час проведення занять на пристрої необх-
ідно також проводити контроль загального стану і ар-
теріального тиску.

В результаті проведених досліджень встанов-
лено, що універсальний лікувально-оздоровчий
пристрій призначений для використання в ортопе-
дичній практиці, як лікувально-профілактичній засіб
для формування м’язового корсету тулуба в трену-
вальному режимі у хворих з неврологічними синд-
ромами остеохондрозу хребта в період стійкої ремісії.

Він безпосередньо підходить для використання у
спортивній практиці, тому що, нормалізує тонус
м’язів і покращує кровообіг м’яких тканин за раху-
нок нормалізації співвідношень між анатомічними
структурами хребта, внаслідок поєднання фракцій-
них та флексійних сил, і дозволяє формувати м’язо-
вий корсет хребта.

Виконання фізичних вправ з використанням
пристрою проводились протягом 3 місяців. Після за-
кінчення терміну кожен спортсмен оцінював вплив
та ефективність застосування пристрою за 5-ти баль-
ною шкалою.

7 спортсменів – 5 балів, зауважень не було.
3 спортсмена – 4 бали (специфічне виконання

вправ під час навчання).
Облік навантажень і контроль самопочуття

проводився індивідуально, кожен атлет мав щоден-
ник занять. Це надало можливість обґрунтувати ви-
моги до спостереження за основними показниками
підготовленості та самоконтролю у пауерліфтингу.

Хорошим додатком до форми щоденника буде
графічне зображення тренувальних показників в часі
за певний період.
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Графічне зображення об’єму і інтенсивності
навантажень допомагає наочно розібратися в тих
зрушеннях, які намітилися в процесі занять. За допо-
могою цього графіка легше здійснювати перспектив-
не планування на будь-який часовий інтервал, конк-
ретно – місяць, рік або будь-який інший.

Висновки.
Пристрій призначений для використання в ліку-

вально-діагностичних відділеннях ортопедичного
профілю, санаторно-курортних та оздоровчих уста-
новах, центрах фізичної та психологічної реабілітації,
спортивної медицини – може повноцінно викорис-
товуватись, як засіб профілактики травматизму ОРА,
а також, як загально-допоміжний засіб у тренуваль-
ному процесі.

Тренери, та фахівці з фізичної реабілітації по-
винні постійно об’єднувати свої зусилля у напрямку
вдосконалення тренувального процесу за допомогою
пристрою.

При застосуванні пристрою у комплексній
фізичній реабілітації він добре поєднується і комбі-
нується з іншими засобами і методами.

Під час відновлення морфофункціональних
можливостей спортсмена настає – фаза відновлен-
ня працездатності, яку можна поділити на декілька
періодів:
· відновлення загальної працездатності;
· відновлення спеціальної працездатності;
· відновлення рухових умінь і навиків;
· повна готовність спортсмена до виконання трену-
вальних і змагальних навантажень.

Кожна з перерахованих фаз має свої завдання,
відповідні їх рішенню засоби і методи реабілітації,
теоретичну основу і методичні особливості.

Проаналізована можливість застосування при-
строю, та обґрунтована доцільність його використан-
ня надає поштовх для подальшого удосконалення ком-
плексів вправ і більш глибокої інтеграції у фізичну
реабілітацію та силові види спорту.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання новітніх технічних засобів фізичної реабілітації
в тренувальному процесі силових видів спорту.
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ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ
ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА:

ДО СУЧАСНОЇ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шаповал Л.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В статті визначаються головні аспекти і принципи
процесу формування естетичного сприйняття дійсності як
професійної якості вчителя образотворчого мистецтва в су-
часних умовах глобалізації. Діяльність справжнього худож-
нього педагога професіонала вимагає педагогічної спрямо-
ваності,  наукової  естетичної компетентності,
емоційно-почуттєвої, інтелектуальної і поведінкової гнуч-
кості. Сучасна парадигма художньої культури початку ХХІ
сторіччя – це все загальнолюдська гуманна глобалізація, яка
охоплює все життя.
Ключові слова: естетичне сприйняття дійсності, аспект, все-
світня глобалізація.
Аннотация. Шаповал Л.В. Эстетическое восприятие действи-
тельности как профессиональное качество учителя изобра-
зительного искусства: к современной постановке проблемы
в условиях глобализации. В статье определяются главные
аспекты и принципы процесса формирования эстетического
восприятия действительности как профессиональное каче-
ство учителя изобразительного искусства в современных
условиях глобализации. Деятельность настоящего художе-
ственного педагога профессионала требует педагогической
направленности, научной эстетичной компетентности, эмо-
ционально-чувственной, интеллектуальной и поведенческой
гибкости. Современная парадигма художественной культу-
ры начала ХХІ века – это вся общечеловеческая гуманная
глобализация, которая охватывает всю жизнь.
Ключевые слова: Эстетическое восприятие действительнос-
ти, аспект, всемирная глобализация.
Annotation. Shapoval L.V. Aesthetic perception of reality as
the professional property of a  creative art teacher: to the
modern statement of a problem under conditions of
globalization. In the article there are determined main aspects
and principles of the process of aesthetic perception of reality
forming as the professional property of a creative art teacher
under modern conditions of globalization. Activity of the present
art teacher of the professional demands a pedagogical
orientation, scientific aesthetic competence, emotional –
sensual, intellectual and behavioural flexibility. The state-of-
the-art paradigm of art crop of beginning ХХІ of a blepharon is
all universal humane globalization which envelopes all life.
Key words: aesthetic perception of reality, aspect, world
globalization.

Вступ.
В умовах глобалізації посилюються процеси

економічної і культурної інтеграції, які характеризу-
ються всесвітніми міграціями людства, виробничих
ресурсів, процесами зближення і збагачення світо-
вої культури скарбницями окремих національних
культур.

Нині на початку ХХ1ст. людство балансує на
межі виживання: розум людини захоплений науково-
технічними іграми, споживчими спокусами, пережи-
ваннями ядерних конфліктів, екологічних катастроф,
страхом перед клонуванням людини. На цій хвилі спо-
стерігається пригнічення моральних і духовних цінно-
стей людини.

Гине людська особистість. Отже і в сфері ху-
дожньої освіти сьогодення являє собою глобальну
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«реконструкцію» всієї системи естетичного сприй-
няття дійсності і свідомості в цілому. Особливо це
проявляється в осмисленні естетико-художньої осві-
ти учителя образотворчого мистецтва.

Головний глобальний і національний вимір
естетичного сприйняття вчителем сучасного людства
і особистості – це гуманізм як вища мета і смисл життя
людини.

Демократизація, гуманізація, модернізація фа-
хового становлення особистості майбутнього вчите-
ля образотворчого мистецтва у вищому педагогічно-
му навчальному закладі нині викликає цілу низку дуже
актуальних питань, а саме: недостатню розробленість
теоретичних засад використання засобів естетичного
сприйняття, методичного забезпечення використан-
ня естетичного сприйняття дійсності у вищих навчаль-
них педагогічних закладах; низьку зацікавленість вик-
ладачів, для яких естетичне сприйняття дійсності
залишається сферою більш практичного пошуку, ніж
систематичного, теоретичного осмислення.

