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ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ БЕЙСБОЛИСТОВ С
УЧЁТОМ ИХ ИГРОВОГО АМПЛУА

Агапов Д.В.
Таврический национальный университет

им. В.И. Вернадского

Аннотация. Проведено тестирование детей 12-14 лет зани-
мающихся бейсболом с использованием комплекса тестов,
направленных на оценку координационных способностей.
Исследован уровень развития интегральной координации
движений у бейсболистов по амплуа (питчеры, аутфилдеры,
инфилдеры, кетчеры). Выявлены отдельно наиболее домини-
рующие показатели координационных способностей бейс-
болистов относительно их амплуа.
Ключевые слова: интегральная, координация, амплуа, бейс-
бол, дети, тесты.
Анотація. Агапов Д.В. Дослідження координаційних здібно-
стей бейсболістів з урахуванням їх ігрового амплуа. Прове-
дено тестування дітей 12-14 років, що займаються бейсбо-
лом з використанням комплексу тестів, спрямованих на
оцінку координаційних здатностей. Досліджено рівень роз-
витку інтегральної координації рухів у бейсболістів по амп-
луа (пітчери, кєтчери, інфілдери, аутфілдери). Виявлені ок-
ремо найбільш домінуючі  показники координаційних
здатностей бейсболістів відносно їхнього амплуа.
Ключові слова: інтегральна, координація, амплуа, бейсбол,
діти, тести.
Annotation. Agapov D.V. Research of coordination abilities of
baseball players with the count of their  game role. Testing
children of 12-14 years engaged by baseball with use of complex
tests directed on estimation of coordination abilities is carried
out. The level of development of integrated coordination of
movements at baseball players on еру role (pitchers, catchers,
infielders, outfielders) is investigated. The most dominant
parameters of coordination abilit ies of baseball players
concerning their role are revealed separately.
Keywords: integrated, coordination, role, baseball, children, tests.

Введение.
Современный уровень развития бейсбола,

рост конкуренции на международной арене требует
значительной подготовки учебно-тренировочного
процесса для подготовки юных бейсболистов. Высо-
кие темпы повышения уровня бейсбола высших до-
стижений требуют постоянного поиска новых, всё
более эффективных средств и методов подготовки
надёжного резерва[1,2,5].

Высокая ступень развития современного бей-
сбола требует максимального проявления индиви-
дуальных координационных способностей каждого
игрока и необходимости использования этих способ-
ностей в игре.

По мнению ряда авторов наиболее необходи-
мым для повышения мастерства юных спортсменов
и правильного построения учебно-тренировочного
процесса на это время – является оценка и выявле-
ние необходимых параметров координационных спо-
собностей в каждом амплуа спортсменов, воздей-
ствуя на которые, можно оказывать положительное
влиянии на рост спортивного мастерства бейсболь-
ной команды в целом[3,4].

Проблема координации движений примени-
тельно к спортивным играм в целом и, в частности, к
бейсболу остаётся малоизученной как в теоретичес-
ком, так и в практическом её аспектах. До настоящего

времени недостаточно чётко сформулированы основ-
ные понятия, связанные с координацией движений,
слабо изучена специфика её проявления в бейсболе
для различных возрастных контингентов, занимающих-
ся бейсболом и с учётом их различных игровых амп-
луа. Проблема координационного совершенствования
человека является предметом научных дискуссий на
протяжении ряда лет. Развитие координационных спо-
собностей имеет первостепенное значение в плане
становления и совершенствования двигательной фун-
кции у детей школьного возраста. Особенно значимо
оно на этапах обучения в сложнокоординационных
видах спорта, таких как бейсбол[1,6,9]. Последние годы
большое внимание уделяется изучению формирова-
ния умения осознанно управлять движениями в про-
странстве, во времени и по степени мышечных уси-
лий, как одного из факторов повышения
эффективности обучения двигательным действиям.
Однако нами не обнаружено работ, посвящённых изу-
чению особенностей обучения сложно-координаци-
онных двигательным действиям бейсболистов с раз-
личными способностями регуляции движений по
пространственным, временным и силовым характе-
ристикам в соответствии с их игровым амплуа.

Анализ научно-методической литературы и
спортивного передового опыта показывает, что в те-
ории и практике тренировки юных бейсболистов не
сложилось единого мнения относительно преиму-
щественной направленности подготовки в различные
возрастные периоды, и в первую очередь в возрасте
12-14 лет. Вместе с тем, логическое осмысление ос-
новных методических направлений и концептуаль-
ных подходов во множестве научных исследований
позволило заключить о ведущей роли подготовки
направленной на развитие координационных способ-
ностей в юношеском бейсболе.

Разнообразие точек зрения, неоднородность
взглядов на тренировочный процесс детей занимаю-
щихся бейсболом, несоответствие в практических
рекомендациях специалистов и практиков во многом
обусловлены тем, что исследователи не учитывали
методологию индивидуально-групповой организа-
ции и дифференцированного управления трениро-
вочным процессом юных бейсболистов на основе
анализа типоспецифических особенностей их игро-
вого амплуа [1,2,8].Таким образом, всё выше изло-
женное позволяет признать актуальным изучение
координационных способностей у бейсболистов в
зависимости от игрового амплуа.

Исследования проводились в соответствии с
планами НИР Таврического Национального универ-
ситета им. В.И. Вернадского по программе: «Меди-
ко-биологическое обоснование системы физическо-
го воспитания» (гос. регистрация № 0101U005752
(2001-2005)).

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является исследование

координационных способностей бейсболистов 12-
14лет в зависимости от игрового амплуа. Для реше-
ния поставленной цели использовались следующие
методы исследования: Анализ и обобщение литера-



4

турных источников, педагогические методы иссле-
дования. Критериями оценки, являлись оценка сило-
вого, пространственного и временного параметра
координации движений у игроков с различным амп-
луа. Методы математической статистики. Исследо-
вание включало определение уровня развития коор-
динационных способностей у бейсболистов по
амплуа (питчеры, аутфилдеры, инфилдеры, кетчеры).

Результаты исследования.
Используя комплекс тестов, направленных на

оценку координационных способностей бейсболис-
тов, мы провели тестирование детей 12-14 лет занима-
ющихся бейсболом. Исследование координационных
способностей детей было проведено с учётом их иг-
рового амплуа (питчеры, аутфилдеры, инфилдеры,
кетчеры). В результате исследований было обнаруже-
но, что питчеры (n=40) (игроки, выполняющие брос-
ки мяча в направлении пластины дома кетчеру в оп-
ределённую зону, с определённого расстояния) имеют
достаточно высокие показатели дифференцировки
мышечных усилий. При выполнении теста №1 было
обнаружено, что при отмеривании 25% от максималь-
ного отклонение составило 0,64±0,03кг (p< 0,001), при
отмеривании 50% от максимального – 1,49±0,04кг (p<
0,001), при отмеривании 75% от максимального 2,08±
0,05кг (p< 0,001). (таблица 1).

Высокие показатели дифференцировки мы-
шечных усилий связаны, прежде всего, с тем что, при

обхватывании мяча пальцами кисти с целью удержа-
ния и броска мяча в необходимом положении и на-
правлении, питчер применяет усилие сходное с уси-
лием при отмеривании 25% от максимального, Это
усилие и является оптимальным при выполнении хва-
та мяча, тестирование кол-ва попаданий мяча в цель
при малых отмериваниях от максимального, является
одной из самых главных задач питчера и в игре и, на
тренировке, поэтому важны результаты теста №2, ко-
торые составляют соответственно 7,6 ±0,18 попаданий
(p< 0,001). Именно этот показатель имеет существен-
ное преимущество перед игроками, выполняющими
другие игровые функции[9]. Среди всех бейсболис-
тов, которые прошли тесты, именно у питчеров наи-
более высокая точность движений руки, это подтвер-
ждает показатель теста №6 4,25± 0,32 точки (p< 0,001).

У игроков внешнего поля (аутфилдеры) (n=40)
обнаружены высокие показатели в следующих тестах:
тест №4 (ходьба к цели) 55,25± 2,18 см (p > 0,05), тест№3
(прыжки на месте с поворотом на 270°) – 11,6± 0,58°
(p< 0,001), тест №5(оценка временных интервалов 30с)
– 1,22± 0,06 с. (p < 0,001).Такие высокие показатели по
отношению к бейсболистам других амплуа, отража-
ют игровую деятельность аутфилдеров. Так способ-
ность ориентации в пространстве тест №4 – отражает
игровую деятельность, где аутфилдер должен доста-
точно хорошо определять расстояние до летящего
мяча, правильно выбрать позицию, скорость бега и

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

у бейсболистов 12-14 лет (n=160) с различным амплуа 

Тесты: питчеры  
( n=40) 

 P1 Аутфилдеры 
 (n=40) 

 P2 Инфилдеры  
 ( n=40) 

 P3 кетчеры  
 ( n=40) 

Тест №1 (динамометрия) 
Усилия (кг) 25%  

 
0,6±40,03 

 
<0,001 

 
1,39±0,05 

 
<0,001 

 
1,53±0,04 

 
<0,001 

 
1,99±0,06 

 50 %  
1,49±0,04 

 
<0,001 

 
2,26±0,02 

 
<0,001 

 
2,1±0,03 

 
<0,001 

 
2,19±0,06 

 75%  
2,08±0,05 

 
<0,001 

 
2,53±0,03 

 
<0,05 

 
2,53±0,05 

 
<0,001 

 
3,19±0,05 

Тест №2 (метание 
теннисных мячей) кол-во 
попаданий 

 
7,6±0,18 

 
<0,001 

 
4,9±0,14 

 
<0,01 

 
5,6±0,21 

 
<0,001 

 
6,5±0,25 

Тест №3 (Прыжки на месте с 
поворотом) отклонение 90° 

 
17±0,43 

 
<0,001 

 
12,02±0,18 

 
<0,001 

 
10,17±0,54 

 
<0,001 

 
12,6±0,29 

 270°  
17,9±0,76 

 
<0,001 

 
11,6±0,58 

 
<0,001 

 
13,72±0,4 

 
<0,001 

 
12,75±0,21 

Тест № 4 (ходьба к цели) см.  
57,9±2,56 

 
> 0,05 

 
55,25±2,18 

 
> 0,05 

 
63,7±1,96 

 
<0,001 

 
66,5±1,75 

Тест №5 (оценка временных 
интервалов) 5с. 

 
1,9±0,06 

 
<0,001 

 
0,6±0,02 

 
<0,001 

 
0,21±0,01 

 
<0,001 

 
1,23±0,04 

 30с.  
2,77±0,08 

 
<0,001 

 
1,22±0,06 

 
<0,001 

 
1,73±0,03 

 
<0,001 

 
2,32±0,03 

 60с.  
3,85±0,4 

 
> 0,05 

 
4,58±0,14 

 
<0,01 

 
2,42±0,07 

 
<0,05 

 
2,84±0.05 

Тест №6 (точность 
движений руки) отклонение 
в точках  

 
4,25±0,32 

 
<0,001 

 
7,83±0,25 

 
<0,001 

 
7,77±0,18 

 
<0,001 

 
7,47±0,29 

Тест №7 (бег змейкой) время 
преодоления дистанции(с).  

 
5,92±0,16 

 
> 0,05 

 
5,63±0,05 

 
> 0,05 

 
5,79±0,05 

 
> 0,05 

 
5,86±0,05 

 Где P1 – достоверность показателей координационных способностей между питчерами и аутфилдерами. 
P2 – достоверность показателей координационных способностей между питчерами и инфилдерами. 
P3 – достоверность показателей координационных способностей между питчерами и кетчерами . 
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ловля летящего по воздуху мяча должны сходится в
одной точке где происходит приём мяча. Прыжок с
поворотом на 270° является показателем интеграль-
ной координации движений игроков внешнего поля,
поскольку во время приёма мяча, очень часто игроки
этого назначения разворачиваются по ходу движения
или против в сторону, где находится мяч. Результаты,
полученные при оценке временных интервалов 30с –
являются оптимальными так как связанны с тем что
продолжительность одного игрового эпизода после
отбивания мяча в зону деятельности аутфилдера, за-
нимает время от 5 до 30 с, связанное с тем, что рассто-
яние до внешнего поля наибольшее для вылета мяча в
эту часть игрового поля.

У игроков внутреннего поля (инфилдеры)
(n=40), высокие показатели интегральной координа-
ции движений связаны с их игровыми действиями,
так результат в беге змейкой (тест №7) составил –
5,79± 0,05с (p > 0,05), что является непосредственной
оценкой различных по скорости и направлению к
базам перемещений игроков внутреннего поля, а так
же выполнения передач по базам. Тест №5 (оценка
временных интервалов 5с) подтверждает, что вся игра
инфилдеров происходит в отрезке времени от 1 до 5
секунд, после чего игровая ситуация или несколько
игровых ситуаций уже исчерпаны. Тест №3 (прыжки
на месте с поворотом на 90°) – 10,17± 0,54°(p < 0,001)
характеризует приём и передачу мяча, которые мо-
гут происходить в движении, прыжках и поворотом
туловища в различных направлениях.

У кетчеров (n=40), в игре действия характери-
зуются , взрывными движениями (во время переда-
чи мяча на базы из положения низкого приседа), со-
ответственно здесь развиты показатели точности
движения руки тест №6 отклонение в точках -7,47±
0,29точки (p < 0,001); и кол-во попаданий при мета-
нии мячей в цель тест №2 -6,5±0,25 попаданий (p <
0,001). Элемент приёма «флая» (летящего по воздуху
мяча) воздействует на ориентацию в пространстве
(тест №3 прыжки на месте с поворотом на 270°) –
12,75± 0,21 °(p < 0,001) Все эти показатели превыша-
ют среднестатистические показатели бейсболистов.

Координационные способности у различных
амплуа в бейсболе основаны на проявлениях двига-
тельных реакций и пространственно-временных ан-
тиципаций, лежат в основе деятельности спортсме-
нов в  неожиданных и быстро изменяющихся
ситуациях характерных для того или иного амплуа. В
конкретных ситуациях отдельные координационные
способности играют ведущую роль, другие – вспо-
могательную, при этом возможно мгновенное из-
менение роли различных способностей в связи с из-
менившимися внешними условиями. Относительно
игрового амплуа можно выделить следующие отно-
сительно самостоятельные виды координационных
способностей развитие которых различно у питче-
ров, кетчеров, аутфилдеров и инфилдеров: способ-
ность к оценке и регуляции динамических и про-
странственно-временных параметров движений;
способность к сохранению устойчивости позы (рав-
новесия); способность к ориентированию в про-

странстве; координированность движений. В реаль-
ной тренировочной и соревновательной деятельно-
сти все указанные способности проявляются не в
чистом виде, а в сложном взаимодействии. Тем не
менее координационные способности каждого амп-
луа (питчеры, кетчеры, аутфилдеры, инфилдеры) за-
висят от факторов морфофункционального и психо-
логического порядка,  в  первую очередь с
техническим мастерством бейсболистов определён-
ного игрового амплуа[8].

Таким образом, можно предположить, что,
определив ведущие показатели координационных
способностей у бейсболистов с различным амплуа
и оказывая воздейсвие на них при помощи специфи-
ческих упражнений, возможно повышение уровня
технической подготовленности в индивидуальном
порядке.

Выводы:
1. Питчеры занимают лидирующее положение по
дифференцировке мышечных усилий, количеству
попаданий в цель и точности движения руки; аут-
филдеры имеют преимущество в ходьбе к цели,
прыжках на месте с поворотом при отмеривании
270° , оценки временного интервала 30с;

2. Инфилдеры выделяются в таких параметрах как бег
змейкой, оценки временного интервала 5с, прыж-
ках на месте с поворотом при отмеривании 90°

3. Кетчеры и их координационные способности име-
ют преимущество в отклонении в точках, количе-
ству попаданий в цель и прыжках на месте с пово-
ротом при отмеривании 270° .

4. Оценку показателей координационных способно-
стей, бейсболистов необходимо анализировать с
учётом их игрового амплуа, и использовать с це-
лью улучшения их системы подготовки.

Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении изучения и подбора специ-
альных комплексов упражнений, направленных на
развитие интегральной координации движений у
юных бейсболистов.

Литература:
1. Агапов Д .В. Исследование координационных способно-
стей у школьников, занимающихся бейсболом на этапе
начальной подготовки.// Педагогіка, психологія та меди-
ко-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту:
наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. –
Харків: ХДАДМ (XXПI), 2008. – № 4. – 148с.

2 . Кротов  В.В. Методика совершенствования двигательной
координации у баскетболистов подросткового возраста.
Автореферат. – Ленинград, 1983.

3 . Лушинская Л.Б. Развитие точности двигательных дей-
ствий детей 6-8 лет с учётом индивидуальных особенно-
стей координации движений. Автореферат. – Киев, 1991.

4 . Лях В.И. Основные закономерности взаимосвязей пока-
зателей, характеризующих координационные способно-
сти детей и молодёжи: попытка анализа в свете концепции
Н.А. Бернштейна. //Теория и практика физической куль-
туры. – 1996, № 11. – с. 20-25.

5 . Полянцева Н.В. Тренировка точности выполнения тех-
нических приёмов игры у юных баскетболистов 10-12
лет. Автореферат. – Киев, 1990.

6 . Романенко В.А. Диагностика двигательных способнос-
тей. Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 290с.

7 . Сышко Д.В., Мутьев А.В. Коррекция вестибуловегетатив-
ных типов реакций у спортсменов // Физическое воспита-



6

ние студентов творческих специальностей. Специальный
выпуск на тему «Физическое воспитание и спорт в высших
учебных заведениях». – Харьков, 2006. – №4. – С.42-47.

8 . Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. Учебник для студентов вузов физи-
ческого воспитания и спорта. – К.: Олимпийская литера-
тура, 1997г. – 583с.

9 . Хуан Эало де ла Эрран. Бейсбол. – М.: ФИС, 1988. – 176с.
Поступила в редакцию 10.09.2008г.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ШКОЛЯРІВ
У ДОРОБКУ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОГО
ІНСТИТУТУ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ

Аніщенко О.В.
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і освіти дорослих АПН України

Анотація. Публікація містить аналіз праць учених Українсь-
кого інституту комунальної гігієни, присвячених гігієнічному
аспекту наукової організації праці учнів в умовах школи і
виробничого навчання. Автором проаналізовано матеріали
конференцій, періодичних видань, навчально-методичну літе-
ратуру, опубліковані у 40-70-х роках ХХ століття.
Ключові слова: наукова організація праці школярів, гігієна
праці, Український інститут комунальної гігієни.
Аннотация. Анищенко Е.В. Научная организация труда школь-
ников в исследованиях ученых Украинского института ком-
мунальной гигиены. Публикация содержит анализ трудов
ученых Украинского института коммунальной гигиены, по-
священных гигиеническому аспекту научной организации
труда учащихся в условиях школы и производственного обу-
чения. Автором проанализированы материалы конференций,
периодических изданий, учебно-методическую литературу,
опубликованные в 40-70-х годах ХХ века.
Ключевые слова: научная организация труда школьников, ги-
гиена труда, Украинский институт коммунальной гигиены.
Annotation. Anishchenko O.V. Pupils’ scientific labour
management in the research of the scientists of Ukrainian
Environmental Sanitation Institute. The article deals with the
analysis of scientific works of the researchers from Ukrainian
Environmental Sanitation Institute, which were devoted to the
sanitation aspect of pupils’ scientific labour management in
school conditions. The author analyses the materia ls of
conferences, periodicals, training aids published in the 40-70th

years of the XX century.
Key words: pupils’ scientific labour management, occupational
hygiene of lessons, Ukrainian Environmental Sanitation Institute.