Реформування мистецької освіти в Україні в
рамках Болонського процесу ставить перед вчителем
образотворчого мистецтва такі сучасні вимоги: умі-
ти проектувати альтернативні варіанти структурних
елементів професійної діяльності, володіти стратегією
створення індивідуальних ідей, стилів самореалізації
у творчій діяльності; аналізувати і формулювати влас-
но мету педагогічної професійної діяльності; засво-
ювати передовий досвід, включати його в свою про-
фесійну діяльність; самооцінювати індивідуальні
досягнення; встановлювати концепцію життєстверд-
ження, життєтворчості ,  усвідомлювати свою
суб’єктність, соціалізацію, культурну ідентифікацію,
життєве самовизначення або розуміння “власного
світу”, його минулого, нинішнього і майбутнього.
Учитель має спиратися у своїй професійній діяль-
ності на синтез інтелектуально-творчих та емоційно-
позитивних можливостей, розвивати оцінкову
діяльність, потребу до самопізнання та самостійних
дій, актуалізувати художньо-творчі здібності; розви-
вати естетичні потреби, уяву, смаки, сприйняття, що
необхідні як митцю-професіоналу, так і вчителю об-
разотворчого мистецтва; удосконалювати художню
та педагогічну майстерність шляхом експерименту-
вання з новими ідеями, напрямами, технологіями,
матеріалами, засобами тощо. Назване є умовою ес-
тетичного сприйняття дійсності, що даватиме мож-
ливість майбутньому учителю розширювати світог-
лядно-культурологічний кругозір за допомогою
вивчення (як на пропедевтичному, так і на поглибле-
ному рівнях) інших видів мистецтв, що можуть інтег-
руватися з образотворчим мистецтвом в навчально-
виховному процесі ВУЗу або школи.

Робота виконана за планом НДР ХНПУ.
Формулювання цілей роботи.
Мета – визначити головні аспекти процесу

формування естетичного сприйняття дійсності як
професійної якості вчителя образотворчого мистец-
тва в сучасних умовах глобалізації.

Методи й організація дослідження. Теоре-

тичний аналіз змісту, форм і методів фахової підго-
товки майбутнього вчителя образотворчого мистец-
тва, зокрема процесу формування у нього естетич-
ного сприйняття дійсності.

Результати дослідження.
Вчитель образотворчого мистецтва сьогодні,

на думку Є.Антоновича[1] – це професіонал, який
бачить, сприймає, розуміє і створює красу. Працю-
вати і творити за її законами є одним з головних кри-
теріїв підготовки майбутніх педагогів до професійної
діяльності, зокрема формуванні у них естетичного
сприйняття дійсності. Тому значну увагу цьому при-
ділено в Національній державній комплексній про-
грамі естетичного виховання (1994р.), Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті
(2001р.) і інших, у питаннях реформи змісту освіти в
контексті Лісабонської стратегії ЄС.

Згідно до психолого-педагогічних досліджень
Б.Ананьєв[2] В.Сухомлинський,[3] М.Каган[4], Л.Ви-
готський[5], О.Леонтьєв[6], П.Якобсон[7], й інші виз-
начали через осмислення соціальної самореалізації
психолого-педагогічні механізми процесу естетично-
го сприйняття дійсності.

Психологічні аспекти естетичного сприйняття
на рівні “Я-концепції”, потреби до самопізнання, його
зміст і структура докладно розглянуті як етнографіч-
не спрямування формування естетичного сприйняття
дійсності в дослідженнях Б.Ананьєва[2], теоретичних
концепціях, де маємо наступні висновки та узагаль-
нення: увага до творчо-оцінкової діяльності з викори-
станням ляльки, народного театру, декоративно-ужит-
кових надбань, а також,  погляди на життєву
соціалізацію індивіда, культурну ідентифікацію педа-
гога з опорою на зв’язок ціннісно-педагогічного дос-
віду минулого, нинішнього і майбутнього.

Теоретичні підходи до естетичного сприйнят-
тя, що мають глибокі історичні корені, привертали
увагу багатьох вчених. Вперше на предметно-смис-
лове поле проблеми естетичного сприйняття дійсності
вказав Аристотель, [8] який тлумачив його як очи-
щення душі за допомогою співчуття.

З позицій філософії й естетики естетичного
сприйняття досліджувалось у працях Р.Арнхейма[9],
Р.Інгардена[10], П.А.Мєзєнцева[11], С.Х.Раппопор-
та[12], де в узагальнюючих підходах естетичне сприй-
няття світу розуміється у зрізі індивідуальної куль-
турної ідентифікації. Феноменологічний аспект цієї
проблеми досліджував П.Флоренський[13]; Питанням
художньої перцепції й герменевтики присвячені дос-
лідження Ю.Борева[14].

Помітний поштовх до розв’язання проблем
формування естетичного сприйняття в окремих га-
лузях поклали дослідження і розробки таких вітчиз-
няних фахівців: філософів – О.Пушонкової[15] ( ди-
наміка  форм  естетичного сприйняття),
О.Наконечної[16] (естетичне сприйняття в контексті
тлумачення естетичного), Н. Куражевої[17] (визначен-
ня творчості і сприйняття); педагогів – І.Цой[18] (мо-
делювання формування естетичного сприйняття
мистецтва), Г.В.Локарьової[19] (інформаційний ас-
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пект сприйняття), Т.Міхової[20] (способи продуктив-
ного формування естетичного сприйняття), О.Кай-
дановської [21] (емоційний аспект формування есте-
тичного сприйняття)та ін. Маємо дисертаційні
дослідження, що акцентують увагу на естетичне
сприйняття природи І.Ярити [22], мовлення І.Філато-
ва [23], літературно-музичної творчості К.Бабен-
ко[24], І.Цой[18]), де привертається увага до необхід-
ності проектувати альтернативні варіанти його
структурних компонентів, володіти стратегією ство-
рення ідей і стилів його реалізації.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літе-
ратури зарубіжжя свідчить, що проблема естетично-
го сприйняття, методи його формування є предме-
том активного дослідження в музичній та художній
педагогіці: художнє сприйняття розпису тканини, ви-
явлення власного стилю навчання, мислення, праці,
художнє сприйняття творів образотворчого мистец-
тва, художнє сприйняття малюнка ,художньо-образ-
не сприйняття світу на уроках музики в початковій
школі, естетичне сприйняття мистецтва. Психологічні
умови формування художнього сприйняття дійсності
у дітей та дорослих вивчала А.Адаскіна[25].

Проблема естетичного сприйняття дійсності
вивчається в широких міждисциплінарних зрізах. До-
сягнуті певні позитивні результати. Однак, ці дослід-
ження далеко не вичерпують основних питань фор-
мування естетичного сприйняття дійсності у процесі
фахової підготовки майбутніх учителів образотвор-
чого мистецтва. Досі ще не конкретизовано визна-
чення самого поняття естетичного сприйняття
дійсності, умови його формування у фаховій підго-
товці майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Вимагають удосконалення й модифікації існуючі
методи, прийоми, засоби формування естетичного
сприйняття.