Вступ.
Сучасний етап розвитку вітчизняної школи

актуалізує необхідність координації зусиль фахівців
різних спеціальностей з метою удосконалення на-
вчально-виховного процесу, його максимальної адап-
тації до особливостей і потреб вихованців. У зв’язку з
цим особливо важливого значення набувають нау-
кова організація праці (НОП) школярів, і, відповідно,
результати досліджень гігієністів у цій галузі. Виходя-
чи із вищезазначеного, наукову і практичну цінність
становить доробок учених Українського інституту
комунальної гігієни (УІКГ). Згодом цей заклад дістав
назву Київський НДІ загальної та комунальної гігієни,
а значно пізніше – Інститут гігієни та медичної еко-
логії ім. О.М. Марзеєва.

Аналіз літературних джерел показав, що вітчиз-
няними науковцями – педагогами діяльність учених
УІКГ у галузі шкільної гігієни не досліджується. Різні
аспекти науково-дослідної діяльності співробітників

УІКГ висвітлено у доробку професора А. Сердюка –
директора Інституту гігієни та медичної екології ім. -
О.М. Марзеєва. Слід підкреслити, що у працях відо-
мого радянського гігієніста С.М. Громбаха (50-і роки)
містяться посилання на результати наукових дослід-
жень у галузі шкільної гігієни, одержані окремими
співробітниками УІКГ. Йдеться про публікації Є.М. -
Вайнруб, В.В. Крижанівської, Л.Я. Суботкевич. Та-
ким чином, нерозробленість порушеної проблеми,
особистий інтерес автора до неї зумовили вибір теми
даної публікації.

Роботу виконано згідно з планом НДР Інститу-
ту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Формулювання цілей роботи.
Ми поставили за мету проаналізувати науко-

вий доробок учених УІКГ 40-70-х років ХХ ст. у кон-
тексті наукової організації праці учнів в умовах клас-
но-урочної системи, а також виробничого навчання.

Результати дослідження.
У 1948 р. відбувся V Всеукраїнський з’їзд

гігієністів, епідеміологів, мікробіологів та інфекці-
оністів (м. Київ). На з’їзді функціонували різні секції,
серед яких і гігієнічна, учасники якої зокрема обго-
ворювали проблеми гігієни праці, шкільної гігієни,
гігієни харчування (шкільні гарячі сніданки) [6, с. 158,
161]. Серед широкого кола напрямів подальшої нау-
кової роботи, рекомендованих з’їздом, було виокрем-
лено й гігієнічну оцінку режиму навчання дітей і
підлітків. Учасники з’їзду констатували незадовільний
стан „шкільно-санітарної справи” в Україні та наго-
лосили на необхідності докорінних зрушень у цій га-
лузі. Вищевикладене зумовило формулювання
з’їздом певних рекомендацій, а саме:
- посилити і поліпшити гігієнічне виховання школярів;
- залучити шкільних лікарів та їх помічників до складу
санітарних організацій;

- ввести до штату санітарно-епідеміологічних станцій
шкільного санітарного лікаря;

- організувати відділи шкільної та дошкільної гігієни
в Українському інституті комунальної гігієни та в
усіх інститутах охматдитах [6, с. 160].

Аналіз наведених вище рекомендацій 40-х років
ХХ ст. свідчить про дещо узагальнений підхід до реа-
лізації санітарно-гігієнічного супроводу у загально-
освітніх і дошкільних закладах зазначеного періоду.

Слід підкреслити, що з січня 1949 р. почав фун-
кціонувати відділ шкільної гігієни УІКГ [5, с. 38]. Уп-
родовж перших трьох років діяльності зазначений
відділ у складі п’яти осіб реалізував такі науково-
дослідні роботи:
- розробку заходів (рекомендацій) щодо покращення
повітряного режиму у школах, у т. ч. за сприяння інже-
нера інституту створення конструкції шкільної фра-
муги із подальшою практичною перевіркою для ма-
сового запровадження у загальноосвітніх закладах;

- розробку заходів щодо „боротьби з пилом у школах”;
- вивчення „стану фонду шкільних парт” із подаль-
шою передачею результатів і відповідних пропо-
зицій до міністерств охорони здоров’я та освіти
УРСР, проведенням інструктажів-семінарів для
шкільних лікарів;
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- дослідження особливостей фізичного розвитку й
стану здоров’я школярів м. Києва, а також стан ВНД
в учнів 7-х класів у процесі шкільного навчання;

- вивчення ефективності літнього відпочинку та оздо-
ровлення школярів у приміських дачних місцевостях;

- дослідження (спільно із Інститутом педагогіки
Міністерства освіти УРСР) „постановки педагогіч-
ного процесу та стомлення” учнів перших, четвер-
тих і сьомих класів.

Результати досліджень науковців УІКГ, а також
відповідні пропозиції щодо покращення режиму на-
вчання й відпочинку школярів було подано до
міністерств освіти та охорони здоров’я УРСР.

Улітку 1950 р. за ініціативи УІКГ до директив-
них органів України було направлено доповідну за-
писку з  інформацією про шляхи дотримання
гігієнічного режиму у школах. Ця записка з огляду на
актуальність проблеми охорони і зміцнення здоро-
в’я молоді містила рекомендації щодо скорочення
навчальних програм й обсягу підручників, а також
домашніх завдань, широкого запровадження перево-
ду у наступний клас без іспитів, відмови від конкурс-
них іспитів і прийому до ВНЗ за конкурсом атестатів,
покращення санітарного стану шкіл і відмови від на-
вчання у другу зміну. Як зазначав О.М. Марзеєв, ЦК
КП (б) України і Рада Міністрів України „позитивно
поставилися до цієї ініціативи та рекомендацій нау-
ковців, ряд заходів з оздоровлення режиму дня шко-
лярів було реалізовано” [6, с. 157].

Привертає увагу „Посібник для шкільних
лікарів і вчителів” (1952 р.). Авторський колектив цієї
праці у складі співробітників Українського інституту
комунальної гігієни ставив за мету „допомогти
шкільним лікарям в їх діяльності, у стислій формі дати
їм потрібні знання і вказівки, висвітлити характер і
напрями роботи лікаря в галузі охорони дітей шкільно-
го віку” [8, с. 5]. Директор Інституту О.М. Марзеєв
наголошував, що ця праця є „корисною для шкільних
лікарів республіки й водночас дає учителям шкіл не-
обхідні для них відомості зі шкільної гігієни, фізично-
го розвитку дітей, режиму дня школярів, профілакти-
ки ряду захворювань” [5, с. 39].

На сторінках вищезазначеного посібника вис-
вітлювалися питання вікових анатомо-фізіологічних
особливостей школярів, профілактичних заходів щодо
інфекційних захворювань дітей шкільного віку, ме-
дичного контролю за фізичним розвитком і станом
„нервопсихічного здоров’я” дітей, а також гігієнічно-
го контролю у галузі планування й будівництва шкіл,
шкільного обладнання, облаштування робочих місць
учнів та організації їхнього харчування. Незважаючи
на те, що це видання розрахувалося на лікарів, вчи-
телів-предметників, директорів загальноосвітніх зак-
ладів, питання співпраці лікарів і педагогів у школах у
ньому не розглядалися. Позитивними характеристи-
ками цитованої праці є детальний аналіз особливос-
тей діяльності шкільних лікарів, а також наведені у
кінці посібника нормативно-правові, законодавчі до-
кументи у галузі санітарно-гігієнічного забезпечен-
ня шкіл, професійної діяльності шкільних лікарів у 40-
х – на початку 50-х років ХХ ст.

У передмові до цитованого видання академік
О.М. Марзеєв зазначав, що до його складання інсти-
тут залучив видатних спеціалістів-гігієністів, педіатрів,
епідеміологів, клініцистів, шкільних лікарів, які мають
високу кваліфікацію і досвід роботи в галузі охорони
дітей шкільного віку. За О.М. Марзеєвим, шкільним
лікарям в їхній професійній діяльності необхідно вра-
ховувати вікові морфологічні й фізіологічні особли-
вості дитячого організму, а також особливості розу-
мової  праці ,  навчального навантаження,
різноманітність і своєрідність педагогічного проце-
су шкіл [8, с. 4].

На шкільних лікарів покладалося розв’язання
широкого кола завдань, серед яких було виокремле-
но такі:
· контроль за фізичним розвитком дітей та „гігієнічний
контроль за фізичною культурою в школі”;

· запобігання „шкільним хворобам”, виявлення хво-
рих дітей та організація їхнього лікування;

· сприяння забезпеченню гігієнічного режиму у
школі, контролю за навчальним навантаженням
дітей у школі та вдома, режимом дня;

· гігієнічний контроль за шкільними меблями,
шкільним харчуванням (у т. ч. реалізація гарячих
сніданків);

· санітарне обладнання й благоустрій шкільного бу-
динку і шкільної земельної ділянки;

· профілактика інфекційних захворювань у школі [8,
с. 5, 262-264].

Підкреслимо, що наукова-дослідна діяльність
співробітників Українського інституту комунальної
гігієни не обмежувалася вивченням особливостей
діяльності лікарів, їхньої ролі у галузі зміцнення й охо-
рони здоров’я дітей. Наприклад, у липні 1953 р. з на-
годи 70-річного ювілею директора інституту профе-
сора О.М. Марзеєва відбулася об’єднана сесія УІКГ
та Українського наукового товариства гігієністів (м. -
Київ). У збірнику наукових матеріалів вищезазначе-
ної сесії нашу увагу привернули публікації співробі-
тників інституту з проблем шкільної гігієни. Аналіз
збірника матеріалів показав, що Є.М. Вайнруб, Л.Я-
. Суботкевич було здійснено гігієнічне обґрунтуван-
ня навчального режиму школярів першого (під час
навчання у школі) і сьомого класів (у процесі вико-
нання домашніх завдань) [4, с. 254-265]. Навчальний
режим школярів вивчався із урахуванням їхнього ста-
ну здоров’я, побутових умов і середовища класного
приміщення, шкільного й позашкільного навантажен-
ня. Також бралося до уваги те, що в експерименталь-
ному класі було створено сприятливі умови зовніш-
нього середовища, а саме: повітряно-тепловий режим,
гарне освітлення, правильна організація робочих
місць. У ході дослідження науковці виявили переван-
таження першокласників, яке негативно впливало на
реалізацію режимних моментів. У зв’язку з вище-
викладеним Є.М. Вайнруб і Л.Я. Суботкевич сфор-
мулювали рекомендації, врахування яких, на думку
науковців, мало сприяти „правильному” розвиткові
організму першокласників. Зокрема, йшлося про:
· скорочення тривалості усіх уроків у першому класі
до 35 хвилин;
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· запровадження двох 20-хвилинних перерв після 2-
го й 3-го уроків замість великої перерви тривалістю
30 хв. після другого уроку й 10-хвилинної перерви
після третього уроку;

· доцільність використання двох вищезазначених 20-
хвилинних перерв для активного відпочинку на
повітрі в усі пори року та для запровадження ко-
лективного гарячого сніданку;

· скорочення домашніх завдань першокласників до
1 год. на день із розподілом їх на 2 заняття з 20-
хвилинною перервою між ними;

· створення при школі дитячих кімнат подовженого
дня із дотриманням гігієнічних вимог та забезпечен-
ням педагогічного нагляду за першокласниками;

· доречність зарахування до школи 7-річних дітей
після ґрунтовної диспансеризації та заборону прий-
мати до першого класу фізично ослаблених дітей
[4, с. 266-267].

Слід зазначити, що у ході дослідження науко-
вцями було виявлено перевантаження учнів 7 кл. на-
вчальною роботою вдома. Домашні завдання за по-
казником тривалості їх виконання не відповідали
гігієнічним вимогам. Це, зокрема, спричиняло пору-
шенням режимних моментів (недостатнє перебуван-
ня на свіжому повітрі, зменшення тривалості сну).
Підготовка домашніх завдань тривалістю 2,5-3 год. була
визнана найбільш ефективною для семикласників.

Науковий інтерес становлять дослідження на-
уковців УІКГ щодо ефективності оздоровлення шко-
лярів в умовах приміських дачних селищ. Зокрема, у
1950-1951 рр. Г.І. Яковенко здійснено аналіз ряду по-
казників, серед яких – загартованість організму учнів,
захворюваність, особливості фізичного розвитку
школярів, які оздоровлювалися у дачному селищі
Клавдієво (приміська зона м. Києва) [4, с. 268]. Про-
ведене дослідження дозволило сформулювати зокре-
ма такі висновки:
- відпочинок дітей шкільного віку у приміських дач-
них селищах є одним із важливих й ефективних дер-
жавних заходів із зміцнення здоров’я дітей шляхом
використання місцевих природних факторів з ме-
тою оздоровлення;

- ефективність літнього оздоровлення школярів у
різних умовах найбільшою мірою відбивається на
віддалених результатах літнього оздоровлення у
наступний осінньо-зимовий період;

- з метою подальшого покращення умов оздоровлен-
ня школярів у місцевих кліматичних умовах доціль-
но сприяти реконструкції наявних та організації
нових дачних селищ.

За Г.І. Яковенко, для покращення у майбутнь-
ому оздоровчої роботи (ОР) серед школярів необхід-
но „вважати основною формою літнього оздоров-
лення вивіз дітей улітку у приміські дачні селища”,
змінити наявну практику обліку ефективності літньо-
го оздоровлення лише за показником збільшення
ваги, упорядкувати облік ефективності літньої ОР
шляхом упровадження затвердженої та обов’язкової
для літніх оздоровчих закладів єдиної форми картки з
обліку ефективності літнього оздоровлення дітей [4,
с. 274]. У контексті вищевикладеного вважаємо за

доцільне зауважити, що вже на початку ХХ ст. на те-
риторії Російської імперії та в Україні як її складовій
набули поширення „санітарні листки” вихованців
літніх оздоровчих колоній, в яких зокрема фіксували-
ся й результати оздоровчої роботи.

Науковцями Українського інституту комуналь-
ної гігієни значна увага приділялися дослідженню
проблем виробничого навчання у школі. Зокрема,
Є.М. Вайнруб наголошувала на необхідності враху-
вання у виробничому навчанні особливостей та по-
слідовності формування рухових навичок у підлітків.
На думку науковця, перший етап виробничого на-
вчання має передбачати працю учнів у майстернях,
організованих на конкретному підприємстві, у ремі-
сничому училищі або школі. Така діяльність у май-
стернях має супроводжуватися постійним контролем
та інструктажем майстра. Вищезазначене, за Є.М. -
Вайнруб, сприятиме набуттю учнями необхідних
рухових навичок, а також забезпеченню загальної
підготовленості до праці.

Дослідники виходили з того, що працездатність
учнів залежить не лише від правильної організації
трудового процесу, а й від санітарно-гігієнічних умов
праці. Наприклад, у 1957-1958 рр. науковці УІКГ дос-
ліджували стан і режим виробничого навчання у се-
редній школі №54 м. Києва. Учні цієї школи вивчали
токарну й фрезерну справу у майстернях ремісни-
чого училища №2 м. Києва [2, с. 76]. Виявилося, що
„умови роботи в майстернях повністю відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам, які ставляться до ви-
робничих приміщень ремісничого училища і школи
фабрично-заводського навчання. Так, для забезпечен-
ня правильної пози учні під час праці встановлені
біля кожного верстата підставки відповідних розмірів,
кімната добре освітлення тощо. Практичними занят-
тями учнів керують досвідчені майстри ремісничого
училища. Класні керівники і дирекція школи систе-
матично контролюють організацію і проведення за-
нять” [2, с. 77]. Проте, на жаль, особливості міжосо-
бистісної взаємодії, психологічний клімат у колективі
дослідниками не враховувалися. Коло їхніх наукових
інтересів складав виключно санітарно-гігієнічний ас-
пект навчального процесу.

Вивчення завантаження учнів під час навчан-
ня здійснювалося методом хронометражу. Його ви-
користання дозволило виявити не адаптованість учнів
до режиму виробничого навчання, а також значні
витрати часу на перерви – вимушені (змащення вер-
стату, очікування інструментів) й довільні (вештання
по майстерні, розмови з товаришами). Здійснене
Є.М. Вайнруб дослідження уможливило формулю-
вання висновку про те, що перехід учнів у „нове ви-
робниче середовище з  режимом ,  що значно
відрізняється від шкільного, приводить до ламання
виробленого у них динамічного стереотипу”.

На основі вивчення режиму виробничого на-
вчання у середній школі №54 м. Києва було зроблено
висновок про те, що на початку навчального року
для учнів 8-х класів із виробничим навчанням необх-
ідно створювати умови, близькі за „змістом і режи-
мом” до шкільних, а також доцільно удосконалити
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режим дня учнів у таких класах (йшлося про корек-
цію тривалості навантаження у школі та вдома).

Є.М. Вайнруб також досліджувала гігієнічний
аспект трудового навчання школярів в умовах
сільськогосподарського виробництва. Вона зазнача-
ла, що під час виконання робіт з овочівництва й саді-
вництва на школярів діють несприятливі фактори (над-
мірна інсоляція, тривале вимушене положення тіла,
пов’язане із підняттям значної ваги). А, наприклад,
виконання повного обсягу робіт на тваринницькій
фермі потребувало збільшення робочого дня до 12-
13 год. Одержані матеріали щодо впливу сільськогос-
подарської праці на здоров’я школярів засвідчили, що
за умови раціональної організації умов і режиму
праці у галузі плодоовочівництва зокрема покращу-
ються показники м’язової працездатності, функціо-
нального стану ЦНС. Водночас було зафіксовано „не
зовсім сприятливі” зрушення у стані здоров’я
підлітків, які працювали на тваринницькій фермі. Заз-
начене дослідження дозволило визначити норми ви-
робничої праці відповідно до вікових особливостей
школярів [1, с. 116-117].

Вивчення умов трудового навчання школярів
у сільському господарстві дозволило Є.М. Вайнруб,
Г.І. Яковенко зокрема обґрунтувати висновок про
залежність фізіологічної активності трудового навчан-
ня від таких факторів: ритму діяльності, щільності
робочого часу, структури трудового процесу [3, с.
82]. Отже, йшлося про те, що під впливом виконання
учнями різних видів сільськогосподарських робіт ви-
никає різний ступінь функціонального напруження
організму, обумовлений структурними особливос-
тями трудового процесу, і передусім, співвідношен-
ням динамічного й статичного компонентів у роботі.
Вищезазначене актуалізувало необхідність добору
сільськогосподарських робіт із урахуванням індиві-
дуальних і вікових особливостей школярів.

На думку М.С. Приталюк, під час виробни-
чої практики учнів необхідно забезпечувати раціо-
нальну організацію їхніх робочих місць (освітлення,
регулювання „правильного положення” тіла учнів
відносно верстатів за допомогою спеціальних підста-
вок), „правильне положення тіла учня під час робо-
ти, що сприяє нормальному фізичному розвитку
підлітка” [9]. Також у дослідженні науковця йшлося
про те, що на підприємстві учнів необхідно ознай-
омлювати із правилами техніки безпеки, протипо-
жежними заходами, „правильними” прийомами
роботи, а також необхідно запроваджувати „своє-
часний” відпочинок і зміни положення тіла. На його
думку, виробничій практиці школярів мали переду-
вати медичні огляди. Найбільш раціональною було
визнано організацію роботи учнів в одну зміну (ба-
жано зранку), оскільки часте чергування змін спри-
чиняло порушення як режиму роботи, так і режиму
відпочинку, сну, харчування.

У 60-х роках Г.І. Баженовою досліджувався
стан здоров’я й медичного обслуговування школярів
у містах і сільській місцевості (на прикладі Ровенсь-
кої обл.) [1, с. 126]. Нею наголошувалося на необхід-
ності плідної співпраці педагогів і лікарів. Охорону

здоров’я учнів і педагогів науковець розглядала як
фактор наукової організації їхньої праці [7, с. 57-59].

Г.М. Риженко було розроблено тренувальний
режим занять для підготовчих груп дитячих садків,
який передбачав постійне збільшення їх тривалості
упродовж року. Подальші дослідження у школі пока-
зали, що у дітей, „тренованих до навантажень”, спос-
терігалася більш висока адаптація до шкільного ре-
жиму [1, с. 117-118].

Висновки.
Незважаючи на те, що в аналізованих нами літе-

ратурних джерелах 40-70-х років дефініція НОП прак-
тично не використовувалася, а у контексті організації
праці науковці УІКГ переважно добирали поняття
„правильна”, „раціональна”, у них йшлося про
гігієнічний аспект організації праці учнів на наукових
засадах. На основі розроблених медиками інституту
рекомендацій, одержаних у результаті ґрунтовних
досліджень 40-70-х років, було запроваджено низку
заходів з НОП школярів. Вони зокрема передбачали
покращення медичного обслуговування учнів, об-
лаштування їхніх робочих місць, оптимізацію навчаль-
ного режиму й літнього відпочинку (тривалість пе-
рерв, обсяг домашніх завдань, оздоровлення улітку),
а також санітарно-гігієнічних факторів. Також було
обґрунтовано правила раціональної організації ви-
робничого навчання учнів на наукових засадах (в
умовах майстерень, сільському господарстві). Вод-
ночас, визнаючи незаперечну практичну цінність
результатів дослідницької діяльності науковців УІКГ,
слід констатувати, що, на жаль, ця діяльність не пе-
редбачала співпраці із педагогами-практиками досл-
іджуваних ними закладів освіти.

Перспективний напрям подальших дослід-
жень складає аналіз діяльності науковців відділу гігієни
дитинства Інституту гігієни та медичної екології ім. -
О.М. Марзеєва у контексті НОП учнівської молоді.
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ЗДОРОВ’Я У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ
ВСТУПАЮТЬ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Арєшина Ю.Б., Косяк В.А.
Інститут фізичної культури

Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка

Анотація. У статті порушено проблему місця здоров’я у
системі ціннісних орієнтацій абітурієнтів, які вступають на
спеціальність «Фізична реабілітація» Інституту фізичної куль-
тури СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Помічено невідповідність
між передбачуваним у більшості випадків першим місцем
здоров’я (у порівнянні з іншими запропонованими варіанта-
ми) та даними проведеного експерименту.
Ключові слова: абітурієнти, здоров’я, цінності.
Аннотация. Арешина Ю.Б., Косяк В.А. Здоровье в системе
ценностных ориентаций абитуриентов, которые вступают
на специальность «Физическая реабилитация». В статье под-
нимается проблема места здоровья в системе ценностных
ориентаций абитуриентов, которые поступают на специаль-
ность «Физическая реабилитация» Института физической
культуры СумГПУ им. А.С. Макаренко. Замечено несоот-
ветствие между предполагаемым в большинстве случаев пер-
вым местом здоровья (в сравнении с другими предложенны-
ми вариантами) и данными проведенного эксперимента.
Ключевые слова: абитуриенты, здоровье, ценности.
Annotation. Areshina Yu.B., Kosyak V.A. Health in system of
valuable orientations of entrants which enter on a trade «Physical
aftertreatment». In the article the problem of health’s position
in valuable understanding system of university-entrants, who
are going to enter Physical Culture Institute of Sumy State
Pedagogical University named after A.S. Makarenko at the
speciality “Physical rehabilitation”, is studied. Disconformity
between expected (in most of cases) the first place of health
among other introduced alternatives and the facts of experiment
is observed.
Key words: university-entrants, health, valuable.

Вступ.
Цінності – це специфічно соціальні визначен-

ня об’єктів та явищ навколишнього світу, що виявля-
ють їх позитивне чи негативне значення для людини і
суспільства. За відношенням до суб’єкта (людини)
цінності виступають об’єктами його інтересів, а для її
свідомості виконують роль повсякденних орієнтирів
у предметній та соціальній дійсності, визначень його
різних практичних ставлень до навколишніх предметів
та явищ [12].

Ціннісні орієнтації – це найважливіші елемен-
ти внутрішньої структури особистості, закріплені
життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його
переживань. Ціннісні орієнтації – це головна вісь
свідомості, яка забезпечує стійкість особистості, спад-
коємність певного типу поведінки та діяльності. Вони
обмежують значимі, суттєві для особистості речі від
не значимих, несуттєвих і виражаються у спрямова-
ності потреб та інтересів [7].

Вчені виділяють різні типи цінностей. Наприк-
лад, В.В. Гаврилюк та Н.А. Трикоз виділяють 4 групи
(системи) цінностей: смисложиттєву (цінність людсь-
кого життя, свободи, правди тощо), інтеракціоністсь-
ку (цінності, важливі у міжособистісній та груповій
комунікації), соціалізаціонну (цінності, які визнача-

ють процес формування особистості), вітальну
(цінності збереження і підтримання повсякденного
життя, здоров’я, безпеки тощо) [2].

Звісно, існують й інші системи, проте в будь-
якій з них однією з найбільш значущих цінностей є
здоров’я. Наприклад, у загальновідомій системі
цінностей М. Рокіча воно знаходиться на третьому
місці серед термінальних цінностей, тобто переконань
у тому, що кінцева мета індивідуального існування
варта того, щоб до неї прагнути. На першому місці
серед них знаходиться активне діяльне життя (повно-
та й емоційна насиченість життя), на другому – жит-
тєва мудрість (зрілість думок і здоровий глузд, які до-
сягаються життєвим досвідом), і на третьому фізичне
та психічне здоров’я [9].

Деякі автори вважають, що здоров’я для люди-
ни, як живої істоти, повинне бути абсолютною, при-
родною життєвою цінністю. Від ступеню володіння
здоров’ям залежить рівень задоволення практично
всіх потреб людини. Тільки здоровий, життєво актив-
ний організм здатен на повну і якісну взаємодію інди-
віда із зовнішнім середовищем: зі світом природи і
соціальними умовами існування [3].

За даними статистики, здоров’я населення Ук-
раїни, зокрема дітей та молоді, погіршується. Так,
медики, батьки, педагоги в останні роки особливо
серйозно стурбовані станом здоров’я школярів. Якщо
серед першокласників реєструється більше третини
здорових дітей, то в 11-му класі їх уже менше 6%. І
хоч ці дані базуються на результатах медоглядів ми-
нулого навчального року, сьогодні картина докорін-
но не змінилася. А тим часом хвороби можуть мати
прихований характер. Це підтверджують результати
шкільних медоглядів. Близько 60% обстежених дітей
мають певні проблеми зі здоров’ям [11]. Крім того,
за даними українських дослідників, незадовільну
фізичну підготовку  мають більше 50% школярів та
студентської молоді [4]. Тож можна стверджувати про
недостатній рівень здоров’я студентів, які навчають-
ся у ВНЗ різної спрямованості.

З даної точки зору актуальним є визначення
місця здоров’я  у системі ціннісних орієнтацій абі-
турієнтів, які вступають до ВНЗ.

Фізична культура є одним із чинників, які фор-
мують здоров’я, тому можна передбачити, що сту-
денти інститутів та факультетів фізичної культури за
родом своєї професійної діяльності від початку по-
винні мати мотивацію на збереження і підтримання
здоров’я, а також ставити здоров’я вище матеріаль-
них цінностей, які актуальні зараз для молоді (гроші,
розваги, друзі, тощо) [8].

Таке твердження, безперечно, стосується і
студентів всіх спеціальностей Інституту фізичної
культури СумДПУ ім. А.С. Макаренка, проте найб-
ільше відношення воно має до студентів спеціаль-
ності «Фізична реабілітація». Відомо, що головним
завданням фізичної реабілітації (ФР) є якнайбільш
повне відновлення функціональних можливостей
різних систем організму, а також, за необхідності,
розвиток компенсаторних пристосувань до повсяк-
денних умов [6], тобто, іншими словами, якнайбільш
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повне відновлення здоров’я реабілітанта. Тож абі-
турієнти, які вступають на дану спеціальність, як
жодні інші, повинні осмислювати у повній мірі всю
цінність людського здоров’я.

Робота виконана за планом НДР кафедри фізич-
ної реабілітації Інституту фізичної культури СумДПУ
ім. А.С. Макаренка за темою «Теоретико-методо-
логічні та організаційно-методичні проблеми здоро-
в’я, фізичної реабілітації та корекційної педагогіки».

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є визначення місця здо-

ров’я у системі ціннісних орієнтацій абітурієнтів, які
вступають на спеціальність «Фізична реабілітація»
Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А.С. Мака-
ренка у 2006-2007 та 2007-2008 навчальному роках.

Організація та методика дослідження. З
метою визначення місця здоров’я у системі ціннісних
орієнтацій зазначеного контингенту, кожному абіту-
рієнту під час оформлення документів у приймальній
комісії СумДПУ ім. А.С. Макаренка було запропоно-
вано відповісти на питання анкети.

До складу питань було включене таке, що
містило пропозицію обрати із перелічених речей най-
важливішу у житті людини. У списку були присутні:
повага оточуючих, престижна робота, гарна освіта,
належне матеріальне становище, наявність великої
кількості друзів, здоров’я. При чому спеціально не
наголошувалося на необхідності обрання виключно
одного варіанту з метою з’ясування рівнозначних
здоров’ю, з точки зору досліджуваних, цінностей.

Другим питанням, яке становило важливість
для проблеми, що розглядається у даній статті, було
питання про наявність скарг на стан власного здоро-
в’я. Пропонувалося два варіанти відповідей («є» і
«немає, я цілком здоровий (-а)»), а також висловлю-
валося прохання зазначити, які саме скарги (якщо
вони є) має абітурієнт.

Всього було опитано 76 абітурієнтів. Дослід-
ження проводилось у 2007 2008 рр.

Результати дослідження та їх обговорення.
Проведений експеримент дозволив визначити

місце здоров’я у системі ціннісних орієнтацій окрес-
леної групи абітурієнтів.

До найважливіших серед зазначених ціннос-
тей повагу оточуючих віднесли 16 опитаних (21,1%),
престижну роботу – 8 опитаних (10,5%), гарну осв-
іту – 12 чоловік (15,8%), належне матеріальне стано-
вище – 14 чоловік (18,4%), наявність великої кількості
друзів – 6 чоловік (7,9%), здоров’я – 62 досліджува-
них (81,6%). Ці дані представлені на рис. 1. Слід відра-
зу зазначити, що у різних системах цінностей перші
5 зі списку анкети знаходяться нижче від цінності
здоров’я. Зокрема у згадуваній вище системі цінно-
стей М. Рокіча в ієрархії термінальних цінностей здо-
ров’я також знаходиться вище за них. Так, суспільне
визнання (повага оточуючих) знаходиться на 9-ому
місці, цікава (престижна)  робота – на 4-ому місці
(відразу після здоров’я), пізнання (в анкеті – гарна
освіта) – на 10-ому місці, матеріально забезпечене
життя – на 7-ому місці, наявність гарних і вірних
друзів – на 8-ому місці [9].

Тож, не обрали здоров’я як найважливішу се-
ред зазначених цінностей всього 14 осіб (18,4%). Про-
те, незважаючи на такі, здавалося б цілком природні
для абітурієнтів Інситуту фізичної культури показни-
ки, слід відмітити, що не всі опитані з 62, які обрали
варіант «здоров’я», вважають його єдиною головною
цінністю (серед зазначених) у житті людини. Так 20 з
них (32,3%, або 26,3% від загальної кількості дослід-
жуваних) ставлять здоров’я на один щабель з іншими
варіантами. Таким чином, виключно здоров’я обра-
ли 42 особи (55,3%), тобто лише на небагато більше
половини всіх досліджуваних (див. рис. 2).

Проте навіть такі результати не є цілком досто-
вірними. Як вважає директор Інституту демографії й
соціальних досліджень, член-кореспондент НАН Ук-
раїни Е. Лібанова, «люди дуже часто говорять те, про
що від них хочуть почути, а не те, що є насправді.
Викривлення далеко не завжди мають усвідомлені
причини, часто вони формуються на рівні підсвідо-
мості. Це проблема будь-якого опитування» [10].

Тож, і під час проведення даного анкетування
нами було помічено, що не всі абітурієнти, які одно-
значно чи то у поєднанні з іншими цінностями най-
важливішим називають здоров’я, дійсно мають таку
власну думку. Деякі з них, попри всі прохання відпо-
відати самостійно, не змогли обійтися без допомоги
батьків (12 осіб з 62, які обрали варіант «здоров’я»,
або 19,4%), а деякі, просто глянувши на батька або
матір, та розміркувавши, що відповіли б вони (тиск
батьківського авторитету, який у структурі особис-
тості, за З. Фрейдом, відповідає так званому Супер-
Его, тобто, у загальних рисах, уявленням людини про
те, що у суспільстві вона повинна робити, а що –
ні [5]), ставили відмітку біля варіанту «здоров’я» (16
осіб з 62, або 25,8%). Тому, можна стверджувати, що
дійсно самостійно відповіли на дане запитання, об-
равши варіант «здоров’я», лише 34 студенти (44,7%
від загальної кількості опитаних).

За другим питанням анкети було отримано
наступні результати. Із 76 опитаних лише 11 (14,5%)
мали скарги на стан здоров’я. При чому 8 з них зазна-
чили у переліку скарг застудні захворювання (10,5%),
3 – поганий зір (3,9%), 4 – травми від занять фізични-
ми вправами (5,3%). Тож 65 осіб з опитаних (85,5%)
відчували себе цілком здоровими.

Цікавим є й той факт, що серед 11 осіб, які мали
скарги, 10 вважали, що здоров’я є виключно найваж-
ливішою цінністю серед перелічених у першому пи-
танні, при чому 8 з них відповідали цілком самостійно.

Тобто, серед 65 осіб, які не мали скарг на стан
здоров’я 52 (80% від 65) вважають здоров’я важли-
вим у житті людини, при чому 30 (46,2%) з них відміти-
ли тільки варіант «здоров’я».

Такі дані відповідають відомому в економічній
науці так званому парадоксу цінності (або парадок-
су води та діамантів), автором якого вважається шот-
ландський економіст та філософ-етик А. Сміт. Він
полягає у питанні: чому, незважаючи на те, що вода
для людини є набагато кориснішою, ніж діаманти,
вартість (цінність) діамантів набагато вища від вар-
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Рис. 1. Кількість випадків обрання запропонованих варіантів цінностей

Рис. 2. Варіанти обрання здоров’я як найважливішої серед наведених цінностей
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тості води. Парадокс пояснюється першим законом
Госсена (законом граничної корисності, що убуває):
при безперервному акті споживання корисність кож-
ної послідуючої одиниці продукції є нижчою, ніж
попередньої, тобто гранична корисність убуває по
мірі насичення потреби. Проблема, пов’язана з па-
радоксом цінності, послужила однією з причин ана-
лізу граничних величин: К. Менгер дійшов висновку,
що цінність залежить від суб’єктивної оцінки людей,
які найбільш високо цінять відносно найменш роз-
повсюджені товари та послуги [3].

У нашій ситуації, серед опитуваних, які не ма-
ють скарг на стан здоров’я та вважають себе цілком
здоровими, менше половини вважають здоров’я най-
важливішою цінністю серед запропонованих в анкеті.
Доречним було б прислів’я: «Маєш – не цінуєш, а
втратиш – жалкуєш». Тож можна стверджувати, що,
згідно загальноприйнятій ієрархії цінностей, дані абі-
турієнти не мають адекватного уявлення про реальну
цінність здоров’я у житті людини, оскільки не мають
скарг та вважають себе здоровими. При цьому більш
значущими для них є цінності, яких, напевно не виста-
чає у їхньому житті (повага оточуючих, велика кількість
друзів, гарне матеріальне забезпечення) або ж іще не
може бути (престижна робота, гарна освіта).

Висновки.
Отже, у даній роботі ми визначили ставлення

до здоров’я як цінності у абітурієнтів, які вступають
на спеціальність  «Фізична реабілітація» Інституту
фізичної культури СумДПУ ім. А.С. Макаренка у
2006-2007 та 2007-2008 навчальних роках.

Під час аналізу отриманих результатів було
відмічено, що здоров’я вважають значимою цінністю
у житті людини 62 особи з 72 опитаних (81,6%). При
цьому вважають здоров’я найважливішим 42 опита-
них (55,3% від загальної кількості досліджуваних), а
вважають його однаково важливим із іншими запро-
понованими у списку варіантів цінностями 20 опита-
них (26,3%). Зроблені на анкетах помітки щодо само-
стійності відповідей дали змогу встановити, що лише
34 студенти (44,7%) керуються власними думками при
виборі варіанту «здоров’я».

Крім того було встановлено, що серед опита-
них 11 (14,5%) мають скарги на стан здоров’я, а, відпо-
відно, 65 осіб (85,5%) таких скарг не мають. Серед
останніх лише 30 опитаних (46,2% з них) вважають
серед наведених варіантів найважливішою виключ-
но цінність здоров’я.

Отримані дані свідчать про задовільний рівень
адекватності системи ціннісних орієнтацій досліджу-
ваного контингенту, оскільки у своїй більшості опи-
тувані абітурієнти, так або інакше, обирали варіант
«здоров’я» при визначенні найважливіших цінностей.
Проте цілком адекватним він є лише у тих 34 осіб
(44,7%), які самостійно обрали виключно даний вар-
іант. У решти ж опитаних (42 особи, або 55,3%) ієрар-
хія ціннісних орієнтацій є не зовсім адекватною, оск-
ільки не відповідає загальноприйнятим  у
психологічній думці ієрархіям цінностей.

Подальші наукові розвідки у даному напрям-
ку можуть бути пов’язані із дослідженням динаміки

зміни ціннісних орієнтацій студентів спеціальності
«Фізична реабілітація» протягом навчання у ВУЗі, а
також, у разі потреби, пошуком оптимальних шляхів
впливу на формування відповідної обраній спеціаль-
ності ієрархії цінностей у даного контингенту.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЖИТТІ СТУДЕНТОК
Афанасьєв В.В., Гаврилова Н.М.,
Михайленко В.М., Шишацька В.І.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Анотація. Низький рівень стану здоров’я студенток вищих
навчальних закладів змушує фахівців звертатися до нових ме-
тодик підвищення ефективності фізичного виховання у вузі. В
статті проаналізовані результати анкетування студенток На-
ціонального технічного університету України “Київський
політехнічний інститут” на предмет їх відношення до занять
фізичною культурою і спортом, а також приведені результати
здачі тестів з фізичної підготовки студентками, що відвідують
учбове відділення настільного тенісу, гімнастики, легкої атле-
тики та туризму з дисципліни “Фізичне виховання”.
Ключові слова: нормативи, спорт, стан здоров’я, студентка,
фізична культура.
Аннотация. Афанасьев В.В., Гаврилова Н.М., Михайленко
В.Н., Шишацкая В.И. Физическое воспитание в жизни сту-
денток. Низкий уровень состояния здоровья студенток выс-
ших учебных заведений заставляет специалистов обращать-
ся к новым методикам повышения эффективности физического
воспитания в вузе. В статье проанализированы результаты
анкетирования студенток Национального технического уни-
верситета Украины “Киевский политехнический институт”
на предмет их отношения к занятиям физической культурой
и спортом, а также приведены результаты сдачи тестов по

http://health.unian.net/ukr/detail/190622
http://www.osvita.org.ua/articles/261.html
http://www.vehi.net/brokgauz/index.html
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физической подготовке студентками, которые посещают учеб-
ное отделение настольного тенниса, гимнастики, легкой ат-
летики и туризма по дисциплине “Физическое воспитание”.
Ключевые слова: нормативы, состояние здоровья, спорт, сту-
дентка, физическая культура.
Annotation. Afanasyev V.V., Gavrilova N.M., Mihajlenko V.M.,
Shishac’ka V.I. Physical education in life of student-girls. The
low level of condition of student-girls’ health in higher
educational institutions forces the experts to address to new
techniques of increasing the physical education’ efficiency in
high school. The results of student-girls’  questionnaire of
National technical university of Ukraine “Kiev polytechnic
institute” for the purpose of their attitude to physical culture
and sports are analyzed in the clause. The results of passing the
tests of physical preparation by student-girls which attend
tabletennis, gymnastics, track-and-field and hik ing tourism
section on “Physical education” cite in the clause also.
Key words: condition of health, physical culture, sport, student
girls, tests.