Упродовж досить довгого періоду дослідження
проблеми естетичного сприйняття дійсності вислов-
лено багато значущих і цікавих думок, але не рідко вель-
ми суперечливих, особливо про процес його форму-
вання. Незважаючи на широке декларативне вживання
словосполучення «естетичного сприйняття дійсності»
наукове трактування даного поняття вимагає своєї те-
оретичної конкретизації, зокрема у підходах до підго-
товки фахівців образотворчого мистецтва. Існують
досить суперечливі думки відносно умов, засобів,
форм, критеріїв, показників, рівнів естетичного сприй-
няття, які потребують подальшого уточнення.

Внаслідок проаналізованого філософського
психолого-педагогічного, культурно-естетичного
матеріалу, народознавчо-українознавчих джерел з
узагальненого вітчизняного і закордонного досвіду
підготовки викладачів художніх дисциплін, дозволяє
дійти висновку, що нині змістовне наповнення підго-
товки вчителя образотворчого мистецтва потребує:
- перегляду теоретичних засад щодо вдосконалення
методики навчання образотворчого мистецтва, а
також врахування положень художньої педагогіки і
етнопсихології, етнопедагогіки дитячої творчості;

- уваги до вияву творчо розвиненої особистості вчи-

теля образотворчого мистецтва на рівні підвищен-
ня його мистецької, етнопедагогічної освіченості у
зрізах розвитку загальної і естетичної культури,
обґрунтування системи засобів, що сприятимуть
виявленню суттєвого удосконалення змісту підго-
товки вчителя образотворчого мистецтва;

- підготовки вчителя образотворчого мистецтва не
лише на рівні загальної психолого-педагогічної куль-
тури, а з огляду на специфіку мистецько-народних
дисциплін і на опануванні всебічної обізнаності,
внаслідок набуття самореалізуючого досвіду й про-
фесійних умінь практично-педагогічної естетичної
діяльності;

- орієнтації на відповідну технологію застосування
інтегративних естетико-художніх підходів в сучас-
них педагогічних умовах, з опорою на декоратив-
не, образотворче, графічне мистецтво як важливої
частини полікультурного простору.

У цілому питання формування естетичного
сприйняття дійсності ще не стало предметом цілісно-
го спеціального дослідження,

Проблема формування естетичного сприйнят-
тя дійсності у майбутніх учителів образотворчого
мистецтва обумовлена необхідністю рішення проти-
річчя між реальним рівнем його сформованості у
майбутніх учителів образотворчого мистецтва в про-
цесі фахової підготовки та вимогами, які пред’явля-
ють сучасні школа та наука. Отже, педагогічне осяг-
нення формування естетичного сприйняття дійсності
в становленні майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва стає актуальним. Так, в статусі сучасного
вчителя образотворчого мистецтва в умовах глобал-
ізації можна виділити два аспекти: професійний і інди-
відуальний-особистісний, які вимагають глибокого
осмислення і вивчення і тісно взаємопов’язані в єдину
проблематику становлення професійно-особистісно-
го та індивідуально-функціонального естетико-худож-
нього потенціалу вчителя.

Висновки.
Отже, діяльність справжнього художнього пе-

дагога професіонала вимагає педагогічної спрямова-
ності, наукової естетичної компетентності, емоційно-
почуттєвої, інтелектуальної і поведінкової гнучкості.
Учитель – професіонал, що виконує борг добровільно
й усвідомлено, на відміну від учителя-транслятора
знань і механічно виконуючого обов’язки, володіє
людяністю, морально-естетичними знаннями, уміння-
ми і відстоює, впроваджує в учбовому процесі цінності
своєї естетико-художньої професії. В статусі вчителя
художнього профілю естетичне сприйняття дійсності
виконує одну з провідних структурно-функціональних
професійних ролей за принципом: «Який внутрішній
світ має вчитель образотворчого мистецтва, так він і
малює його.».Для естетично-художнього сприйняття
дійсності педагогом художником характерні такі аспек-
ти системного бачення:
· трансформація зовнішніх ознак дійсності через
внутрішній світ художника;

· бачення оточуючого простору як організацію ко-
льору і форми , ритмів і професійних відношень;
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· художньо-емоційне почуття гармонії;
· асоціативність художньо-емоційних почуттів, на-
строю з конкретними об’єктами і явищами;

· символічно-образну аконстантність і здібність ба-
чити в конкретному естетично – загальне і, навпа-
ки, естетично-загальне в конкретному;

· здібність до абстрагування і вибірковості ознак.:
· творче уявлення і типізація;
· кольорові нюанси і колорит.

Сучасна парадигма художньої культури почат-
ку ХХ1 сторіччя – це всезагальність, тобто створення
загальнолюдської системи буття людей (гуманна гло-
балізація), яка охоплює все життя. Вона включає в
себе подолання розривів, сприйняття досягнень соц-
іалізму і капіталізму. Всесвітня глобалізація припус-
кає, що людина є і патріот своєї Вітчизни, і громадя-
нин світу, який живе в системі: «особистість-народ-
держава-людство». Ланка «особистість-народ-держа-
ва» – повинна працювати як ініціативна демократія.

Інші, вище означені, аспекти естетичного
сприйняття дійсності як особистісно-індивідуальні
професійні якості вчителя в добу глобалізації призвані
розкривати різноманітні види діяльності вчителя –
гуманіста , його духовне багатство і щастя як творця
нової парадигми художньої освіти в ХХІ сторіччі. Але
в сполученні з глобалізацією має бути розквіт націо-
нальної художньої освіти, яка повинен відповідати
адекватним національним вимірам естетичного
сприйняття дійсності вчителем.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на теоретично-методологічне обґрунтування фор-
мування естетичного сприйняття дійсності у процесі
фахової підготовки майбутніх вчителів образотвор-
чого мистецтва.

Література:
1 . Антонович Е. Декоративно-прикладне мистецтво/ Анто-
нович Е., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич С. – К., 1990-
1992. – 286с.

2 . Ананьєв Б.Загальна психологія. – М.,1970. – 222 с..
3 . Сухомлинський В. Як виховати справжню людину. – Тво-
ри в 5-ти т.-т.2.-1976 . – 414 с.

4 . Каган М. Человеческая деятельность, опыт системного
анализа / М.Каган. – Л.: Изд-во Лен. ун-та., 1991. – 383с.

5 . Выгодский Л.. Психология искусства. – М., 1965. – 573 с.
6 . Леонтьев А.Избранные психологические произведения:
В-х т./А.Н. Леонтьев. – М.:Педагогіка, 1983. – 392с.

7 . Якобсон П.Психологія  художнього сприйняття.  –
М.,1964. – С.8

8 . Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1957. – С.56-82.
9 . Арнхейм Р.Мистецтво і візуальне сприйняття. Пер. з англ.