Вступ.
Погіршення екологічної ситуації в країні, на-

слідки Чорнобильської аварії впливають на стан здо-
ров’я молоді. У зв’язку з цим зріс інтерес до занять
фізичною культурою і спортом, які, як відомо, підви-
щують адаптаційні можливості організму. Накопиче-
ний практичний досвід і наукові дослідження показу-
ють, що заняття фізичною культурою і спортом мають
глибоку біологічну і психофізіологічну основу і є при-
родним стимулятором життєдіяльності. Заняття фізич-
ною культурою і спортом сприяють збереженню здо-
ров’я, підвищують стійкість організму до
несприятливих факторів навколишнього середовища
(інфекції, радіації, коливань температури, атмосфер-
ного тиску тощо), збільшуються резервні сили орган-
ізму, що дозволяє легше переносити фізичні та психічні
навантаження. Все це, в кінцевому підсумку, сприяє
високій активності студентської молоді [2].

Виникає необхідність у вивченні можливих
шляхів для розширення функціональних можливос-
тей організму студенток, дослідженні ресурсів і мож-
ливостей їхнього організму з метою підготовки до
майбутньої професійної діяльності [3, 5].

Наукові дослідження і практичний досвід по-
казують, що тренування жіночого організму сприя-
ють покращенню здоров’я, зміцнюють м’язи і зв’яз-
ки, покращують фігуру.

Для того щоб фізична культура і спорт зайня-
ли належне місце в здоровому способі життя студен-
ток, необхідно розуміння їх значимості в профілак-
тиці і підтримці здоров’я, наявність нормальних
соціально-економічних умов для занять, а також не-
обхідно з’ясувати відношення студенток до занять
фізичною культурою і спортом [6].

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення відношення

студенток вищого навчального закладу до занять
фізичною культурою і спортом у зв’язку із сучасни-
ми вимогами навчального процесу та аналіз резуль-
татів здачі тестів з фізичної підготовки.

Результати дослідження.
Звичайно, здоровий спосіб життя є суб’єктив-

ним фактором. Але на нього впливають цілком об-
’єктивні причини: рівень життя населення (матеріаль-
не становище, забезпеченість житлом і т.д.), наявність
доброякісного харчування, чистота навколишнього
середовища та ін. Безперечно, що заняття фізичною
культурою і спортом позитивно впливаючи на люди-
ну, підвищують ефективність її праці. Віддача від та-
ких занять проявляється опосередковано, включаю-
чи кілька складових, серед яких: підвищення
працездатності, скорочення економічних видатків від
втрат робочого часу при втомлюваності робітників
або хворобі, покращення професійних рухових нави-
чок, підвищення громадської активності, покращен-
ня трудової дисципліни, краще використання вільно-
го часу [7, 10].

Погіршення стану здоров’я, шкідливі звички
та напруженність в заняттях впродовж дня викликає
швидку стомленість студентів, знижується рівень
фізичної та розумової працездатності, що веде до
погіршення засвоєння навчального матеріалу та по-
дальшого використання спеціалістів у народному
господарстві. Серед рівнів стану здоров’я велике
місце займають соціальні умови і здоровий спосіб
життя.

Загальновідомо, що багато хвороб дорослих
закладаються ще в утробі матері. Жінка – продовжу-
вачка людського роду, а здорова жінка – це здорові
діти, тобто від стану здоров’я жінок, а виходить,
нинішніх дівчат, залежить майбутнє здоров’я будь-
якої нації. Аналіз численних даних про кількість лю-
дей, що займаються фізичною культурою і спортом
у країнах з високим рівнем економіки, де фізичною
культурою і спортом займається до третини населен-
ня, доводить, що, як правило, тільки 10-15% з них скла-
дають особи жіночої статі.

Відносно України можна відзначити деякі при-
чини. По-перше, варто враховувати історичні і
релігійні фактори, а також традиції, що існують у де-
яких районах України. По-друге, вагоме значення має
відношення держави до місця і ролі фізичної культу-
ри і спорту в здоровому способі життя дівчат. По-
третє, у багатьох дівчат негативне відношення до за-
нять фізичною культурою і спортом закладається у
школі. По-четверте, однією з причин є неправильне
сприйняття поняття “фізична культура і спорт”. Не-
любов багатьох дівчат до спорту, вважають вони, по-
в’язана з іміджем спорту, як агресивної або чолові-
чої діяльності. Фізичне виховання у вузі виступає як
фактор, що підвищує функціональні можливості
організму, активного відпочинку і, нарешті, що регу-
лює фактор зовнішнього впливу [ 1, 8].

Заняття спортивною гімнастикою можна відне-
сти до такої діяльності, під час якої дівчата будуть ком-
фортно відчувати себе протягом проведення занят-
тя, ці заняття розвивають точність і швидкість рухів,
м’язову силу, впливають на розвиток дихальної сис-
теми; заняття легкою атлетикою сприяють розвитку
серцево-судинної та дихальної систем дівчат, а також
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зміцненню опорно-рухового апарату; настільний
теніс характеризується безперервною зміною ігро-
вої обстановки та сприяє розвитку швидкого орієн-
тування та спритності. Як і багато видів спорту, ту-
ризм взаємопов’язаний з різними компонентами
фізичної культури. У професійно-прикладній
фізичній культурі спортивно-оздоровчий туризм
представлений у вигляді елементів орієнтування на
місцевості та подолання різноманітних природних
перешкод, також туризм характеризується різноман-
ітним впливом на організм людини.

Дослідження, які були проведені на навчаль-
них відділеннях серед дівчат, показали наступні ре-
зультати.

Було опитано 90 дівчат І-го і ІІ-го курсів (дівчат
І-го курсу склало 62% від загальної кількості опита-
них, дівчата ІІ-го курсу склали 38%) у віці від 17 до
21 року, з них: у віці 17 років – 53%, 18 років – 25%,
19 років – 9%, 20 років – 8%, 21 рік – 5%. Досліджу-
ючи кількість дівчат, які палять можна відзначити,
що серед загальної кількості опитаних дівчат 13%
палять. Необхідно звернути увагу на наступну
відповідь дівчат. На питання про те, “хворієте Ви чи
ні, і якщо “так”, то скільки разів впродовж року”,
було отримано наступні відповіді. Близько 21% дівчат
відповіло, що вони “не хворіють”, а більшість дівчат
або 79% відповіло, що “хворіють”. При цьому, 65%
з них хворіють 1-2 рази на рік, а 35% дівчат хворіють
3 і більш разів на рік. На питання “займаєтесь ви
фізичною культурою і спортом чи ні” більшість
дівчат або 74% відповіло негативно, і тільки 26%
дівчат відповіло позитивно.

Під час здачі тестів з фізичної підготовки дівча-
та показали наступні результати (табл.1).

Навчальне відділення настільного тенісу: нор-
матив «Згинання і розгинання рук в упорі лежачі» –
«задовільно», «Стрибок вгору з місця» – «погано»,
«Човниковий біг 4х9м» – «задовільно», «Нахил тулу-
бу вперед» – «не задовільно», «Біг 100 метрів» – «не

задовільно»; відділення спортивної гімнастики: «Зги-
нання і розгинання рук в упорі лежачі» – «добре»,
«Стрибок вгору з місця» – «не задовільно», «Човни-
ковий біг 4х9м» – «не задовільно», «Нахил тулубу
вперед» – «задовільно», «Біг 100 метрів» – «погано»;
відділення легкої атлетики: «Згинання і розгинання
рук в упорі лежачі» – «добре», «Стрибок вгору з
місця» – «задовільно», «Човниковий біг 4х9м» – «за-
довільно», «Нахил тулубу вперед» – «задовільно», «Біг
100 метрів» – «не задовільно»; відділення туризму:
«Згинання і розгинання рук в упорі лежачі» – «доб-
ре»; «Стрибок вгору з місця» – «задовільно»; «Чов-
никовий біг 4х9м» – «добре»; «Нахил тулубу вперед»
– «добре»; «Біг 100 метрів» – «не задовільно» [4].

Висновки.
На нашу думку повинні поступово відбувати-

ся зміни, що серйозно вплинуть на розвиток фізич-
ної культури і спорту серед дівчат-студенток у май-
бутньому:
- здоровий спосіб життя повинно стати для багатьох
дівчат невід’ємною частиною проведення дозвілля;

- у сферу фізичної активності і спортивно-оздоров-
чих послуг повинно більше впроваджуватись
новітні технології;

- групові заняття повинно проводитись на більш ви-
сокому методичному рівні;

- нові види фізичної активності повинні відповідати
жіночим запитам і стати популярними серед дівчат
як форма проведення дозвілля.

Як свідчать результати тестів дівчат, заняття
фізичною культурою і спортом повинно носити
чітку диференціацію, яка обумовлена біологічни-
ми і соціальними розходженнями. Тому навряд чи
доцільно рекомендувати дівчині ті види фізичних
вправ, що можуть несприятливо позначитися на її
фізіологічних функціях. Дівчатам варто готуватися
до свого основного біологічного призначення – на-
родженню дитини, для чого вона, насамперед, по-
винна мати міцне здоров’я. Треба підкреслити, що

Таблиця 1 
Результати здачі тестів з фізичної підготовки 

 
Вид 
спорту 

Статистичні 
значення 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 
лежачі 
(разів) 

Стрибок 
вгору з 
місця 
(см) 

 

Човни- 
ковий 
біг 

4х9м 
(с) 

Нахил 
тулубу 
вперед 

(см) 

Біг 
100 м 

(с) 
 

_ 
Х 

 
16,06 

 
35,33 

 
11,10 

 
13,20 

 
17,30 

Настільний 
теніс 
n=81 σ ±1,66 ±3,15 ±0,57 ±2,48 ±0,56 

_ 
Х 

 
20,23 

 
39,57 

 
11,27 

 
16,96 

 
17,96 

Спортивна  
гімнастика 

n=68 σ ±2,12 ±4,19 ±0,63 ±2,56 ±0,82 
_ 
Х 

 
21,08 

 
40,59 

 
10,92 

 
16,04 

 
16,61 

Легка атлетика 
n=51 

σ ±2,53 ±4,47 ±0,43 ±3,25 ±0,77 
_ 
Х 

 
22,89 

 
41,50 

 
10,50 

 
18,19 

 
16,76 

Туризм 
n=62 

σ ±1,69 ±3,65 ±0,50 ±2,90 ±0,89 
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головним є відношення самих дівчат до занять фізич-
ною культурою і спортом, а це відношення буде
мінятися в позитивну сторону тільки в тому випад-
ку, якщо дівчата зрозуміють, що ці заняття потрібні
їм, в першу чергу, для свого здоров’я, а вже потім
для отримання задоволення і радості від занять. Тоді
вони будуть відноситися до свого здоров’я, як до
суспільної цінності, коли рівень їх життя буде на-
стільки високим, що вони почнуть думати про це.
Крім того, необхідно чітке розуміння цієї пробле-
ми, а для цього потрібно проводити якнайбільше
досліджень у цій області.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
фізичної культури і спорту серед дівчат-студенток.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ НА УРОВЕНЬ

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ОРГАНИЗМА МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 12-14
ЛЕТ

Бабий В.Г., Маликов Н.В.
Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено изучение особенностей изменения
физической работоспособности, функционального состояния
и уровня физического здоровья у мальчиков и девочек 12-14
лет под влиянием систематических занятий теннисом. Резуль-
таты исследования позволили констатировать высокую эффек-
тивность предложенной детям данного возраста программы
тренировочных занятий, которая способствовала выражен-
ной оптимизации их функционального состояния, физичес-
кой работоспособности и физического здоровья.
Ключевые слова: функциональное состояние, физическая
работоспособность, физическое здоровье, мальчики, девоч-
ки, 12-14 лет, теннис, тренировочный процесс.
Анотація. Бабій В., Маліков М.В. Вплив систематичних за-
нять великим тенісом на рівень фізичної працездатності та
функціонального стану організму хлопчиків і дівчаток 12-
14 років. Проведено вивчення особливостей зміни фізичної
працездатності, функціонального стану та фізичного здоро-
в’я у хлопчиків і дівчаток 12-14 років під впливом система-
тичних занять тенісом. Результати дослідження дозволили
констатувати високу ефективність запропонованої дітям про-
грами тренувальних занять, яка сприяла вираженій оптимі-
зації їхнього функціонального стану, фізичної працездат-
ності та фізичного здоров’я.
Ключові слова: функціональний стан, фізична працездатність,
фізичне здоров’я, хлопчики, дівчатка, 12-14 років, теніс,
тренувальний процес
Annotation. Babiy V.G., Malikov N.V. Influence of systematic
employments by large tennis on the level of physical capacity
and functional state of organism of boys and girls 12-14 years.
The study of features of change of physical capacity, functional
state and physical health level at boys and girls 12-14 years
under influencing of systematic employments by tennis is
conducted. Research results allowed to establish high efficiency
of offered to the children of the given age of the program of
training employments, which was instrumental in the expressed
optimization of their functional state, physical capacity and
physical health.
Keywords: functional state, physical capacity, physical health,
boys, girlies, 12-14 years old, tennis.

Введение.
В настоящее время среди детей школьного

возраста отмечается недостаточный уровень их фи-
зической подготовленности, а также функциональ-
ного состояния ведущих физиологических систем и
уровня физического здоровья в целом. По мнению
большинства специалистов одной из главных причин
данной ситуации является высокий уровень их гипо-
динамии, несоблюдение основных принципов здо-
рового образа жизни [1, 2, 5, 7].

Исследованиями значительного количества ав-
торов по данной проблеме показано положительное
влияние систематических занятий физической куль-
турой и спортом на функциональное состояние и уро-
вень здоровья развивающегося организма [3, 4, 6].

Вместе с тем, практически отсутствуют экс-
периментальные работы, связанные с изучением вли-
яния на детский организм таких видов спортивной
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деятельности, как теннис, получивший в последнее
время значительное развитие как в Украине, так и во
всем мире. Очевидно, что только детальное исследо-
вание особенностей реакции детского организма на
систематические занятия теннисом, способны стать
основой для создания наиболее эффективной про-
граммы тренировочных занятий по данному виду
спорта для детей школьного возраста.

Актуальность и несомненная практическая зна-
чимость указанной проблемы послужили предпосыл-
ками для проведения настоящего исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования стало изучение влияния

систематических занятий теннисом на функциональ-
ное состояние, уровень физической работоспособ-
ности и физического здоровья мальчиков и девочек
12-14 лет.

Результаты исследования.
В соответствии с целью исследования нами

было проведено обследование 37 мальчиков и 44 де-
вочки в возрасте 12-14 лет. Все школьники и школь-
ницы были разделены на две группы: основную (19
мальчиков и 23 девочки), представители которой в
течение 8 месяцев систематически занимались боль-
шим теннисом и контрольную (18 мальчиков и 21
девочка), представители которой занимались физи-
ческой культурой по школьной программе.

У всех обследованных детей в начале экспери-
мента, через 4 и 8 месяцев определяли: уровень фи-
зической работоспособности с помощью функцио-
нальной пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса
работоспособности (ИР, абсолютные единицы, а.е.);
уровень физического состояния (УФС, а.е.) – по ме-
тодике Пироговой-Иващенко; уровень функциональ-
ного состояния систем кровообращения (УФСссс,
баллы), внешнего дыхания (УФСвд, баллы) и физи-
ческого здоровья (УФЗ, баллы) – с помощью разра-
ботанной нами компьютерной программы «Школяр-
люкс» 8]. Согласно данной программе полученные в
баллах значения УФСссс, УФСвд и УФЗ можно отне-
сти к определенному функциональному классу в
соответствии со следующей шкалой:

· ≤ 33, 1 – низкий;
· 33,2 – 49,6 – ниже среднего;
· 49,7 – 66,1 – средний;
· 66,2 – 82,6 – выше среднего;
· ≥ 82,6 – высокий.
Все полученные в ходе исследования экспе-

риментальные материалы были обработаны с ис-
пользованием статистического пакета Microsoft Exell.

В соответствии с целью эксперимента оценку
степени влияния систематических занятий теннисом
на состояние детей подросткового возраста мы про-
водили на основе результатов сравнительного анали-
за динамики их физической работоспособности, фун-
кционального состояния и физического здоровья.

Как видно из результатов, приведенных в таб-
лице 1, в начале исследования нам не удалось зареги-

стрировать достоверных межгрупповых различий
между мальчиками и девочками основной и конт-
рольной групп.

Независимо от пола, у всех обследованных
детей в возрасте 12-14 лет до начала систематических
занятий большим теннисом отмечались «ниже сред-
него» уровни физического состояния их организма
(УФС) (значения данного показателя колебались в
интервале от 0,42±0,01 а.е до 0,46±0,01 а.е.) и функци-
онального состояния системы кровообращения
(УФСссс) (41,39±1,58 балла – 47,43±1,49 балла), «низ-
кие» уровни функционального состояния системы
внешнего дыхания (УФСвд) (26,16±1,92 балла –
28,74±1,11 балла) и физического здоровья (УФЗ)
(22,54±1,83 балла – 29,57±3,02 балла). Кроме этого
среди обследованных мальчиков данного возраста
регистрировался «средний», а среди девочек «ниже
среднего» уровень физической работоспособности
их организма (ИР).

В соответствии с разработанной нами схемой
эксперимента следующее обследование школьников
и школьниц 12-14 лет, принявших участие в исследо-
вании, было проведено через 4 месяца.

На данном этапе исследования у мальчиков-
теннисистов были зарегистрированы статистически
достоверно, чем в контрольной группе, значения
УФСссс (соответственно 47,16±1,72 балла против
42,33±1,37 баллов). Существенных межгрупповых
различий по всем остальным изученным парамет-
рам не наблюдалось.

Напротив, девочки-теннисистки имели досто-
верно более высокие, по сравнению с их сверстни-
цами из контрольной группы, величины функцио-
нального состояния систем кровообращения и
внешнего дыхания (соответственно 49,57±1,49 балла
и 42,43±1,34 балла для УФСссс и 31,74±1,08 балла и
28,19±1,31 балла для УФСвд), а также тенденцию к
более оптимальным значениям УФС, ИР и уровня
физического здоровья (УФЗ).

Важно отметить также, что у школьниц основ-
ной группы уже через 4 месяца систематических за-
нятий большим теннисом регистрировались «сред-
ние» уровни физической работоспособности и
функционального состояния сердечно-сосудистой
системы, тогда как у девочек контрольной группы
они отмечались на уровне «ниже среднего».

 Еще более убедительными выглядели резуль-
таты анализа величин относительного изменения зна-
чений изучаемых параметров к таковым, получен-
ным в начале эксперимента.

Как видно из таблицы 3 уже через 4 месяца
систематических занятий теннисом у мальчиков и
девочек основной группы отмечалась позитивная
тенденция изменения использованных в работе по-
казателей.

Так, для мальчиков-теннисистов была харак-
терна тенденция к более выраженным темпам улуч-
шения их физического состояния (УФС), физической
работоспособности (ИР), функционального состоя-
ния системы внешнего дыхания (УФСвд), а также до-
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Таблица 1 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет  
основной и контрольной групп в начале эксперимента (М±м) 

 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,46±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,02 
ниже среднего 

0,42±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,98±0,31 
средний 

10,56±0,53 
средний 

11,06±0,26 
ниже среднего 

10,82±0,31 
ниже среднего 

УФСссс, баллы 41,39±1,58 
ниже среднего 

45,79±1,90 
ниже среднего 

42,33±1,51 
ниже среднего 

47,43±1,49** 
ниже среднего 

УФСвд, баллы 28,17±3,07 
низкий 

26,16±1,92 
низкий 

26,24±1,48 
низкий 

28,74±1,11 
низкий 

УФЗ, баллы 29,57±3,02 
низкий 

26,02±2,31 
низкий 

22,54±1,83 
низкий 

25,69±2,31 
низкий 

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

Таблица 2 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет  

основной и контрольной групп через 4 месяца эксперимента (М±м) 
 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,48±0,01 
ниже среднего 

0,46±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,01 
ниже среднего 

0,45±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,60±0,28 
средний 

9,93±0,41 
средний 

10,74±0,21 
ниже среднего 

10,24±0,25 
средний 

УФСссс, баллы 42,33±1,37 
ниже среднего 

47,16±1,72* 
ниже среднего 

42,43±1,34 
ниже среднего 

49,57±1,49** 
средний 

УФСвд, баллы 30,33±2,78 
низкий 

28,84±1,85 
низкий 

28,19±1,31 
низкий 

31,74±1,08* 
низкий 

УФЗ, баллы 31,91±2,67 
низкий 

29,28±2,08 
низкий 

25,35±1,64 
низкий 

29,73±2,21 
низкий 

 

Таблица 3 
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет 

 основной и контрольной групп после 4 месяцев эксперимента  
(в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) 

 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС 4,85±1,32 6,32±1,28 3,12±1,34 3,93±1,32 

ИР -3,84±1,34 -5,98±1,27 -2,84±1,27 -5,31±1,29 

УФСссс 2,28±1,33 2,99±1,35 0,22±1,33 4,49±1,42* 

УФСвд 7,69±1,35 10,26±1,39 7,44±1,34 10,44±1,40 

УФЗ 7,92±1,34 12,53±1,34** 12,49±1,34 15,71±1,38 

Примечание: здесь и далее – * – p < 0,05; ** – - p < 0,01; *** – - p < 0,001 по сравнению с контрольной 
группой. 
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Таблица 4 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет  

основной и контрольной групп через 8 месяцев после начала эксперимента 
 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,50±0,01 
ниже среднего 

0,50±0,01 
ниже среднего 

0,44±0,01 
ниже среднего 

0,47±0,01* 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,23±0,21 
средний 

9,11±0,28 
средний 

10,46±0,17 
средний 

9,59±0,21** 
средний 

УФСссс, баллы 43,06±1,21 
ниже среднего 

49,53±1,71** 
средний 

43,33±1,38 
ниже среднего 

52,61±1,47*** 
средний 

УФСвд,  
Баллы 

31,78±2,45 
низкий 

32,58±1,73 
ниже среднего 

30,76±1,26 
низкий 

36,35±0,99** 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 33,87±2,18 
ниже среднего 

34,36±1,79 
ниже среднего 

27,63±1,55 
низкий 

36,15±1,99** 
ниже среднего 

 
Таблица 5 

Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет 
 основной и контрольной групп после 8 месяцев эксперимента  

(в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) 
 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС 9,62±1,18 16,51±1,17*** 5,90±1,29 8,85±1,35* 

ИР -7,51±1,20 -13,76±1,13*** -5,43±1,19 -11,33±1,21** 

УФСссс 4,03±1,26 8,16±1,34* 2,36±1,35 10,91±1,41*** 

УФСвд 12,82±1,28 24,55±1,34*** 17,24±1,31 26,48±1,34*** 

УФЗ 14,54±1,23 32,03±1,27*** 22,57±1,31 40,70±1,32*** 

 
стоверно более высокие значения относительного
прироста значений уровня физического здоровья
(УФЗ) (соответственно 12,53±1,34% против 7,92±1,34%
в контрольной группе).

Практически аналогичные данные были полу-
чены и при анализе результатов эксперимента среди
девочек данного возраста. У представительниц ос-
новной группы была зарегистрирована тенденция к
более высоким темпам позитивных изменений УФС,
ИР, УФСвд, УФЗ, а также статистически значимо бо-
лее выраженные величины улучшения функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы их
организма (4,49±1,42% против 0,22±1,33% среди
школьниц контрольной группы).

Наиболее выраженные межгрупповые разли-
чия были получены нами, как и предполагалось, че-
рез 8 месяцев после начала исследования.

В соответствии с материалами, представлен-
ными в таблице 4, через 8 месяцев систематических
занятий теннисом у школьников 12-14 лет отмечалась
тенденция к более высоким значениям уровня их
физической работоспособности (значения ИР соот-
носились как 9,11±0,28 а.е. и 9,23±0,21 а.е.), функцио-

нального состояния дыхательной системы (32,58±1,73
балла и 31,78±2,45 балла) и уровня физического здо-
ровья (34,36±1,79 балла и 33,87±2,18 балла). Более того,
к данному этапу эксперимента у представителей ос-
новной группы регистрировался достоверно более
высокий, чем в контрольной группе, уровень функ-
ционального состояния системы кровообращения
(значения УФСссс соотносились как 49,53±1,71 балла
и 43,06±1,21 балла).

Необходимо отметить, что к окончанию ис-
следования мальчики-теннисисты обладали уже
«средним» уровнем функционального состояния си-
стемы кровообращения («ниже среднего» в контро-
ле) и «ниже среднего» уровнем функционального
состояния системы внешнего дыхания («низкий» у
мальчиков контрольной группы).

Еще более выраженными оказались межгруп-
повые различия в группе обследованных девочек.

Через 8 месяцев занятий большим теннисом у
школьниц 12-14 лет были зафиксированы статисти-
чески значимо более высокие, чем у представитель-
ниц контрольной группы, значения УФС (соответ-
ственно 0,47±0,01 а.е. и 0,44±0,01 а.е.), ИР (9,59±0,21
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а.е. и 10,46±0,17 а.е.), УФСссс (52,61±1,47 балла и
43,33±1,38 балла), УФСвд (36,35±0,99 балла и 30,76±1,26
балла) и УФЗ (36,15±1,99 балла и 27,63±1,55 балла).

Важно отметить, что к данному этапу иссле-
дования у девочек 12-14 лет основной группы регис-
трировались «ниже среднего» значения УФСвд иУФЗ,
«средний» – УФСссс, тогда как у их сверстниц из кон-
трольной группы соответственно «низкий» и «ниже
среднего».

 Полностью подтвердили объективность при-
веденных данных и результаты сравнительного анали-
за величин относительного изменения изученных по-
казателей к заключительному этапу эксперимента.

В соответствии с данными, приведенными в
таблице 5, независимо от пола, для представителей
основной группы были характерны достоверно бо-
лее лучшие значения относительного прироста УФС,
ИР, УФСссс, УФСвд и УФЗ.

Так, межгрупповые соотношения по УФС сре-
ди мальчиков контрольной и основной группы выг-
лядели как 9,62±1,18% и 16,51±1,17%, по ИР как -
7,51±1,20% и -13,76±1,13%, по УФСссс – 4,03±1,26% и
8,16±1,34%, УФСвд – 12,82±1,28% и 24,55±1,34%, а по
УФЗ – как 14,54±1,23% и 32,03±1,27%.

Среди девочек изменения УФС составили
8,85±1,35% у школьниц-теннисисток и 5,90±1,29% у
школьниц контрольной группы, изменения ИР – со-
ответственно -11,33±1,21% и -5,43±1,19%, УФСссс –
10,91±1,41% и 2,36±1,35%, УФСвд – 26,48±1,34% и
17,24±1,31%, а УФЗ – 40,70±1,32% и 22,57±1,31%.

Выводы.
Представленные в данном исследовании экс-

периментальные материалы позволили констатиро-
вать выраженное положительное влияние системати-
ческих занятий большим  теннисом  на
функциональное состояние, уровни физической ра-
ботоспособности и физического здоровья мальчиков
и девочек 12-14 лет. Очевидно, что широкое привлече-
ние школьников к занятиям данным видом спорта бу-
дет способствовать оптимизации их общей физичес-
кой подготовленности и состояния здоровья в целом.

Кроме этого, результаты исследования позво-
лили говорить о достаточно высокой информатив-
ности компьютерной программы «Школяр-люкс» и
возможности ее использования при проведении ис-
следований с детьми школьного возраста.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния систематических занятий большим тенни-
сом на уровень физической работоспособности и
функционального состояния организма мальчиков
и девочек 12-14 лет.
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ПЕРЕВАЖНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СТРИБУНІВ

Бобровник В.І.
Національний університет

фізичного виховання і спорту України

Анотація. Досягнення високих спортивних результатів у
легкоатлетичних змагальних стрибках залежить: від збільшен-
ня потужності відштовхування; кута вильоту ЗЦМ тіла; швид-
кості вильоту ЗЦМ тіла у момент відриву від опори; серед-
ньої повної  енергії руху тіла спортсмена  під час
відштовхування від опори; результуючої сили реакції опори
у фазі відштовхування; швидкості розбігу перед відштовху-
ванням від опори; кутової швидкості згинання і розгинання у
суглобах, середньої горизонтальної складової швидкості ЦМ
махової ноги  у фазі відштовхування; роботи, виконаної
спортсменом під час відштовхування від опори, довжини
тіла і зменшення тривалості фази відштовхування і маси тіла
спортсмена.
Ключові слова: технічна майстерність, легкоатлети-стрибу-
ни, вправи, вестибуломоторна система.
Аннотация. Бобровник В.И. Преобладающая направленность
тренировочных упражнений формирования технического
мастерства легкоатлетов-прыгунов. Достижение высоких
спортивных результатов в легкоатлетических соревнователь-
ных прыжках зависит: от увеличения мощности отталкива-
ния; угла вылета ОЦМ тела; скорости вылета ОЦМ тела в
момент отрыва от опоры; средней полной энергии движения
тела спортсмена во время отталкивания от опоры; результи-
рующей силы реакции сопротивления в фазе отталкивания;
скорости разбега перед отталкиванием от опоры; угловой
скорости сгибания и разгибания в суставах, средней гори-
зонтальной составляющей скорости ЦМ маховой ноги в фазе
отталкивания; работы, выполненной спортсменом во время
отталкивания от опоры, длины тела и уменьшение продол-
жительности фазы отталкивания и массы тела спортсмена.
Ключевые слова: техническое мастерство, легкоатлеты-пры-
гуны, упражнения, вестибуломоторная система.
Annotation. Bobrovnik V.I. The training exercises predominant
trend of track and field athlete-jumpers technique skills
formation. Reaching of tall sports results in track and field
athletics competitive leaps depends: from augmentation of vigor
of a repulsion; an angle of embarkation of the common center
of masses of a  body; ra tes of embarkation of the common
center of masses of a body at the moment of a tear from a
support; an average total energy of locomotion of a body of the
sportsman in a time of a repulsion from a support; a resultant
force of reaction of resistance in a phase of a repulsion; rates of
take-off run before a repulsion from a support;  an angular
velocity of an inflection and an extension in joints, average
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horizontal amounting ra te of the center of masses flapping
foots in a phase of a  repulsion; the work executed by the
sportsman in a time of a repulsion from a support, length of a
body and decrease of duration of a phase of a repulsion and
masses of a body of the sportsman.
Key words: technique skills, track and field athlete-jumpers,
exercises, vestibulomotor system.

Вступ.
Технічна майстерність, як високе мистецтво

виконання спортсменом системи рухів, є основним
системоутворюючим чинником, що впливає на підго-
товку легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації та
відіграє вирішальну роль для досягнення високих
спортивних результатів [1]. Основи технічної майстер-
ності закладаються на ранніх етапах спортивного вдос-
коналення [3], що у подальшому визначає ступінь
освоєння рухової навички на етапах максимальної
реалізації індивідуальних спроможностей і збережен-
ня вищої спортивної майстерності. Правильність ос-
воєння техніки сприяє не тільки зменшенню енерге-
тичних витрат,  пов’язаних з  необхідністю
перенавчання, але й є найважливішим чинником ус-
пішних виступів легкоатлетів-стрибунів високої квал-
іфікації, демонстрації високих спортивних результатів.
Тому нині проблема формування технічної майстер-
ності залишається актуальною на всіх етапах багато-
річної підготовки, а ефективність використання ви-
соких технологій може вирішити суперечність між
підготовкою на ранніх та завершальних етапах спортив-
ного вдосконалення.

Раніше різні аспекти формування технічної
майстерності широко розглядалися у спеціальній на-
уково-методичній літературі вітчизняними та заруб-
іжними фахівцями [4–9]. Проте, виходячи з існуючо-
го практичного досвіду підготовки вітчизняних і
зарубіжних легкоатлетів-стрибунів, процес форму-
вання технічної майстерності не досяг належного
рівня розвитку. Саме тому подальше його вивчення
є актуальним науковим напрямом.

Дослідження виконане згідно зі «Зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2001–2005 рр.» Державного ко-
мітету молодіжної політики, спорту і туризму Украї-
ни за темою 1.4.7 «Вдосконалення технічної майстер-
ності легкоатлетів-стрибунів у процесі багаторічної
підготовки» і «Зведеним планом науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–
2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту за темою 2.1.4 «Удосконалення спортив-
ного тренування легкоатлетів на етапах багаторічної
підготовки».

Формулювання цілей роботи.
Формування технічної майстерності легкоат-

летів-стрибунів на основі використання вправ різної
переважної спрямованості.

Методи дослідження: аналіз науково-мето-
дичної літератури і передового практичного досвіду;
відеозйомка; методи математичної статистики.

Результати досліджень.
Досягнення високих спортивних результатів у

легкоатлетичних змагальних стрибках залежить: від

збільшення потужності відштовхування; кута вильо-
ту ЗЦМ тіла; швидкості вильоту ЗЦМ тіла у момент
відриву від опори; середньої повної енергії руху тіла
спортсмена під час відштовхуванні від опори; резуль-
туючої сили реакції опори у фазі відштовхування;
швидкості розбігу перед відштовхуванням від опори;
кутової швидкості згинання гомілковостопного суг-
лоба опорної ноги під час відштовхування від опори;
середньої горизонтальної складової швидкості ЦМ
махової ноги у фазі відштовхування; кутової швид-
кості розгинання колінного суглоба опорної ноги під
час відштовхування від опори; кутової швидкості роз-
гинання кульшового суглоба опорної ноги під час
відштовхування від опори; роботи, виконаної спорт-
сменом під час відштовхування від опори; кута роз-
гинання тазостегнового суглоба опорної ноги у мо-
мент відриву від опори; мінімального кута в
колінному суглобі опорної ноги при відштовхуванні
від опори, довжини тіла та зменшення тривалості фази
відштовхування і маси тіла спортсмена [2].

Формування названих біомеханічних харак-
теристик починається на етапі поглибленої спортив-
ної спеціалізації, а процес становлення технічної
майстерності залежить від раціонального застосу-
вання спеціальних вправ різної переважної спрямо-
ваності, що сприяють досягненню модельних біо-
механічних показників  техніки на  етапах
максимальної реалізації  індивідуальних спромож-
ностей та збереження вищої спортивної майстер-
ності. Тому доцільно розглянути вправи різної пе-
реважної спрямованості та їх вплив на формування
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів.

Змагальні вправи (стрибки у висоту, з жерди-
ною, у довжину, потрійний стрибок) відіграють важ-
ливу роль для формування технічної майстерності
легкоатлетів-стрибунів. Виконання у тренувальному
процесі змагальних вправ дозволяє ефективно вирі-
шувати завдання функціонального, технічного, так-
тичного і психічного вдосконалення. Ці вправи спри-
яють удосконаленню техніки легкоатлетичних
змагальних стрибків у необхідному режимі нервово-
м’язових зусиль. Коли спеціалізація остаточно визна-
чена, то виникає необхідність збільшити у тренуваль-
ному процесі на 50 % виконання змагальних вправ
для формування технічної майстерності.

У процесі становлення технічної майстерності
вже на ранніх етапах спортивного вдосконалення важ-
ливо сприяти формуванню спеціалізованої рухової
навички, що можливо за допомогою застосування
вправ, спрямованих на формування високого рівня
функціонального стану вестибуломоторної системи.
Їх застосування сприяє розвитку і вдосконаленню
орієнтації у просторі та координації рухів і пов’язано
з тим, що у процесі вибору  рішень і реалізації рухо-
вих програм провідна роль належить вестибулярній
сенсорній системі, яка забезпечує орієнтацію у про-
сторі, визначає величини лінійних і кутових швидкос-
тей, прискорень, а також пройденого шляху [1, 2].
Характерними ознаками цих вправ є:  значні зміни
лінійних і кутових переміщень; значний прояв відцен-
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трової і доцентрової сил. Орієнтовано такими впра-
вами можуть бути:
· лежачи на спині з опорою руками за головою підня-
ти ноги вгору, сгинаючи–разгинаючи ноги у куль-
шових суглобах війти у стійку на лопатках;

· те саме, з активним розгинанням у стійку на руках;
· з невеликого розбігу поштовхом двох ніг переки-
дання назад на високу опору з перекидом через
голову з опорою руками;

· з одного–трьох  кроків розбігу відштовхування од-
нією ногою з поворотом та вильотом спиною уго-
ру–вперед  з приземленням на мати на руки;

· поштовхом двох ніг і з махом рук стрибок з перево-
ротом назад і приземлення на мати на руки;

· біг по колу (різного діаметру) за годинниковою
стрілкою і проти неї;

· розгойдування на пружному канаті з використан-
ням його властивостей (розтягнення–стиснення) та
подоланням планки: стоячи на підвищенні, відштов-
хнутися і повиснути, зігнувши ноги, до нижньої
точки качу підняти високо таз, утримуючи руки у
хваті, потім випрямити ноги, підтягуючись і повер-
таючись кругом, відштовхнутися руками і переле-
тіти через планку з приземленням на м’які мати на
ноги або з перекатом на спину;

· з трьох-чотирьох кроків розбігу відштовхування з
вистрибуванням на канат у крайній передній точці
качу, відпустити канат та продовжити політ прогнув-
шись з м’яким приземленням на мати на дві ноги;

· змагальна вправа з попереднім виконанням фляка
в розбігу;

· з одного–трьох кроків розбігу вистрибування у вис
на перекладені з махом ногою і качем у широкому
кроці;

· з одного-трьох кроків розбігу відштовхування і ви-
стрибування на канат із підйомом таза і ніг вище
хвату руками;

· темповий переворот назад (фляк);
·  3/4 сальто назад прогнувшись в упор лежачи;
· фляк–фляк–сальто  назад у групуванні;
· рондат–фляк–сальто назад прогнувшись.