/Рудольф Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 392с. іл.
10 .Ингарден Р. Исследования по естетике. – М.,1962. -С.123.
11.Мєзєнцев П. Естетичне сприйняття. – Кишинів, 1958. – 389с.
12 .Раппопорт С. вид.2-е, з доп. – М.:Музика,1972. – 168с.
13 .Флоренский П. Избранные труды по искусству/Павел Фло-
ренский. – М.: Изобраз. Искусство: Центр изучения, ох-
раны и реставрации наследия священника П.Флоренско-
го, 1996. – С.118.

14.Борев Ю.Эстетика. – Ростов н/Дону:Фенікс,2004. – 704с.
15 .Пушонкова Ю.О. Феномен сприйняття i пошук загально
філософських засад//Вісник Черкаського університету,
cepiя «Філософія». – Черкаси, 2002 – №40 – С.65-72.

16.НаконечнаО. Естетичне i сучасний контекст тлумачення/
/Актуальні філософські та культурологічні проблеми су-
часності. – К., 2003. – №11. – С.324-330.

17.Куражева Н. Проблема сотворчества в восприятии худо-

жественного Произведения/ / Весник ЛГУ. –  1988. –
№2.С.33-38.

18.Цой І. Художественно-интегративная модель формиро-
вания эстетического восприятия у студентов колледжа
культуры и искусств //Вестник Луганского державного
педагогического университету ім. Т.Г.Шевченка. – 2000.
-№1. – С.263-268.ил.

19 .Г.Локарьова. Художня інформація у підготовці соціаль-
ного педагога: функції і механізм сприйняття //Вісник
Дніпропетровського університету: Педагогіка i психо-
логія. – №6. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровсь-
кого ун-ту,2000. – С.123-129.

20.Міхова Т. Формування способів продуктивної образот-
ворчої діяльності в процесі художньо-практичної підго-
товки майбутнього вчителя// наукові записки Кіровог-
радського державного педагогічного університету ім.
В.Вініченка. Педагогічні науки. – №32. – Кіровоград,
2001. – С.110-113.

21.Кайдановська О. Творча особистість учителя i проблеми
тeopiї i практики Н.Гузій / О.Кайдановська //Значення
емоцій у формуванні художньо-творчих здібностей сту-
дентів. – 2000. – №4. – С.51-58.

22.Ярита І. Формування естетичного сприйняття природи у
дітей молодшого віку: автореф. дис. на здобуття наук.-
ступеня канд.пед. наук: спец. 13.00.01/ І.Ярита. – Лу-
ганськ,2001. – 20с.

23 .Філатова І. Формування у молодших школярів естетично-
го сприйняття звучащого мовлення засобами комплексу
мистецтв: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.-
пед. наук: спец. 13.00.01/ І.Філатова. – Х., 1994. – 18с.

24 .Бабенко Т. Формування естетичного смаку у студентів
вищих педагогічних навчальних закладів засобами інозем-
них мов: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.пед.
наук: спец. 13.00.04 /Т.Бабенко. – Житомир, 2006. – 20с.

25 .Адаскина А. Художественное восприятие действительно-
сти у детей и взрослых: Автореферат дис. на соискание
науч. степени канд.. психол. наук; спец.19.00.13 / А.Адас-
кина. – М., 2001. – 20с.

Надійшла до редакції 19.06.2008р.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ ФУНКЦІЙ

СПИННОГО МОЗКУ
Штереб В.О.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. Автором на значному експериментальному ма-
теріалі наводяться дані корекційних змін в організмі підлітків
з вадами функцій спинного мозку під впливом індивідуаль-
но-дозованих фізичних навантажень. Експериментальною
основою індивідуального дозування корекційно-спрямова-
них фізичних навантажень була використана фазова струк-
тура їх впливу на функціональні системи організму озна-
чених підлітків. Викладені параметри фізичних навантажень
різної потужності і обсягу, морфолого-функціональної спря-
мованості розглядаються як модельні навантаження в про-
цесі корекції фізичного розвитку підлітків з вертеброген-
ною мієлопатією.
Ключові слова:  корекція , реабілітація, вертеброгенна,
мієлопатія, навантаження, мозок, активність.
Аннотация. Штереб В.А. Организационно-педагогические
условия коррекции физического развития подростков с недо-
статками функций спинного мозга. Автором на значитель-
ном экспериментальном материале приводятся данные кор-
рекционных изменений в организме подростков с
нарушениями функций спинного мозга под влиянием инди-
видуально-дозированных физических нагрузок. Эксперимен-
тальной основой индивидуального дозирования коррекцион-
но направленных физических нагрузок была использована
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фазовая структура их влияния на функциональные системы
организма определенных подростков. Изложенные парамет-
ры физических нагрузок различной мощности и объема, мор-
фолого-функциональной направленности рассматриваются
как модельные нагрузки в процессе коррекции физического
развития подростков с вертеброгенной миелопатией.
Ключевые слова: коррекция, реабилитация, вертеброгенная,
миелопатия, нагрузки, мозг, активность.
Annotation. Shtereb V. Organizational-pedagogical conditions
of correction of physical development of adolescents who have
affection of spinal cord. The author of the article using a
considerable experimental material quotes data of correctional
changes in organisms of adolescents who have affections of
functions of spinal cord under the influence of individually dozed
physical loadings. The influence of physic structure of corrective
physical loadings on functional systems of organism of the
mentioned adolescents was used as a experimental basis of
individual dozing of corrective physical loadings. The expounded
parameters of physical loadings with different capacity and
amount and morphofunctional purposefulness are considered to
be a model of loadings during the correction of the process of
physical development of the adolescents who have vertebrogene
mielopathy.
Key words: correction, rehabilitation, vertebrogene, mielopath,
loading, cord, activity.

Вступ.
Ефективність фізичної і соціальної реабілітації

осіб з вадами функцій спинного мозку, на думку ба-
гатьох вчених [1,2,3,4,5,8,10] пов’язана з корекційно
спрямованим використанням тільки індивідуально-
го дозованих фізичних навантажень (ФН).

На основі аналізу літературних джерел з про-
блеми наукового дослідження можна констатувати,
що індивідуальне дозування фізичних навантажень є
дієвим чинником удосконалення різних педагогічних
систем фізичної і соціальної реабілітації осіб з особ-
ливими психофізичними потребами
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. За результатами досліджень
доктора педагогічних наук, професора В.Г.Григорен-
ка [1,2,3] це пов’язано з тим, що урахування таких
структурно-функціональних компонентів фізичного
навантаження як потужність, обсяг, час одноразово-
го впливу ФН, кількості циклів в ФН, інтервалів віднов-
лення, форми відновлення, морфолого-функціональ-
ної спрямованості ФН визначає корекційну їх
ефективність.

В сучасній науково-методичній літературі
немає єдиної позиції відносно методів визначення
індивідуальних доз фізичного навантаження для осіб
з вадами функцій спинного мозку, не розроблені
організаційно-педагогічні умови їх використання в
системі фізичної і соціальної реабілітації. Усе це вка-
зує на актуальність обраної теми і свідчить про не-
обхідність проведення спеціального дослідження в
цьому напрямку.