Особливістю вправ, спрямованих на форму-
вання високого рівня функціонального стану вести-
буломоторної системи є їх координаційна складність,
неспецифічність, новизна. Особливо цінні у цьому
відношенні комбінації гімнастичних і акробатичних
вправ, що виконуються в ускладнених умовах. Істот-
не значення має введення чинника незвичності під
час виконанні звичних для легкоатлетів-стрибунів
вправ стрибкового, бігового характеру.

Названі вправи виконуються серіями – 2-5
вправ по 4-6 разів кожна залежно від рівня спеціаль-
ної підготовленості легкоатлетів-стрибунів, ступеня
освоєння вправи. Вони максимально наближені до
специфіки змагальної діяльності. Інтенсивність вико-
нання вправ має бути на рівні, не менше 90–100 %
максимальної величини та збільшуватися поступово
разом з координаційною складністю. У процесі бага-
торічного  вдосконалення вправи виконуються по-
слідовно – від  простих, що стимулюють діяльність

вестибулярного аналізатора і нервово-м’язового апа-
рату до складних, що вимагають повної мобілізації
функціональних спроможностей. Слід зазначити, що
технічна майстерність формується на основі пере-
важного використання вправ, схожих за структурою
з елементами техніки легкоатлетичних змагальних
стрибків у динамічному режимі, що зумовлене спе-
цифікою змагальної діяльності. Систематичне засто-
сування вправ цієї групи, не менше 5 разів на тиж-
день,  їх індивідуальний добір дозволяють
удосконалювати не тільки орієнтацію у просторі та
координацію рухів, але й сприяють формуванню тех-
нічної майстерності легкоатлетів-стрибунів. Під час
освоєння групи вправ необхідно змінювати вихідні
положення, темп виконання; можна варіювати амп-
літуду рухів; збільшувати їх складність, а також вико-
нувати вправи без зорового контролю.

У тренувальному процесі під час формуван-
ня технічної майстерності важливо враховувати те,
що удосконалення стану вестибуломоторной систе-
ми здійснюється у єдності з підвищенням рівня швид-
кісно-силових здатностей легкоатлетів-стрибунів.

Вправи слід добирати за принципом адекват-
ності до легкоатлетичних змагальних стрибків. Їх доц-
ільно застосовувати у процесі технічного вдоскона-
лення. Подані нижче вправи відповідають за
кінематико-динамічними характеристиках легкоатле-
тичним змагальним стрибкам.
· стрибки вгору з 5–7 бігових кроків розбігу з тор-
канням рукою підвішеного орієнтиру;

· зістрибування на одну ногу з висоти 50–70 см із з
швидким відштовхуванням вгору;

· стрибки через бар’єри висотою 91–106,7 см на
відстані 200–220 см;

· підскоки на стопі зі штангою на плечах (вага 50 %
максимального особистого результату у присіданні
зі штангою);

· скачки на одній нозі з 2–6 кроків розбігу;
· підскоки на поштовховій нозі, махова – на опорі;
· біг зі штангою на плечах (вага 20 %);
· стрибки з ноги на ногу з 2–6 кроків розбігу (різной-
менна робота рук);

· біг 30–60 м з ходу;
· біг під схил 2–5°;
· стрибки у випаді зі штангою на плечах зі зміною
положення ніг в польотній фазі (вага обтяження 30
% максимального особистого результату у при-
сіданні зі штангою);

· вистрибування з напівприсіду зі штангою на пле-
чах (вага 50 %);

· стрибки зі штангою на плечах на зігнутих ногах в
колінних суглобах до 150° (вага 40 %);

Окрім формування швидкісно-силової підго-
товленості спортсмена, вони сприяють закріпленню
адекватних координаційних зв’язків. У разі варіюван-
ня навантаження та зовнішніх умов виконання ці впра-
ви є важливим засобом тренування легкоатлетів-стри-
бунів за принципом сполученої дії. Більшою мірою
вони застосовуються у змагальний період, коли не-
обхідно реалізувати рівень спеціальної фізичної підго-
товленості у змагальній діяльності.
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Ці вправи виконуються серіями по 2–10 разів
залежно від рівня підготовленості спортсмена, періо-
ду підготовки.

Таким чином, формування технічної майстер-
ності легкоатлетів стрибунів – це складний багатог-
ранний процес, що припускає використання різно-
манітних тренувальних засобів вже на ранніх етапах
спортивного вдосконалення.

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури і передової
спортивної практики свідчить про те, що проблема
формування технічної майстерності, як високого
мистецтва виконання спортсменом системи рухів,
залишається актуальною на всіх етапах багаторіч-
ної підготовки. Її практичне вирішення пов’язане з
дослідженням вправ різної переважної спрямова-
ності, що сприяють становленню і формуванню
технічної майстерності спортсменів, які спеціалі-
зуються з легкоатлетичних змагальних стрибків.

2. Досягнення високих спортивних результатів у лег-
коатлетичних змагальних стрибках залежить: від
збільшення потужності відштовхування; кута виль-
оту ЗЦМ тіла; швидкості вильоту ЗЦМ тіла у мо-
мент відриву від опори; середньої повної енергії
руху тіла спортсмена під час відштовхування від
опори; результуючої сили реакції опори у фазі
відштовхування; швидкості розбігу перед відштов-
хуванням від опори; кутової швидкості згинання і
розгинання у суглобах, середньої горизонтальної
складової швидкості ЦМ махової ноги у фазі
відштовхування; роботи, виконаної спортсменом
під час відштовхування від опори, довжини тіла і
зменшення тривалості фази відштовхування і маси
тіла спортсмена.

3. Результати дослідження дають підставу вважати, що
для формування технічної майстерності легкоат-
летів-стрибунів у тренувальному процесі необхід-
но використовувати вправи різної переважної спря-
мованості: змагальні вправи, вправи, спрямовані
на формування високого рівня функціонального
стану вестибуломоторної системи, що характери-
зуються значними змінами лінійних і кутових пере-
міщень, проявом відцентрової і доцентрової сил та
схожі за механізмами управління і регуляції з боку
ЦНС з легкоатлетичними змагальними стрибками,
а також вправи, що сприяють підвищенню рівня
швидкісно-силових здатностей, адекватні за кінема-
тико-динамічними характеристиками до легкоатле-
тичних змагальних стрибків.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня спрямованість тренувальних вправ формування
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВОГО
СОСТАВА ИГРОКОВ В КОМАНДЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Брежнев А.М., Зезюлин В.Т.,
Брежнев Т.А., Зезюлин С.В.

Технологический институт Восточно-Украинского
национального университета

имени Владимира Даля (г. Северодонецк)

Аннотация. В работе представлена методика определения
стартового состава игроков на предстоящую игру на основе
прогноза эффективности выполнения ими технических дей-
ствий. Прогноз выполняется с помощью искусственной ней-
ронной сети с обратным распространением ошибки. Для
прогнозирования спортивных результатов с использовани-
ем нейронной сети необходимы оценки их действий только
за предыдущие две игры. Статистические методы требуют
большой выборки данных.
Ключевые слова: волейбол, нейронная сеть, прогноз, оценка.
Анотація. Брежнєв О.М., Зезюлін В.Т., Брежнєв Т.О., Зе-
зюлін С.В. Методика визначення стартового складу гравців в
команді висококваліфікованих волейболістів. В роботі нада-
но методику визначення стартового складу гравців на на-
ступну гру на підставі прогнозу ефективності виконання ними
технічних дій. Прогноз виконується за допомогою штучної
нейронної мережі зі зворотним розповсюдженням помилки.
Для прогнозування спортивних результатів з використан-
ням нейронної мережі необхідні оцінки їхніх дій тільки за
попередні дві ігри. Статистичні методи вимагають великої
вибірки даних.
Ключовi слова: волейбол, нейронна мережа, прогноз, оцінка.
Annotation. Bregnev A.M., Zezyulin V.T., Bregnev T.A.,
Zezyulin S.V. Method of definition of starting structure of players
in a command of volleyball. In article the method of definition
of starting structure of players on forthcoming game on the
basis of the forecast of efficiency of technical actions is
presented. The forecast is carried out by means of an artificial
neural network with back propagation of error. Assessments of
their actions are necessary for forecasting sports results with
use of a neuronic web only for the previous two plays. Statistical
methods demand the big sample of datas.
Keywords: volleyball, neural network, forecast, estimation.

Введение.
На степень готовности спортсмена к игре ока-

зывают влияние различные факторы: физиологичес-
кие, психологические, биомеханические и многие
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другие. Все факторы вносят свой вклад в результа-
тивность игры отдельного спортсмена и команды в
целом. Модели спортсмена, которая учитывала бы
все эти факторы и позволяла прогнозировать его ре-
зультативность в будущих играх, в известной литера-
туре не обнаружено. Но объективно полной оцен-
кой готовности спортсмена к игре является оценка
результативности технических действий, выполнен-
ных в процессе игры. Именно поэтому прогноз ре-
зультативности спортсменов базируется на его пре-
дыдущих достижениях [1].

Чаще всего для прогнозирования результатив-
ности спортсменов используются традиционные
методы анализа и прогнозирования временных ря-
дов [2]. Особенностью этих методов является то, что
они используют равноотстоящие результаты заме-
ров. Однако, график проведения игр чемпионата Ук-
раины не соответствует этому требованию: игры
проводятся в два круга со следующей периодичнос-
тью: два игровых дня и подготовительный трениро-
вочный период – 4-5 дней. В конце чемпионата для
тройки призеров проводится дополнительный круг
из 4 игр. Прогноз результативности волейболистов
позволяет тренеру объективно определить стартовый
состав команды.

Работа выполнена по плану НИР Технологи-
ческого института Восточно-Украинского националь-
ного университета имени Владимира Даля.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является выбор мето-

дики оценивания технических действий и определе-
ние методики прогнозирования спортивных резуль-
татов, который использует неравноотстоящие замеры
эффективности игры волейболистов.

Результаты исследования.
На момент проведения исследований в лите-

ратуре были описаны две методики оценивания тех-
нических действий – методика, разработанная в Лу-
ганском  национальном  педагогическом
университете [3] и в технологическом институте Вос-
точно-Украинского национального университета
имени Владимира Даля (г. Северодонецк) [4].

Анализ показал, что предпочтение следует
отдать методике оценивания технических действий,
разработанной в технологическом институте (г. Се-
веродонецк) [4], по следующим причинам:
- большая детализация видов технических действий –
выделено 7 различных технических действий:
1) подача – обычная, укороченная, планирующая,
силовая, в прыжке;

2) прием – снизу, сверху;
3) передача стоя – высокая, средняя, «прострел»,

«взлет», «зона», из-за головы, в комбинации, до-
игрывание, задняя линия;

4) передача в прыжке – высокая, средняя, «про-
стрел», «взлет», «зона», из-за головы, в комбина-
ции, доигрывание, задняя линия;

5) нападающий удар – высокий, доигрывание, в
комбинации, «прострел», «взлет», «зона», «вол-
на», с одной ноги, с задней линии, с переводом;

6) блокирование – одиночное, групповое, «ловя-
щее», «зонное»;

7) игра в защите – сверху, снизу, в падении;
- четкая градация качества выполнения каждого тех-
нического действия с привязкой к количественной
шестибальной шкале;

- наличие формул для расчета интегральных показа-
телей эффективности и качества игры, как каждого
игрока, так и команды в целом.

Кроме того, другим фактором, определившим
выбор методики оценивания, явилось наличие спе-
циализированного программного обеспечения под
условным названием «Тренер», которое реализует
описанную методику [4]. Программа «Тренер» пред-
назначена для автоматизации процедуры разбора
игры, определения оценок и расчета показателей ка-
чества выполнения технических действий игроками
волейбольной команды. Программа обеспечивает
выполнение следующих функций:
- задание и корректировку данных об игроках каждой
команды;

- ведение базы волейбольных команд;
- интерактивный разбор и оценку технических дей-
ствий игроков одной или двух участвующих в игре
команд;

- сопоставление фрагментов видеосъемки отдельным
техническим действиям;

- формирование, предварительный просмотр и печать
отчетов об оценках и коэффициентов качества игры,
как по отдельному игроку, так и по команде в целом;

- сохранение результатов разбора и ведение базы
проведенных разборов игр.

Для каждого технического действия определя-
ются: вид действия, его результат, значение оценки,
вектор направления полета мяча и параметры видео-
фрагмента, содержащего запись этого действия.
Встроенный медиаплеер позволяет запускать и при-
останавливать просмотр всей видеозаписи или вос-
производить только заданный фрагмент. Пробная
эксплуатация программы показали, что детальность
и объективность разбора игры повышается в 3-5 раз.

Для решения поставленной задачи по опреде-
лению стартового состава игроков на основе про-
гноза степени их готовности к предстоящей игре были
привлечены новые научные методы под общим на-
званием data mining, хорошо зарекомендовавшие при
решении подобных проблем [5,6]. С помощью мето-
дов data mining решаются следующие задачи: клас-
сификация, кластеризация, прогнозирование, ассо-
циация, установление закономерностей, анализ
отклонений.

Для прогнозирования спортивных результатов
волейболистов предлагается использовать много-
слойную нейронную сеть (НС) обратного распрост-
ранения. Способом обратного распространения
(back propagation) называется способ обучения мно-
гослойных НС. В таких НС связи между собой имеют
только соседние слои, при этом каждый нейрон пре-
дыдущего слоя связан со всеми нейронами последу-
ющего слоя. На рисунке 1 приведена структура НС.
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Рисунок 1. Структура сети обратного распространения:
xi – входные значения; wij – весовые коэффициенты; yj – выходные значения.

Таблица 1. 
Данные для формирования обучающих образцов 

 
«Галичанка»(Тернополь) «Джинестра»(Одесса) 
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  входные вектора выходные вектора 
Якушева нападение 3.33 3.68 1.79 3.64 2.80 2.86 4.17 1.76 1.32 2.46 
Андрусенко нападение 3.33 4.38 2.50 2.50 3.33 3.64 3.49 2.14 4.06 3.60 
Савенчук нападение 5.00 3.75 1.25 1.36 2.50 0.00 3.64 1.88 4.00 3.44 
Цолина нападение 2.50 4.69 3.57 1.43 3.38 2.50 4.00 0.00 1.88 2.90 
Юрченко 1-й темп нап. 2.50 4.44 3.33 3.00 3.50 0.00 4.00 3.81 2.86 3.72 
Рогаль связующая 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 5.00 0.63 0.38 1.20 
Курило либеро 5.00 0.00 0.00 2.73 3.85 3.33 0.00 0.00 1.67 2.27 

 
Таблица 2. 

Данные для формирования тестовых векторов 
 

«Джинестра»(Одесса) «Круг»(Черкассы) 

ФИО Амплуа 

пр
ие
м 

на
па
де
ни
е 

бл
ок

 

за
щ
ит
а 

К
эф
ф

 

пр
ие
м 

на
па
де
ни
е 

бл
ок

 

за
щ
ит
а 

К
эф
ф

 

  входные вектора выходные вектора 
Якушева нападение 2.86 4.17 1.76 1.32 2.46 2.22 3.75 1.82 1.15 2.59 
Андрусенко нападение 3.64 3.49 2.14 4.06 3.60 3.00 3.86 0.00 3.00 3.18 
Савенчук нападение 0.00 3.64 1.88 4.00 3.44 0.00 3.50 2.00 2.78 3.00 
Цолина нападение 2.50 4.00 0.00 1.88 2.90 3.00 3.50 1.25 2.00 2.50 
Юрченко 1-й темп нап. 0.00 4.00 3.81 2.86 3.72 2.29 3.75 2.29 0.00 2.42 
Рогаль связующая 0.00 5.00 0.63 0.38 1.20 3.75 0.00 0.00 0.00 1.15 
Курило либеро 3.33 0.00 0.00 1.67 2.27 2.22 0.00 0.00 0.83 1.43 
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НС работает в двух режимах: обучение и про-
гнозирование. Обучение проводится на базе оценок
технических действий волейболистов в предыдущих
двух играх: оценки за позапрошлую игру использу-
ются как входные значения, а за прошлую – как вы-
ходные значения НС. В таблицах 1 и 2 для формиро-
вания обучающих образцов и тестовых данных
использованы оценки технических действий волей-
болисток команды «Северодончанка» в трех играх,
проведенных подряд.

Большое значение среднеквадратической ошиб-
ки соответствует тому случаю, когда в выходном век-
торе более одной нулевой компоненты. В оценках Ро-
галь за игру в Черкассах из четырех оценок было
выставлено три нулевых оценки. Если большинство
оценок имеет ненулевое значение, то в этом случае
среднеквадратическая ошибка не превышает 0.65. То
есть менее одного балла, что вполне приемлемо для
прогноза готовности игроков к следующей игре.

Выводы.
1. Применение НС для прогнозирования спортивных
результатов волейболистов в предстоящей игре
требуются оценки их действий только за предыду-
щие две игры, тогда как статистические методы тре-
буют большой выборки данных. Например, для
прогноза по методу, описанному в [1], требуются
данные о 12 предыдущих играх.

2. Среднеквадратическая ошибка прогноза не пре-
вышает одного балла, что вполне приемлемо для
прогноза готовности игроков к следующей игре.

В плане дальнейших работ определенный
интерес представляет поиск ответа на вопрос: как
влияет учет амплуа игрока на точность прогноза го-
товности игроков к следующей игре.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПЕДАГОГІЧНИХ

ІДЕЙ Г. МАННА ТА К. УШИНСЬКОГО
Ваховський М.Л.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Анотація. Виділено чотири проблеми для порівняння: об-
ґрунтування загальнопедагогічних принципів; теоретичні
основи дидактики; теоретичні аспекти виховання; організа-
ція шкіл. Передбачається вивчення первинних джерел – робіт
Горація Манна й К. Ушинського. Вивченню й опису підляга-
ють і вторинні джерела – роботи вчених, присвячені розгля-
ду педагогічної спадщини двох видатних педагогів. По-
рівняння дає можливість виявити подібності й відмінності в
педагогічних ідеях Г. Манна й К. Ушинського. Воно відкри-
ває можливість для їх пояснення. Пояснення сприяє виявлен-
ню внутрішніх, глибинних основ педагогічних поглядів цих
учених .
Ключові слова: методологія, порівняння, ідея, аналіз, педа-
гогічний.
Аннотация . Ваховский М.Л.  Методологические аспекты
сравнительного анализа педагогических идей Г. Манна и
К. Ушинского. Выделено четыре проблемы для сравнения:
обоснования общепедагогических принципов; теоретичес-
кие основы дидактики; теоретические аспекты воспитания;

Таблица 3. 
Прогнозируемые и фактические оценки действий игроков 

 
Прогноз на игру с командой 

«Круг»(Черкассы) 
Реальные оценки за игру с командой 

«Круг»(Черкассы) 
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Якушева 0.90 4.26 1.29 3.37 3.34 2.22 3.75 1.82 1.15 2.59 0.56 
Андрусенко 2.76 3.99 2.15 2.22 2.84 3.00 3.86 0.00 3.00 3.18 0.47 
Савенчук 1.57 4.74 1.59 0.49 1.86 0.00 3.50 2.00 2.78 3.00 0.65 
Цолина 2.68 3.35 0.97 2.33 2.66 3.00 3.50 1.25 2.00 2.50 0.12 
Юрченко 1.90 3.81 1.75 1.63 3.31 2.29 3.75 2.29 0.00 2.42 0.39 
Рогаль 0.14 4.825 0.466 1.015 1.97 3.75 0.00 0.00 0.00 1.15 1.24 
Курило 2.73 1.98 0.09 0.79 1.50 2.22 0.00 0.00 0.83 1.43 0.41 

 

http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/1999n4/p35-37.htm
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организация школ. Предполагается изучение первичных ис-
точников – работ Горация Манна и К. Ушинского. Изуче-
нию и описанию подлежат и вторичные источники – работы
ученых, посвященные рассмотрению педагогического на-
следия двух выдающихся педагогов. Сравнение дает возмож-
ность выявить сходства и отличия в педагогических идеях
Г. Манна и К. Ушинского. Оно открывает возможность для
их объяснения. Объяснение оказывает содействие выявле-
нию внутренних, глубинных основ педагогических взглядов
этих ученых.
Ключевые слова: методология, сравнение, идея, анализ, пе-
дагогический.
Annotation. Vahovskiy M.L. Methodological aspects of relative
analysis of pedagogical ideas of G.Mann and K.Ushinskiy. It is
secured four problems for comparison: justifications общепе-
дагогических  principles; theoretical fundamentalses of
didactics; theoretical aspects of education; architecture of schools.
The study of initial sources - works Horace Mann and
K.Ushinskiy is supposed. Secondary sources - the works of
scientists devoted to treating of a pedagogical heritage of two
given away teachers are subject to study and exposition also.
Comparison enables to reveal resemblances and differences in
G.Mann and K.Ushinskiy pedagogical ideas. It opens an
opportunity for their explanation. The explanation assists
detection of intrinsic, deep-seated bases of pedagogical views of
these scientists.
Keywords: methodology, comparison, idea, analysis, pedagogical.