Тема дослідження входить до тематичного пла-
ну Слов’янського державного педагогічного універ-
ситету «Фізична і психічна реабілітація аномальних
дітей у спеціальних навчальних закладах
(W0197000853)». Дослідження виконано відповідно до
основних науково методичних напрямків окреслених
Національною програмою «Діти України» в галузі
корекційної педагогіки.

Формулювання цілей дослідження.
Мета дослідження полягає в розробці опти-

мальних параметрів корекційно спрямованих фізич-
них навантажень різної потужності, обсягу і морфо-
функціональної  структури і  організаційно
педагогічних умов їх використання в системі фізич-
ної і соціальної реабілітації підлітків з вадами функцій
спинного мозку.

Завдання і методи дослідження. Досягнення
визначеної мети дослідження здійснювалося шляхом
розв’язання наступних завдань:
1) Вивчити стан проблеми корекції фізичного роз-
витку підлітків з вадами функцій спинного мозку;

2) Розробити модельні характеристики оптимальних
корекційно спрямованих фізичних навантажень;

3) Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
використання фізичних навантажень в системі
фізичної і соціальної реабілітації підлітків з вадами
функцій спинного мозку.

Фізична працездатність у інвалідів з ВМ вив-
чалася за допомогою наступних рухових тестів:
- працездатність силового характеру визначалася за
допомогою методики В. Г. Григоренка [2] яка вклю-
чала повторний жим штанги у положенні лежачі
до максимального результату, від якого розрахову-
валися зони потужності впливу фізичного наван-
таження у повторному режимі;

- працездатність швидкісно-силового спрямування
досліджувалася за методикою В. П. Желенкової [7]
яка включила метання набивного м’яча масою 3
кг. максимальний результат тесту використовував-
ся з метою розрахування зон потужності фізично-
го навантаження для повторного корекційного впли-
ву на організм інвалідів з ВМ;

- нервово-м’язова працездатність аеробного харак-
теру вивчалася за допомогою методики М. Вейса і
О. Зембатого [11] яка включала педалювання рука-
ми у положенні лежачи на велоергометрі типу
ТДІВ-3.

Результати дослідження.
Теоретичною і експериментальною основою

досліджень була використана концепція В.Г.Григорен-
ка [1,2,3] мотивованих диференційно-інтегральних
оптимумів педагогічних факторів в фізичному і пси-
хічному розвитку людини яка передбачала:
- вивчення фазової структури нервово-м’язової пра-
цездатності підлітків з вадами функцій спинного
мозку;

- параметризацію впливу фізичних навантажень на
організм означених підлітків;

- оптимізацію організаційно-педагогічних умов їх
використання в процесі корекційної роботи.

Дослідженням було охоплено 60 підлітків віком
14-15 років з вертегрогенною мієлопатією (ВН) груд-
ного відділу хребта (травматичне порушення – пара-
плегія).

В якості основних організаційно-методичних
умов ефективного впливу індивідуально дозованих
фізичних навантажень на організм підлітків з ВН були
визначені:
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- формування у підлітків з ВН свідомого відношення
до використання до корекційно-спрямованих фізич-
них навантажень силового, швидкісно-силового ха-
рактеру і фізичних навантажень аеробної витрива-
лості;

- визначальним у використання фізичних наванта-
жень в процесі корекційно-реабілітаційних занять
є структури первинного і вторинного дефекту, зон
актуального і найближчого розвитку підлітків з ВМ;

- управління впливом (планування, організація, ре-
гулювання, контроль) корекційно-спрямованих
фізичних навантажень здійснювали на основі їх
повної структури (потужність, обсяг, термін одно-
разового впливу, інтервали відновлення, форма
відновлення морфологофункціональна структура).

Складна структура дефекту і якісний стан ру-
хової сфери дозволяє підліткам з ВМ у достатньо
повній мірі зберегти самостійність в побутовій діяль-
ності і при пересуванні на стільці-колясці. Вони здатні
самостійно виконувати сімейно побутові рухові дії,
вони мають функціональні і координаційні переду-
мови для навчання всім соціально-актуальним рухо-
вим діям. Враховуючи вихідний рівень рухової сфе-
ри підлітків з ВН є підстави стверджувати, що вони
можуть виконувати різноманітну роботу, не пов’яза-
ну, однак з тривалим напруженням.

Особливості фізичного розвитку та рівня роз-
витку основних рухових здібностей трансформува-
лись в характер м’язової працездатності при виконанні
фізичного навантаження силового характеру, яка в
усіх зонах потужності носить фазовий характер (ру-
ховий тест – жим штанги із положення лежачі, до
максимального результату у кілограмах відповідно
до якого розраховувалися зони потужності).

Так, підлітки з ВМ можуть виконувати в рань-
ому відновному періоді три серії фізичного наванта-
ження з потужність 90%, із яких 2 серії по 3 рази й 1-2
рази, фізичне навантаження з потужністю 80 % – 5
серій, із яких 3 по 5 разів й 2 по 3 – 4 рази, з потужні-
стю 70 % – 8 серій, із яких 3 по 6-7 разів, 4 по 4-5 разів
й 1 – 2 рази; з потужністю 60 % – 2 серії, із яких 6 по 8-
9 раз, 4 по 5-6 разів й 1 – 3 рази.

У пізньому відновному періоді показники пра-
цездатності силового характеру мають тенденцію до
зростання в усіх зонах потужності.

Резидуальний відновний період характери-
зується дальшим зростанням показника фізичної
працездатності силового спрямування. Так, з потуж-
ністю 90% підлітки з ВМ виконують 4 серії, із яких 3
по 3 рази і 1 – 2 рази; з потужністю 80% – 7 серії, із
яких 3 по 5-6 рази, 3 по 3-4 рази і 1 – 2-3 рази; з потуж-
ністю 70% – 9 серії, із яких 4 по 6-7 рази, 5 по 4-5 разів;
з потужністю 60% – 11 серії, із яких 3 по 8-9 разів, 3 по
6-7 разів і 5 по 5-6 разів.

Аналіз характеру фізичної працездатності си-
лової спрямованості, що впливала на підлітків з ВМ
серійно з різноманітною потужністю дозволив виз-
начити оптимальні параметри корекційного впливу:
а) в раньому відновному періоді адекватною зоною
дії фізичних навантажень силового характеру на

організм підлітків з ВМ з метою корекції їх рухової
сфери будуть такі якісні рівні:
- 90% потужність – 3 серії по 2-3 рази, інтервали
відновлення повні: термін одноразового віднов-
лення (ТОВ) навантаження 7-8 с;

- 80% потужність – 5 серії по 4-5 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 10-11 с;

- 70% потужність – 7 серії по 5-7 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 12-13 с;

- 60% потужність – 10 серії по 6-9 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 14-15 с

б) у пізньому відновлювальному періоді адекватним
для підлітків з ВМ будуть такі параметри фізичного
навантаження:
- 90% потужність – 3 серії по 3-4 рази, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 4-5 с;

- 80% потужність – 4 серії по 4-6 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 9-10 с;

- 70% потужність – 6 серії по 6-9 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 10-11 с;

- 60% потужність – 8 серії по 8-9 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 12-13 с

в) в резидуальному відновлювальному періоді адек-
ватними для підлітків з ВМ будуть такі параметри
фізичного навантаження:
- 90% потужність – 4 серії по 3-4 рази, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 5-6 с;

- 80% потужність – 5 серії по 5-6 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 9-10 с;

- 70% потужність – 7 серії по 6-7 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 11-12 с;

- 60% потужність – 8 серії по 8-9 разів, інтервали
відновлення повні: ТОВ навантаження 14-15 с
Фізична працездатність у підлітків з ВМ тест

швидкісно-силового спрямування метання набивно-
го м’яча також має фазову структуру, якісні й часові
параметри, які визначаються неврологічним стату-
сом і періодом фізичної реабілітації (включаючи її
ефективність). Ведучим компонентом фізичного на-
вантаження потужністю визначається фазова струк-
тура м’язової працездатності при повторному її
впливі на організм підлітків з ВМ. Так, фізичні наван-
таження швидкісно-силового характеру з потужністю
90% в раньому відновному періоді підлітків з ВМ ви-
конують 2 серії по 3-5 повторів, з 80% потужністю 4
серії по 6-8 повторів і 70% потужністю 7 серій по 9-12
повторень.

При переході підлітків з ВМ у пізній відновний
період, що характеризується наявністю стійкого ко-
рекційного ефекту рухової сфери, м’язова працез-
датність характеризується тенденцією зростання її
основних показників. Так, фізичне навантаження з
90% потужністю підлітки з ВМ виконують 3 серії по
3-5 повторів, з 80% потужністю 5 серії по 6-8 повторів
і 70% потужністю 8 серій по 9-15 повторень. Необхід-
но визначити, що зростання відбулося в обсязі вико-
наної роботи.

У резидуальному відновному періоді м’язова
працездатність підлітків з ВМ характеризувалась та-
кими особливостями: абсолютний результат
збільшився до 8,9±0,1 м, фізичне навантаження з –
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90% (7,3 м) потужністю виконувалось підлітками з
ВМ в 3 серіях по 5-8 повторень, з потужністю 80% (6,5
м) – 6 серій по 10-12 повторень. Аналіз м’язової пра-
цездатності підлітків з ВМ свідчить про статистичне
достовірне збільшення тільки абсолютного показни-
ка потужності, а серійна робота зберігає тенденцію
стабільних показників.

У результаті аналізу фазової структури м’я-
зової працездатності підлітків з ВМ та показників їх
функціонального стану в умовах фізичного наван-
таження різної потужності були встановлені на-
ступні адекватні параметри її впливу на організм
підлітків з ВМ:
а) в раньому відновлювальному періоді оптимальні
такі параметри фізичного навантаження:
- 90% потужність (4,5 м) – 2 серії по 5-6 повторів,
ТОВ навантаження 40-50 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 80% потужність (4,0 м) – 4 серії по 7-10 повторів,
ТОВ навантаження 55-60 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 70% потужність (3,5 м) – 7 серії по 11-15 повторів,
ТОВ навантаження 150 с, інтервали відновлення
повні

б) у пізньому відновному періоді оптимальні такі
параметри навантаження:
- 90% потужність (5,6 м) – 3 серії по 12-14 повторів,
ТОВ навантаження 53-60 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 80% потужність (4,9 м) – 5 серії по 15-18 повторів,
ТОВ навантаження 62-68 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 70% потужність (4,3 м) – 8 серії по 19-25 повторів,
ТОВ навантаження 80-90 с, інтервали відновлен-
ня повні

в) в резидуальному періоді оптимальні такі парамет-
ри навантаження:
- 90% потужність (6,4 м) – 4 серії по 14-16 повторів,
ТОВ навантаження 55-65 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 80% потужність (5,6 м) – 7 серії по 15-17 повторів,
ТОВ навантаження 67-72 с, інтервали відновлен-
ня повні;

- 70% потужність (4,9 м) – 12 серії по 18-20 повторів,
ТОВ навантаження 73-80 с, інтервали відновлен-
ня повні
Динаміка показників м’язової працездатності

у підлітків з ВМ при виконанні роботи на витривалість
залежить від неврологічного статусу, рівня фізичної
підготовленості й потужності впливу застосованих
навантажень динамічного характеру. Найважливіший
фактор, що вливає на структуру фізичної працездат-
ності на витривалість – це період реабілітації. Так, в
раньому відновлювальному періоді фізичне наван-
таження вказаного характеру з потужність 100% при
темпі 50 об/сек підлітки з ВМ можуть виконати про-
тягом 15,4 с, при цьому частота серцевих скорочень
(ЧСС) досягає 160,7 ± 0,3 уд.хв-1 , період відновлюван-
ня дорівнює 80,4 с; з потужністю 90% – 2 серії по
25,6-30,4 с, період відновлення знаходиться в межах
58-62 с, з потужністю 80% – 4 серії по 80,5-90,2 с, пер-

іод відновлення коливається в межах 80,4-90,8 с, з по-
тужністю 70% – 6 серії по 95,2-110 с, період віднов-
лення коливається в межах 120-130 с і по мірі розвит-
ку втоми досягає 140-150 с.

У пізньому відновлювальному періоді фізич-
не навантаження на витривалість з 100% потужністю
підлітки з ВМ виконують на протязі 25-30 с, період
відновлення характеризується тенденцією до знижен-
ня, з потужністю 90% – 3 серії по 40-50 с., період
відновлення знижується до 70,3 с; з потужністю 80%
– 4 серії по 52-58 с., період відновлення знижується
до 54,8 с; з потужністю 70% – 7 серії по 58-60 с., пер-
іод відновлення знаходиться в межах 53-58 с; з потуж-
ністю 60% – 8 серії по 59-60 с., період відновлення
знижується до 50-55 с.

У резидуальному відновному періоді основні
параметри фізичної працездатності на витривалість
підлітків з ВМ характеризувались стійкою тенденцією
покращення. Так, навантаження з 100% потужністю
вони виконували протягом 35-45 с, період відновлю-
вання дорівнював 60-65 с; з потужністю 90% вони
виконують навантаження у 2 серіях по 50-55 с, період
відновлення при цьому дорівнює 58-60 с; з потужні-
стю 80% – 4 серіях по 57-60 с, період відновлення до-
сягає від 58-60 с до 62-65 с; з потужністю 70% – 9
серіях по 65-70 с, період відновлення при цьому дор-
івнює 54-56 с; з потужністю 60% – 12 серіях по 70-75
с, період відновлення знаходиться в межах 50-52 с.