Вступ.
На сучасному етапі наша країна потребує ди-

намічної й ефективної освітньої системи, яка, зберіг-
ши власні досягнення й традиції, змогла б трансфор-
муватися відповідно до освітніх стандартів розвинених
країн світу. У цих умовах особливої актуальності на-
буває не лише вивчення педагогічних ідей і практики
навчання й виховання підростаючих поколінь у зару-
біжних країнах, а й порівняння їх з вітчизняним педа-
гогічним досвідом. Особливий інтерес становлять
порівняльні історико-педагогічні дослідження, зокре-
ма ті з них, які присвяченні порівняльному аналізу
педагогічних ідей видатних педагогів та діячів освіти
минулого. На наш погляд, найбільш плідним може
стати порівняння поглядів найвидатнішого амери-
канського педагога і діяча освіти ХІХ століття Гора-
ція Манна (Horace Mann) (1796 – 1859) та великого
вітчизняного вченого, засновника наукової педагогі-
ки К. Ушинського (1824 – 1870). Порівняльний аналіз
педагогічної спадщини цих відомих учених дасть змо-
гу глибше зрозуміти особливості розвитку шкільної
освіти й педагогічної думки зазначеного періоду в
США й Україні, усвідомити, що вітчизняна педагогі-
ка ХІХ століття в особі її найвидатнішого представни-
ка К. Ушинського формувалась в орбіті західної, зок-
рема американської теоретичної педагогіки.

В умовах переходу до інформаційного суспіль-
ства, кардинальної зміни пізнавальних орієнтирів, яка
виражається в перегляді картезіансько-ньютонівських
уявлень про способи отримання й верифікації науко-
вого знання, особливої актуальності й значимості на-
бувають проблеми методології історико-педагогічної
науки. Кожне конкретне історико-педагогічне дослід-
ження потребує методологічного обґрунтування, яке
повинне здійснюватись з урахуванням наявних на су-
часному етапі стандартів пізнавальної діяльності та
особливостей предмета пізнання.

Дослідники звертають увагу на специфіку ме-
тодології історико-педагогічного дослідження. При
цьому зроблено акцент на двох моментах: а) методо-
логія покликана забезпечити в пізнанні не лише його
відображальну, але й конструктивну функцію; б) с-
пецифічною характеристикою методології є її реф-
лексивне ставлення до наявних структур науково-
пізнавальної діяльності, вихід за їх межі з метою
створення проекту, плану нової діяльності [2].

Сучасна історико-педагогічна методологія, яка
має ознаки конструктивності, є аксіоматично-дедук-
тивною й створюється за допомогою розумового
моделювання. У цьому випадку вона здатна розв’я-
зати такі важливі завдання: забезпечити правильну
постановку проблеми, тобто здійснити проблемати-
зацію наукового пошуку; покращити організаційний
бік дослідження; коректно інтерпретувати отримані
результати.

Робота виконана за планом НДР Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка

Формулювання цілей роботи.
Мета статті полягає в розгляді методологіч-

них аспектів порівняльного історико-педагогічного
аналізу педагогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського.

Результати досліджень.
Зауважимо, що в історико-педагогічній літе-

ратурі в певній мірі висвітлено педагогічні ідеї Г. -
Манна (В. Коваленко, В. Калюжна, В. Пішвакова, І. Ра-
діонова ,  Е .  Янжул та  ін.) та  К.  Ушинського
(М Грищенко, С. Єгоров, Є. Мединський, В. Струмі-
нський та ін.). Але сьогодні немає жодного історико-
педагогічного дослідження, у якому б порівнювались
педагогічні погляди видатних педагогів і діячів освіти
Г. Манна й К. Ушинського і розглядались методо-
логічні підходи до такого порівняння.

Перш за все підкреслимо, що наше історико-
педагогічне дослідження має компаративний харак-
тер, і тому його методологічний проект має створю-
ватись з урахуванням особливостей методології
порівняльної педагогіки.

Порівняльна педагогіка як відносно молода
галузь педагогічної науки ще не має чіткої й загаль-
новизнаної термінології. По-різному визначаються
предмет і завдання порівняльно-педагогічних дослід-
жень. Але якщо проаналізувати й узагальнити різні
думки з цього приводу, то можна стверджувати, що
провідні фахівці (Є. Бражник, Б. Вульфсон, А. Джу-
ринський, З. Малькова, А. Сбруєва та ін.) вбачають
призначення порівняльної педагогіки на теоретично-
му рівні в описі, аналізі та інтерпретації конкретної
реальності – освіти в різних країнах світу, виявленні
тенденцій і закономірностей її розвитку, на емпірич-
ному рівні – у дослідженні в порівняльно-зіставному
плані освітньої практики різних країн.

Не треба доводити, що сучасна порівняльна
педагогіка відрізняється певною методологічною не-
визначеністю. У науково-педагогічній літературі най-
частіше лише перераховуються методологічні підхо-
ди, які використовують педагоги-компаративісти. Так,
А. Сбруєва зазначає, що методологічну основу по-
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рівняльно-педагогічних досліджень складають такі
підходи: цивілізаційний; антропологічний; синхрон-
ний та діахронний [12].

На думку С.В. Владимирової, основними підхо-
дами до реалізації завдань порівняльно-педагогічно-
го дослідження є культурологічний, цивілізаційний,
історичний, системний, аксіологічний та ін. Особли-
ву роль авторка відводить культурологічному й сис-
темному підходам, наголошуючи, що перший ура-
ховує взаємодію розвитку освіти й культурного
середовища, а другий – дозволяє відтворити освіту
як певну систему [3].

З 90-х рр. ХХ ст. відбуваються суттєві зміни в
методології порівняльно педагогічних досліджень.
Раніше порівняльна педагогіка, як й інші гуманітарні
науки, розглядала світ як сукупність регіональних
спільнот, що історично склалися й існують автоном-
но. Пріоритетним предметом в умовах глобалізації
досліджень стає глобальний порівняльний аналіз си-
стем освіти в контексті багатоманітного й цілісного
світу. Інакше кажучи, сьогодні спостерігається перехід
від „методології одиничного” (вивчення одної нації)
до „методології загального” (вивчення країни-нації в
контексті всього світового освітнього простору).

Інтерес для нашого дослідження становлять
узагальнення про розвиток і формування порівняль-
ної педагогіки в історичній ретроспективі, зроблені
В.С. Мітіною на основі аналізу робіт американських
педагогів-компаративістів. Виділяються три фази в
розвитку цієї наукової дисципліни.

Перша з них, названа періодом запозичення,
припадає на ХIХ століття. У цей час основна увага
приділялась збиранню, класифікації й опису фак-
тичних даних про зарубіжний педагогічний досвід.
На другій фазі (перша половина ХХ століття) зрос-
тає значимість розробки теоретичних основ по-
рівняльної педагогіки. Проявляється нова функція
компаративних досліджень – прогностична. Третя
фаза (друга половина ХХ століття) характеризуєть-
ся появою власне науково-порівняльних досліджень,
які в реаліях педагогічного й суспільного життя су-
часного світу мають передувати фазам запозичен-
ня й прогнозу, підвищуючи тим самим рівень їх над-
ійності й цінності [8].

Нові тенденції в методології порівняльного
аналізу (перехід від методології одиничного до мето-
дології загального) та в розвитку самої порівняльної
педагогіки (перехід від запозичення до зіставлення)
актуалізують порівняльно-зіставні історико-педа-
гогічні дослідження й безумовно відіграють визна-
чальну роль у конструюванні методологічних основ
порівняльного історико-педагогічного аналізу педа-
гогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського.

Методологічне значення для нас має врахуван-
ня сутнісних характеристик порівняльно-історично-
го дослідження як такого. Об’єктивною основою істо-
рико-педагогічного порівняння є наявність у
розвитку всесвітнього історико-педагогічного проце-
су повторюваних, закономірних явищ і процесів. Ба-
гато з них є тотожними або схожими за внутрішньою

суттю й розрізняються лише просторовою або часо-
вою варіацією форм. Тому порівняння історико-пе-
дагогічних явищ відкриває нові можливості для осяг-
нення їх сутності, пояснення й інтерпретації
історико-педагогічних фактів, що розглядаються. У
цьому, як відзначав відомий історик І.Д. Ковальчен-
ко, і полягає основне пізнавальне значення порівнян-
ня як методу наукового пізнання [6].

Дійсно, порівняння освітніх концепцій амери-
канського педагога й організатора освіти Г. Манна та
вітчизняного педагога К.Д. Ушинського дозволяє роз-
крити сутність і тенденції трансформацій у розвитку
педагогічної думки й шкільної освіти ХIХ століття. Це
стає можливим завдяки подібності загальнопедагогіч-
них ідей, які було покладено в основу концепції гро-
мадської школи Г. Манна й принципу народності ви-
ховання К. Ушинського. У цьому випадку в різних за
формою вираження педагогічних явищах (public
(common) school і народність виховання) виявляється
схожий зміст. Саме це дає можливість у ході порівняль-
ного аналізу піднятись на більш високий рівень уза-
гальнення й усвідомити масштабність і значимість
педагогічних ідей, які формувались і набували пара-
дигмального статусу в ХIХ ст. в Україні й США.

З іншого боку, за подібними формами педаго-
гічних явищ і процесів виявляється різний зміст. На-
приклад, К.Д. Ушинський у статті „Педагогічні твори
М.І. Пирогова” писав, що основною ідеєю, на якій
ґрунтується народна освіта в західних країнах, є „за-
гальнолюдська освіта”. Але форми її прояву абсолют-
но відмінні, оскільки вони „проникнуті національні-
стю більше, ніж будь-що інше”. Тому „неможливо й
подумати перенести їх  на чужий ґрунт, і не дивува-
лись би тоді, чому, переносячи ці ідеї до нас, ми пере-
носимо лише їх мертву форму, їх неживий труп, а не їх
живий і живлющий зміст” [13]. І в цьому випадку по-
рівняння дозволяє глибше зрозуміти спільні тенденції
розвитку освіти в ХIХ столітті, які по-різному проявля-
лись у країнах світу, у тому числі в США й в Україні.

Спираючись на думку І.Д. Ковальченко щодо
значення історико-порівняльного методу [6], можна
стверджувати, що порівняльне історико-педагогічне
дослідження педагогічних поглядів Г. Манна й К. У-
шинського має широкі пізнавальні можливості. По-
перше, воно дозволяє, з одного боку, виявляти
спільне, повторюване, необхідне й закономірне, а з
іншого – якісно відмінне. По-друге, порівняльне істо-
рико-педагогічне дослідження дає можливість вийти
за межі проблемного й предметного поля двох ви-
датних педагогів. Порівняння дає не просту суму кон-
цепцій Г. Манна й К. Ушинського, а якісно нове пе-
дагогічне знання, яке дозволяє на основі аналогій
робити широкі історико-педагогічні узагальнення.

Які ж методологічні наслідки для нашої дисер-
таційної роботи має урахування сутнісних характе-
ристик порівняльного історико-педагогічного дослі-
дження?

Перш за все, історико-педагогічне порівняння
ідей Г. Манна й К. Ушинського повинне ґрунтувати-
ся на конкретних фактах, які мають не тільки зовніш-
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ню подібність (подібність за формою), але й сутнісну
близькість (порівнюваність за змістом). У цьому ви-
падку осмислення сутності педагогічних концепцій
цих педагогів досягатиметься й на основі аналізу под-
ібностей чи виявлення спільного, і в ході аналізу
відмінностей, тобто виявлення особливого.

Співвіднісши наші уявлення про сутність і при-
значення методології порівняльної педагогіки,
сутнісні характеристики порівняльного історико-пе-
дагогічного дослідження з особливостями об’єкта й
предмета нашої дисертаційної роботи, ми дійшли
висновку, що методологічною основою для по-
рівняльного аналізу педагогічних ідей Г. Манна й К. -
Ушинського можуть стати два взаємодоповнюючих
методологічних підходи: підхід загального соціально-
го контексту й синхроністичний підхід.

Необхідність контекстуалізації історико-педа-
гогічних явищ, які вивчаються в порівняльному плані,
цілком очевидна. Розуміння контексту дозволить
сприймати й оцінювати історико-педагогічні проце-
си залежно від соціокультурної ситуації, що склала-
ся, на фоні інших процесів і подій. Дійсно, розгляд
педагогічних поглядів К. Ушинського й Г. Манна з
урахуванням соціально-історичного й педагогічно-
го контексту дозволить отримати більш глибоке уяв-
лення про походження й еволюцію ідей двох видат-
них педагогів ХІХ століття.

Що ж таке контекст? У „Словнику російської
мови” С.І. Ожегова контекст визначається як „завер-
шена в смисловому відношенні частина тексту, вис-
ловлювання” [9]. Е.Н. Гусинський і Ю.І. Турчанінова
конкретизують це визначення й підкреслюють, що під
контекстом розуміють достатньо великий і зв’язний
уривок тексту, який дає можливість визначити смисл
слів, фраз, виразів, що входять у нього. Питання про
те, чи можна визнати цей уривок тексту контекстом,
вирішується відповідно до критерію достатності: чи
достатньо великий і багатий внутрішніми зв’язками
цей уривок, щоб дати певні значення словам і вира-
зам, що входять у нього [5].

Існує визначення поняття „контекст” у більш
широкому розумінні слова. Наприклад, він визна-
чається як середовище, у якому існує об’єкт. На нашу
думку, найбільш удалу характеристику контексту в
широкому розумінні дає Макс Фрай. Під „контек-
стом”, пише він, нерідко розуміється відносно завер-
шена в смисловому відношенні частина буття. Чим
глибше ваше знання контексту, тем більш цілісна ваша
індивідуальна картина відповідної ділянки світу, тем
більш повним і адекватним буде розуміння того... [1].

І звичайно ж, необхідно врахувати думку А.Ф-
. Лосєва, який сформулював „аксіому контексту”:
„Усякий знак отримує свою повноцінну значимість
лише в контексті інших знаків, розуміючи під контек-
стом найширший принцип” [7].

На сучасному етапі поняття „контекст” і по-
в’язані з ним контекстне сприйняття, контекстне мис-
лення й судження з позицій контекстності, визначен-
ня контексту проблем, предметів і явищ наявні в
найрізноманітніших галузях знань. Більше того, кон-

текстність сформувалась як чи не переважаючий
спосіб сприйняття. Контекст у сучасному суспільстві
став системним пізнавальним інструментом, який
сприяє переробці, осмисленню й структуруванню
інформації й одночасно протистоїть інформаційно-
му маніпулюванню.

Виходячи з таких уявлень про контекст, можна
стверджувати, що історичний контекст становить со-
бою набір характеристик, які уточнюють умови існу-
вання феномена, що підлягає вивченню, тобто лока-
лізують події чи процеси, які вивчаються, у просторі
й часі. Не буде помилкою самі ці особливі умови, у
рамках яких відбуваються описувані події або дії, на-
зивати історичним контекстом.

Методологічний підхід, який забезпечить кон-
текстне сприйняття життєвого досвіду, діяльності й
поглядів видатних педагогів і діячів освіти Г. Манна й
К. Ушинського, ми назвали підходом загального соц-
іального контексту (термін запозичений у Л.П. Рябо-
ва) [10].

Під час його використання особливе місце
відводиться аналізу зовнішніх факторів, які визнача-
ють характер освіти, її структуру, соціально-еко-
номічні, культурні умови, історичні й національні
традиції, менталітет населення [4].

Стосовно порівняльного історико-педагогічно-
го дослідження підхід загального соціального контек-
сту передбачає виявлення зовнішніх факторів і умов,
які визначили особливості життєвого досвіду, діяль-
ності й еволюцію поглядів видатних педагогів і діячів
освіти Г. Манна й К. Ушинського в історичному про-
сторі й часі. При цьому необхідно буде врахувати не
лише соціально-історичні, але й педагогічні фактори
й умови (педагогічний контекст), які були зовнішні-
ми по відношенню до педагогічних поглядів Г. Ман-
на й К. Ушинського й значною мірою впливали на їх
характер.

Важливим засобом реалізації підходу загаль-
ного соціального контексту в компаративному істо-
рико-педагогічному вивченні педагогічних ідей Г. -
Манна й К. Ушинського є дискурс-аналіз, який в
останнє десятиліття належить до найпопулярніших
методів дослідження в суспільних і гуманітарних на-
уках. На жаль, незважаючи на різноманітність публі-
кацій, у яких зачіпається теорія дискурсу, концепції
дискурс-аналізу, досить проблематично знайти ро-
боти з детальним описом проведення дискурс-анал-
ізу. Дослідники (І.А. Ушанова, Р. Келлер) підкреслю-
ють, що поняттям „дискурс-аналіз” найчастіше
позначають не якийсь спеціальний метод, а скоріше
дослідницькі погляди на предмет дослідження, що
розглядається як певний дискурс (тому, крім терміна
„дискурс-аналіз”, використовується термін „дискурс-
дослідження”). Разом з лінгвістичним дискурс-аналі-
зом, в основі якого лежить класичний аналіз тексту,
використовується суспільно-науковий дискурс-
аналіз, спрямований на дослідження суспільних прак-
тик і процесів комунікативного конструювання.

У найзагальнішому вигляді дискурс-аналіз роз-
глядають як сукупність методик і технік інтерпретації
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різноманітних текстів чи висловлювань як продуктів
мовленнєвої діяльності, яка здійснюється в конкрет-
них суспільно-політичних обставинах і культурно-істо-
ричних умовах. На думку німецького дослідника Р. -
Келлера, дискурс-дослідження містить щонайменше
три фази: постановка питань; формування корпусу
текстів; презентація отриманих результатів [14].