Таким чином, аналіз показників м’язової пра-
цездатності залежно від періоду реабілітації, потуж-
ності фізичних навантажень на витривалість дозво-
ляє встановити адекватні зони дії фізичного
навантаження вказаного характеру на організм
підлітків з ВМ:
а) в раньому відновному періоді оптимальними бу-
дуть наступні параметри фізичного навантаження:
- 90% потужність – 2 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 17,4 с, період відновлення повний
(80,4 с);

- 80% потужність – 4 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 80,5-90,2 с, період відновлення по-
вний (80,4-90,8 с);

- 70% потужність – 6 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 95,2-110,0 с, період відновлення
повний (120-130 с);

- 60% потужність – 10 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 110-120,5 с, період відновлення
повний (120-125 с).

б) у пізньому відновлювальному періоді оптимальні
параметри фізичного навантаження у підлітків з ВМ
наступні:
- 90% потужність – 2 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 19,3-20,4 с, період відновлення по-
вний (80,4-85,3 с);

- 80% потужність – 4 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 85,4-95,6 с, період відновлення по-
вний (78,4-80,5 с);

- 70% потужність – 8 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 100,5-120,6 с, період відновлення
повний (120-125 с);

- 60% потужність – 12 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ



169

навантаження 115-125 с, період відновлення по-
вний (120-130 с).

в) у резидуальному відновлювальному періоді адек-
ватними для підлітків з ВМ бідіть такі параметри
фізичного навантаження:
- 90% потужність – 2 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 20,8-22,6 с, період відновлення по-
вний (85,4-88,6 с);

- 80% потужність – 5 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 95,3-100,2 с, період відновлення
повний (80,4-85,6 с);

- 70% потужність – 10 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 110,5-120,8 с, період відновлення
повний (79,6-82,8 с);

- 60% потужність – 17 серії, темп – 50 об/хв, ТОВ
навантаження 130-135 с, період відновлення по-
вний (75,6-80,9 с).
Висновки:

1. У підлітків з ВМ (з порушеннями функцій спинно-
го мозку у результаті компресійних переломів хреб-
та в грудному відділі) порушені основні параметри
фізичного розвитку й рухової підготовленості. По-
рівняно із здоровими однолітка розвиток їх основ-
них якостей знаходиться на низькому рівні: силові
здібності знижені на 38,5 %; витривалість на 42,6%;
швидкісно-силові 39,0 %, що значно ускладнює їх
фізичну й соціальну реабілітацію. Пропорціональ-
но ступеню порушення функцій спинного мозку й
тривалості корекційного періоду в підлітків з ВМ
знижені функціональні можливості серцево-судин-
ної й дихальної системи, що виражається в приско-
ренні ЧСС у спокої на 15,8%, підвищення макси-
мального АТ на 21,3%, мінімального АТ на 10,4 %,
збільшення ЧД на 30,5%, зниження ЖЕЛ на 21,8%.

2. М’язова працездатність підлітків з ВМ при вико-
нанні фізичних навантажень різного характеру має
фазову структуру (підвищення, відносна стабіліза-
ція, зниження працездатності). Тривалість фаз за-
лежить від структури, обсягу та інтенсивності фізич-
них навантажень, а також рівня ураження спинного
мозку. Особливості м’язової працездатності з відпо-
відними функціональними зрушеннями є підста-
вою для визначення оптимальних доз фізичних на-
вантажень різного характеру.

3. Корекційне фізичне виховання підлітків з порушен-
ням функцій спинного мозку в грудному відділі
необхідно проводити поетапно, застосовуючи на
кожному із етапів спеціальні рухові режими, що
дозволяють забезпечити адекватне сумарне наван-
таження, широко варіювати засоби, методи й фор-
ми фізичного навантаження, що застосовуються
для корекції рухових порушень, поліпшення рухо-
вої підготовленості й нормалізації функціонально-
го стану основних систем організму підлітків з ВМ.
Використання розроблених модельних параметрів
корекційно-спрямованих фізичних навантажень і
організаційно-педагогічних умов їх впливу на
організм підлітків з ВМ дозволило отримати на-
ступні корекційно-реабілітаційні результати: силові
здібності зросли на 38,5 %, швидкісно-силові на
42,5%, витривалість зросла на 48,2 %.

4. Реалізація розробленої програми фізичного вихо-
вання підлітків з порушеннями функцій спинного
мозку в грудному відділі є ефективною педагогіч-
ною системою, що сприяє формуванню стійких
мотивів до систематичних занять фізичною куль-
турою і спортом, розумінню фізичного удоскона-
лення як гаранта соціальної повноправності, ефек-
тивної фізичної та суспільної реабілітації.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будуть спрямовані на розробку
педагогічної технології корекції і розвитку у підлітків
з ВМ координаційних здібностей як психомоторної
основи регуляції їх рухової діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФІЗИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

Юхименко С.М.
Кременчуцький державний політехнічний
університет імені Михайла Остроградського

Анотація. У статті викладено результати дослідження струк-
тури фізичного здоров’я юнаків першого курсу. Виявлено
показники, на які слід спрямувати зусилля фізичного вихо-
вання на початковому етапі навчання у ВНЗ. Фізичне здоро-
в’я – один із показників, який визначає якість та тривалість
життя людини. Він пов’язаний із соціальним та професійним
благополуччям людини. Сучасні заклади освіти стали серй-
озним фактором ризику. Виявлено найслабші показники діяль-
ності серцево-судинної системи та рівень розвитку сили, які
потребують термінової корекції.
Ключові слова: фізичне виховання, оздоровчий напрям, фізич-
не здоров’я, студенти.
Аннотация. Юхименко С.Н. Особенности структуры физи-
ческого здоровья студентов-первокурсников. В статье изло-
жены результаты исследования структуры физического здо-
ровья юношей первого курса. Обнаружены показатели, на
которые следует направить усилие физического воспитания
на начальном этапе обучения в ВУЗе. Физическое здоровье –
один из показателей, который определяет качество и продол-
жительность жизни человека. Он связан с социальным и про-
фессиональным благополучием человека. Современные учеб-
ные заведения стали серьезным фактором риска. Выявлены
слабые показатели деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы и уровень развития силы, которые нуждаются в сроч-
ной коррекции.
Ключевые слова: физическое воспитание, оздоровительное
направление, физическое здоровье, уровень, средства, пока-
затели, индексы, студенты.
Annotation. Yukhimenko S. Features of structure of physical
health of freshmen students. The results of research of structure
of physical health of youths of the first course are expounded in
the article. It is found out indexes on which it follows to direct
effort of physical education. Physical health – one of parameters
which determines quality and lifetime of the person. It is
connected to social and professional well-being of the person.
State-of-the-art educational institutions became a serious risk
factor. Weak parameters of activity of cardiovascular system
and a  level of development of force which require urgent
correction are detected.
Keywords: physical education, health direction, physical health,
level, facilities, indexes, indexes, students.

Вступ.
Приведення процесу навчання у відповідність

до стану здоров’я учнів та студентів – одне із вагомих
завдань в управлінні системою освіти. Сьогодні в
Україні спостерігається збільшення інноваційних ек-
спериментальних «майданчиків» на базі навчальних
закладів: впроваджуються як здоров’язберігаючі тех-
нології, так і превентивні та профілактичні заходи.
Однак ніде не забезпечено моніторингового контро-
лю того, з якими показниками ми отримуємо учнів
чи студентів і якими ці показники становляться до
кінця навчання чи інновацій. З цих позицій наше дос-
лідження рівня фізичного здоров’я (РФЗ) студентів
на початку навчання на першому курсі та подальші
його зміни в процесі навчання є досить актуальним
та злободенним.

Не лише українські дослідники [2,4,5,7], а й досл-
ідники із ближнього зарубіжжя [4,6] вказують на те, що
процес погіршення стану здоров’я прогресує. Зокре-
ма, російські автори вказують, що лише одне дошкіль-
ня із трьох приходить до школи здоровим. За час на-

вчання в школі у 4 – 5 разів збільшуються захворювання
органів зору, в 3 рази – органів травлення та опорно-
рухового апарату, у 2 рази збільшується кількість не-
рвово-психічних розладів та функціональних порушень
серцево-судинної системи. Більше 50% випускників
шкіл мають 2 – 3 хронічних захворювання.

Процес навчання стає фактором ризику, тоді
як повинен не тільки давати знання, а й формувати
здоров’я дітей та молоді (В.Д.Сонькін, 2003).

У той же час, сьогодні учителі фізичної куль-
тури, викладачі та тренери, отримавши доступ до ком-
п’ютера, мають можливість не тільки зберігати ре-
зультати тестування,  але й за  розробленими
методиками аналізувати динаміку показників здоро-
в’я, проводити їх експертизу для кожного курсу, кла-
су, окремого індивіда. Без цієї інформації, на нашу
думку, неможливо визначити:
1.що ж необхідно для нормального фізичного роз-
витку та забезпечення здоров’я студентів;

2. які науково обґрунтовані рішення повинні бути
прийняті для коригування навчального процесу.

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічного університету імені
Михайла Остроградського.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження був аналіз структури

фізичного здоров’я студентів, які щойно зараховані
на перший курс Кременчуцького державного пол-
ітехнічного університету, виявлення його найслабших
(«відстаючих» ланок), які потребують корекції засо-
бами фізичного виховання.

До задач дослідження включено:
· вивчення проблеми за даними сучасних літератур-
них джерел;

· дослідження рівнів фізичного здоров’я першокур-
сників;

· визначення структури фізичного здоров’я першо-
курсників.

Для вирішення намічених завдань підібрано
наступні методи дослідження:
· контент-аналіз документів та наукових статей;
· експрес-методика Г.Л. Апанасенка для визначення
РФЗ (табл. 1);

· антропометричні вимірювання;
· кистьова динамометрія;
· спірометрія;
· вимірювання артеріального тиску за методикою
Короткова;

· проба Мартіне-Кушелевського (20 присідань за 30 с);
· методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення.
Основа методики комплексного педагогічно-

го моніторингу – тестування. Для проведення тесту-
вання ми відібрали усіх юнаків-студентів першого
курсу, які поповнили секцію баскетболу. Тут доціль-
но вказати, що процес фізичного виховання у Кре-
менчуцькому державному політехнічному універси-
теті організовано за «клубним методом» (у секціях).
Усі юнаки на момент дослідження були студентами
першого курсу і за результатами медичних обстежень
віднесені до основної медичної групи.
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Таблиця 1 
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я у чоловіків (за Г.Л.Апанасенком, М.І.Науменком, 1988) 
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Рис.1. Поділ юнаків 1 курсу за РФЗ (n=51)
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Таблиця 2  
Показники, за якими визначався рівень фізичного здоров’я та їх оцінка за методикою Г.Л. Апанасенка 
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Перш ніж, обговорювати результати досліджень,
ми вважаємо за необхідне вказати, що ми поділяємо
думку тих вчених, які вважають, що здоров’я – це не
лише відсутність захворювань, здоров’я – це динаміч-
ний стан організму, який характеризується резервом
енергоутворення систем та функцій. Іншими словами:
здоров’я – це біопотенціал енергосистеми [1,2,7,5]. Тому
нами для оцінки РФЗ використана експрес-методика
Г.Л. Апанасенка. Методика проста у використанні, не
потребує додаткової підготовки та складного обладнан-
ня і рекомендується до широкого використання про-
відними фахівцями у сфері фізичного виховання та оз-
доровчої фізичної культури [2,4,5,6].

Після антропометричних вимірювань, проби
Мартіне-Кушелевського із присіданнями та наступ-
ного застосування експрес-методики для їх оціню-
вання ми отримали такі дані:
· високий РФЗ у студентів відсутній взагалі;
· РФЗ, що вищий за середній має 1 чоловік (2%);
· середній РФЗ мають 12 чоловік (23,5%);
· нижчий за середній – 10 чоловік (19,6%)
· низький РФЗ притаманний 28 чоловікам (54,9%)

(рис. 1 ).
Отримані нами невтішні дані співпадають із

загальнодержавною статистикою та даними, отрима-
ними раніше вченими Л. Долженко (2003), В. Пиль-
неньким (2006), Н.Бондарчук (2005).

У табл. 2 ми приводимо середні значення дос-
ліджуваних показників та їх оцінку за одним із п’яти
рівнів: високим, вищим за середній, середнім, ниж-
чим за середній або низьким. Найменший внесок у
структуру фізичного здоров’я згідно табл. 2  має си-
ловий індекс. Нижче за середній оцінюються внески
за індексом Робінсона та відновленням ЧСС після 20
присідань за 30 с. Обидва ці показники вказують на
те, що серцево-судинна система функціонує не в
оптимальному (раціональному) режимі.

Висновки:
1.Фізичне здоров’я – один із показників, який визначає
не лише якість та тривалість життя людини, але й по-
в’язаний із її соціальним та професійним благопо-
луччям, оскільки усе більше роботодавців звертають
увагу не тільки на відповідність освіти потенційного
працівника вимогам професії, а й на рівень її фізич-

них сил, працездатності та фізичного здоров’я [3,7].
2. Сучасні заклади освіти, які мають вирішувати оз-
доровчі задачі, стали серйозним фактором ризику:
кількість здорових дітей, які закінчують школу, а далі
– ВНЗ – без хронічних захворювань щороку змен-
шується, знижується рівень рухової активності
молоді. В цих умовах доцільно вести моніторинг
фізичного здоров’я школярів та студентів протягом
навчання [6].

3. За результатами дослідження РФЗ студентів, які щой-
но вступили до КДПУ, нами виявлено стан показ-
ників, за якими він визначався. Найслабшими у
структурі РФЗ виявлено показники діяльності сер-
цево-судинної системи та рівень розвитку сили, які
потребують термінової корекції і можуть бути сут-
тєво змінені (покращені) при толерантному підборі
відповідних засобів та методів фізичного виховання.

Тому подальші дослідження ми плануємо
спрямувати:
· на пошук такого співвідношення засобів фізично-
го виховання, яке приведе до збільшення названих
показників, а, значить, і до підвищення РФЗ;

· на повторне дослідження РФЗ для виявлення ефек-
тивності процесу фізичного виховання у ВНЗ сто-
совно вирішення оздоровчих задач.
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