Розрізняють кілька видів дискурс-аналізу: а) тек-
стуальний; б) інтер- чи гіпертекстуальний; в) контек-
стуальний. Останній розглядає будь-яке висловлюван-
ня (текст) як продукт діяльності соціальних агентів,
завжди включених у соціальні взаємодії й структури,
конкретну політичну й культурно-історичну ситуацію.
Для реалізації підходу загального соціального контек-
сту ми будемо використовувати контекстний дискурс-
аналіз. Він дозволяє вивчати й аналізувати тексти робіт
Г. Манна й К. Ушинського як вплетені в деяку „паву-
тину значень” – сітку, „зіткану” й автором, і адреса-
том, а також суспільством і культурою, у яких і стало
можливим спілкування між ними. У цьому випадку в
текстах та їх інтерпретаціях виявляється сама історія,
оскільки будь-які висловлювання, дискурси й „дискур-
сивні комплекси” набувають певного смислу тільки в
конкретній історичній ситуації.

Синхронний або синхроністичний метод в істо-
ричних дослідженнях використовується достатньо
широко для розкриття сутнісно просторової приро-
ди реальності. В енциклопедичному словнику Ф.А-
. Брокгауза й І.А. Ефрона синхронізм (грец. – одно-
часність) визначається як зіставлення одночасних
подій, а синхроністичний метод в історії – зіставлен-
ня одночасних подій, які відбувались у різних народів
і в різних країнах. А.В. Санцевич відзначає, що синх-
ронний метод передбачає вивчення різноманітних
подій і явищ, які відбувались у різних місцях (країнах,
регіонах і т. ін.) одночасно. Застосування цього мето-
ду дозволяє історику виділяти й спільне, і відмінне,
особливе в подіях і явищах економічного, соціально-
політичного й духовного життя, що відбуваються од-
ночасно [11].

У порівняльному історико-педагогічному дос-
лідженні педагогічних ідей Г. Манна й К. Ушинсько-
го синхронізм доречно використовувати не як окре-
мий метод,  а  як методологічний підхід.
Методологічний підхід є однією з форм презентації
методологічного знання й становить собою су-
купність способів пізнавальної діяльності, а також
пізнавальних засобів і процедур. На жаль, в історії
педагогіки рефлексія пізнавальних способів, засобів і
процедур зазвичай відсутня, а методологічний апа-
рат дуже часто формується стихійно. Тому наявні
сьогодні підходи в історико-педагогічних досліджен-
нях навряд чи можна називати підходами в строгому
розумінні слова. Їх можна розглядати в найкращому
випадку як деякі методологічні уявлення, що поста-
ють найзагальнішими орієнтирами для дослідника.

У зв’язку з цим є необхідність більш детально
охарактеризувати синхроністичний підхід й особли-
вості його застосування для порівняльного аналізу
педагогічних ідей Г. Манна й К. Ушинського.

Висновки.
На основі аналізу робіт сучасних педагогів-

компаративістів (Є.І. Бражник, Б.Л. Вульфсон, О.Н.-
 Джуринський, О.С. Заїр-Бек, З.О. Малькова, В.С. М-
ітіна, А.А. Сбруєва та ін.) ми дійшли висновку, що
реалізація синхроністичного підходу в нашому досл-
ідженні передбачає здійснення кількох процедур:
1. Проблематизація.

   У нашому дослідженні ця процедура передбачає
виділення порівнюваних педагогічних проблем, що
можуть існувати в різних формах, але змістовно
перекликаються, і які постають своєрідними оди-
ницями порівняння. Ми виділи чотири проблеми
для порівняння: обґрунтування загальнопедагогіч-
них принципів; теоретичні основи дидактики; тео-
ретичні аспекти виховання; організація шкіл.

2. Вивчення й опис історико-педагогічних фактів.
   У нашому дослідженні передбачається вивчен-
ня, перш за все, первинних джерел – робіт Горація
Манна й К. Ушинського й опис педагогічних ідей,
викладених у них. Вивченню й опису підлягають і
вторинні джерела – роботи вчених, присвячені роз-
гляду педагогічної спадщини двох видатних педа-
гогів.

3. Порівняльний аналіз, пояснення й інтерпретація.
   Порівняння, спираючись на конкретні історико-
педагогічні факти, дає можливість виявити под-
ібності й відмінності в педагогічних ідеях Г. Манна
й К. Ушинського й відкриває можливість для їх по-
яснення. Пояснення, у свою чергу, сприяє вияв-
ленню внутрішніх, глибинних основ педагогічних
поглядів цих учених. Важливе значення має інтерп-
ретація (лат. interpretatio – тлумачення, пояснен-
ня) – когнітивна процедура, яка дозволяє встанови-
ти зміст понять або значення теоретичних положень
через їх аплікацію на ту чи іншу предметну галузь.
У нашому дослідженні інтерпретація забезпечує
розуміння й показує історичне значення ідей і
діяльності видатних педагогів.

Таким чином, забезпечення теоретичності та
прогностичного потенціалу порівняльного історико-
педагогічного дослідження педагогічних ідей Г. Ман-
на та К. Ушинського потребує методологічного об-
ґрунтування,  яке повинне здійснюватись з
урахуванням наявних на сучасному етапі стандартів
пізнавальної діяльності й особливостей предмету
пізнання. Доцільним є використання двох методоло-
гічних підходів – загального соціального контексту та
синхроністичного.

Предметом подальшого вивчення можуть ста-
ти матодологічні принципи та процедури порівняль-
ного історико-педагогічного дослідження.
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Воловик Н.І.
Національний педагогічний університет

імені М. Драгоманова

Анотація . Стаття присвячена  розробці  та  визначенню
кількісних критеріїв оцінки рівня розвитку координаційних
здібностей у дітей 4 років з порушеннями зорового аналіза-
тора. Критерії оцінки розроблені у вигляді спеціальних шкал,
які мають словесну та бальну оцінку всіх показників. Ство-
рена шкала оцінок може бути використана на заняттях з фізич-
ної культури у дітей середнього дошкільного віку з функці-
ональними порушеннями зору.  Дана шкала дозволяє
визначити характер та величину відхилень у розвитку коор-
динаційних здібностей дітей 4-річного віку з функціональ-
ним порушенням зору, забезпечити диференційований та
індивідуальний підхід до кожної дитини.
Ключові слова: дошкільники, зір, координація, критерій, оцінка.
Аннотация. Воловик Н.И.Критерии оценки развития коорди-
национных способностей детей 4-летнего возраста с функци-
ональным нарушением зрения. Статья посвящена разработке
та определению количественных критериев оценки уровня
развития координационных способностей у детей 4 лет с на-
рушением зрительного анализатора. Критерии оценки разра-
ботаны в виде специальных шкал, которые имеют словесную и
бальную оценку всех показателей. Созданная шкала оценок
может быть использована на занятиях по физической культу-
ре у детей среднего дошкольного возраста с функциональным
нарушением зрения. Данная шкала позволит определить ха-
рактер и величину нарушений в развитии координационных
способностей детей 4-летнего возраста с функциональным
нарушением зрения, обеспечить дифференцированных и ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку.
Ключевые слова: дошкольники, зрение, координация, крите-
рий, оценка.
Annotation. Volovik N.I. Criteria  marks of development
coordination motor abilities in 4 age children with functional
impairment vision. The article is devoted to substantiation and

determination of quantitative criteria valueing level of
development coordination motor abilities in 4 age children with
impairment vision analyzer. Criteria marks is substantiation in
special scale which have verbal and point valuing all exponents.
Created scale mark may be used on physical culture session in 4
age children with functional impairment vision. The scale will
enable to determine peculiarities and level of violation
development coordination motor abilities in 4 age children with
functional impairment vision, providing differentia l and
individual method of approach to each child.
Key words: coordination, criterion, mark, preschool, vision.

Вступ.
У дошкільному віці закладаються основи здо-

ров‘я, правильного фізичного розвитку, відбуваєть-
ся становлення рухових якостей, провідними серед
яких є координаційні здібності [1], розвиток яких по-
зитивно впливає на рівень фізичного розвитку та
фізичної підготовленості, на інтелектуальний розви-
ток дитини [3]. Вони визначаються тими біологічни-
ми та психічними функціями, які у дітей з вадами
зору мають дефектну основу, що призводить до по-
рушення їх розвитку [4]. Найбільші відхилення мото-
рики розповсюджуються на сферу координаційних
здібностей, які за всіма показниками відстають від
параметрів здорових однолітків [2,6]. Аналіз науково-
методичної літератури та інформація отримана про-
тягом педагогічного спостереження показали, що
недостатня кількість досліджень з проблеми розвит-
ку та критеріїв оцінки координаційних здібностей у
дітей дошкільного віку з порушенням зору, що суттє-
во знижує ефективність навчання спрямованого на
формування координаційної сфери дітей дошкільно-
го віку з даною патологією.

Робота виконана за планом НДР НПУ імені М.
Драгоманова.

Формулювання цілей статті. Розробити та
визначити кількісні критерії оцінки рівня розвитку
координаційних здібностей дітей 4-річного віку з фун-
кціональними порушеннями зору та без зорової па-
тології. Використано такі методи: аналіз науково-ме-
тодичної  літератури; аналіз  медичних карт;
педагогічні спостереження, педагогічний експери-
мент, методи математичної статистики.

Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми 4-річного

віку на заняттях з фізичної культури на базі школи-
дитячого садка „Пізнайко” І ступеня для дітей з вада-
ми зору та на базі комунального дошкільного на-
вчального закладу № 712 м. Києва. Всього в
експериментальному дослідженні взяло участь 60
дошкільнят 4 років, а саме 18 дівчаток та 14 хлопчика
зі спеціалізованих груп для дітей з порушенням зору,
13 дівчаток та 15 хлопчиків без порушення зорового
аналізатора. дітей. На основі результатів проведено-
го педагогічного експерименту зі встановлення рівня
розвитку координаційних здібностей у дітей середнь-
ого дошкільного віку в дошкільних навчальних закла-
дах розроблено та визначено кількісні критерії оці-
нювання розвитку координаційних здібностей у дітей
4-річного віку з функціональними порушеннями
зору та без зорової патології.
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Таблиця 1 
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 4 років з функціональними порушеннями зору 

 
Рівень, бал 

низький 
 

нижчий від 
середнього 

середній 
 

вищий від 
середнього 

високий 
 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 
Човниковий біг , с > 20,7 20,6 -19,8 19,7 -18,2 18,1 -17,4 17,3 < Оцінка й регуляція 

просторово-
часових і 
динамічних 
параметрів рухів 

Метання тенісного 
м’яча, м < 1,99 2,0 - 2,26 2,27 -2,81 2,82-3,08 3,09 > 

Ходьба по прямій із 
закритими очима, см > 154,9 154,8 -

131,8 131,7 -85,7 85,6 -62,6 62,5< 

Кидки м’яча в ціль, 
бали < 0,1 0,2 - 0,5 0,6 - 1,4 1,5 -1,8 1,9 > 

 
Орієнтування в 
просторі 

Біг до м’ячів, с >20,7 20,6 -19,9 19,8 -18,4 18,3 -17,7 17,6 < 
методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 4,4 4,5 - 5,2 5,3 -6,8 6,9 -7,7 7,8 > Збереження 
статичної 
рівноваги методика 

Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 1,7 1,8 - 2,1 2,2 -3,0 3,1 -3,4 3,5 > 

Збереження 
динамічної 
рівноваги 

Повороти на 
гімнастичній лаві, раз < 1,8 1,9 - 2,1 2,2 -2,7 2,8 -3,0 3,1 > 

Відтворення 
ритму 

Ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 3,5 3,6-4,2 4,3 -5,5 5,6 - 
6,3 6,4 > 

Розслаблення 
м’язів 

Повороти тулуба, 
бали < 1,2 1,3-1,5 1,6-2,1 2,2-2,3 2,4 > 

Координованість 
рухів Десять „вісімок”, с > 35,8 35,7-33,2 33,1-27,8 27,7-25,2 25,1 < 

 
Таблиця 2 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 4 років з функціональними порушеннями зору 
 

Рівень, бал 
низький 

 
нижчий від 
середнього 

середній 
 

вищий від 
середнього 

високий 
 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 
човниковий біг , с > 19,7 19,6-18,9 18,8-17,3 17,2-16,5 16,4 < оцінка та регуляція 

просторово-часових 
і динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 1,9 1,8-2,4 2,3-3,2 3,3- 

3,7 3,8 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, см > 140,5 140,4-122,1 122,0-85,1 85,0-66,6 66,5 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 0,2 0,3- 

0,6 0,7-1,6 1,5-2,1 2,0 > 

 
 
 
орієнтування в 
просторі біг до м’ячів, с > 23,1 23,0-21,4 21,3-18,2 18,1-16,5 16,6 < 

методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 4,8 4,9 -5,5 5,6-6,8 6,9-7,5 7,6 > 
збереження 
статичної рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 2,0 2,1-2,3 2,4-3,0 3,1-3,3 3,4 > 

збереження 
динамічної 
рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, раз < 1,8 1,9-2,2 2,3-2,7 2,8-3,0 3,1 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування руками, 
раз 

< 3,1 3,2-4,0 4,1-5,8 5,9-6,6 6,7 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, бали < 1,1 1,2-1,6 1,7-2,5 2,6-2,8 2,9 > 
координованість 
рухів 

десять „вісімок”, с > 36,7 36,6-33,5 33,4-26,9 26,8-23,6 23,5 < 
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Таблиця 3 
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 4 років 

 
Рівень, бал 

низький 
 

нижчий від 
середнього 

середній 
 

вищий від 
середнього 

високий 
 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 
човниковий біг , с > 15,0 15,1-14,6 14,5-13,8 13,713,4 13,3 < оцінка та регуляція 

просторово-часових 
і динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 3,8 3,9-4,1 4,2-4,5 4,6-4,8 4,7 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, см > 93,3 93,3-78,7 78,6-49,7 49,6-35,1 35,0 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 1,2 1,3-1,8 1,9-3,3 3,4-4,0 4,1 > 

 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 14,2 14,1-13,4 13,3-11,9 11,8-11,2 
 11,1 < 

методика 
Бондаревсько-го, с 
(відкриті очі) 

< 8,94 8,95-10,9 10,91-14,81 14,82-
16,77 16,78 > 

збереження 
статичної рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 5,2 5,21-5,72 5,73-6,75 6,76-7,27 7,28 > 

збереження 
динамічної 
рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз 

< 3,2 3,3-3,6 3,7-4,3 4,4-4,6 4,7 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування 
руками, раз 

< 6,5 6,6-7,1 7,2-8,2 8,3-8,8 8,9 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, 
бали < 2,0 2,1-2,5 2,6-3,3 3,4-3,8 3,9 > 

координованість 
рухів 

десять „вісімок”, с > 24,9 24,8-23,4 23,3-20,4 20,3-18,9 18,8< 

 
Таблиця 4 

Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 4 років 
 

Рівень, бал 
низький 

 
нижчий від 
середнього 

середній 
 

вищий від 
середнього 

високий 
 

 
Координаційні  
здібності 

 
Тести 

1 2 3 4 5 
човниковий біг , с > 16,3 16,2-14,6 14,5-15,7 15,6-14,1 14,0 < оцінка та регуляція 

просторово-часових 
і динамічних 
параметрів рухів 

метання тенісного 
м’яча, м < 3,0 3,1-3,4 3,5-4,3 4,4-4,7 4,7 > 

ходьба по прямій із 
закритими очима, см > 90,1 90- 

79,1 79,0-57,3 57,2-46,4 46,3 < 

кидки м’яча в ціль, 
бали < 0 0,1-1,7 1,72-3,1 3,2-3,8 3,9 > 

 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м’ячів, с > 13,3 13,2-12,7 12,6-11,6 11,5-11,1 11,0 < 
методика 
Бондаревського, с 
(відкриті очі) 

< 9,4 9,5-11,1 11,2-14,4 14,5-16,2 16,3 > 
збереження 
статичної рівноваги 

методика 
Бондаревського, с 
(закриті очі) 

< 4,7 4,8-5,4 5,5-6,9 7,0-7,6 7,7 > 

збереження 
динамічної 
рівноваги 

повороти на 
гімнастичній лаві, раз < 3,1 3,2-3,5 3,6-4,3 4,4-4,6 4,7 > 

відтворення ритму ритмічне 
постукування руками, 
раз 

< 6,6 6,7-7,3 7,4-8,4 8,5-9,1 9,2 > 

розслаблення м’язів повороти тулуба, бали < 2,3 2,4-2,5 2,6-3,1 3,2-3,5 3,6 > 
координованість 
рухів 

десять „вісімок”, с > 25,2 25,1-23,7 23,6-20,6 20,5-19,0 18,9 < 
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На основі даних дослідження вікових особли-
востей розвитку координаційних здібностей дітей 4-
річного віку [2] розроблені шкали оцінювання, зок-
рема спеціальну шкалу оцінок, згідно з якою за
середній рівень прояву того або іншого показника
бралося Х ± 0,5σ. Рівень „вищий від середнього”: від
Х + 0,6σ до Х + 1σ, „нижчий від середнього”: від Х –
0,6σ до Х – 1σ. Високий рівень: Х + 1,1σ і більше,
низький: Х – 1,1σ і менше [5].

Шкали містять словесну та бальну оцінку всіх
показників та включають в себе варіанти: 1 бал – низь-
кий рівень розвитку, 2 бала – нижчий від середнього,
3 бали – середній рівень розвитку, 4 бали – вищий від
середнього, 5 балів – високий рівень розвитку. Роз-
роблена шкала оцінок дозволяє визначити характер
та величину відхилень у розвитку координаційних
здібностей дітей 4-річного вік, забезпечити диферен-
ційований та індивідуальний підхід до кожної дитини
(табл. 1, 2, 3, 4).

Висновки.
1. Для ефективного навчання, спрямованого на фор-
мування координаційних здібностей у дітей дошк-
ільного віку з функціональним порушенням зору,
спочатку необхідно провести комплексне тестуван-
ня всіх видів координаційних здібностей на визна-
чення рівня їх розвитку, використовуючи розробле-
ну шкалу оцінки розвитку координаційних
здібностей. Підбирати тести необхідно таким чином,
щоб вони були доступними дітям з порушенням
функцій зорового аналізатора, відповідали морфо-
логічним особливостям та руховій підготовці дітей
дошкільного віку, забезпечували диференційовані
результати, які виявляють рівень розвитку конкрет-
них координаційних здібностей. Тести повинні бути
відносно простими за умовами організації та про-
ведення, не вимагати спеціального навчання. З на-
бору тестів необхідно виключити виси, стрибки з
висоти, в довжину на максимальну відстань, різкі
нахили, вправи з обтяженнями, перекиди.

2. Створена шкала оцінок може використовуватися в
процесі занять фізичними вправами дітей з функц-
іональними порушеннями зору на заняттях з фізич-
ної культури під час визначення рівня розвитку всіх
видів координаційних здібностей з метою подаль-
шого більш ефективного навчання, яке спрямова-
не на формування оптимального рівня розвитку
координації рухів.

Наші подальші дослідження присвячені роз-
робці кількісних критеріїв оцінки розвитку координа-
ційних здібностей дітей старшого дошкільного віку з
функціональними порушеннями зору.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ
МЕМБРАН ПРИ ГИПЕРЭПИДЕРМОПОЭЗЕ

Гончаренко М. С.
Харьковский национальный университет

имени В.Н. Каразина

Аннотация. В работе установлены значительные изменения
в липидной и белковой организации эритроцитарных мемб-
ран при псориазе. Микрогетерогенность липидного бислоя
при гиперэпидермопоэзе характеризуется увеличением уров-
ня лизофосфатидилхолина, отношения холестерин/фосфо-
липиды, появлением новой фракции ганглиозида.
Ключевые слова: гиперэпидермопоэз, эритроциты, липид-
ный состав, белковый состав, функциональная активность.
Анотація. Гончаренко М. С. Хімічний склад еритроцитар-
них мембран при гіперепідермопоезі . В роботі приведені
значні зміни в ліпідній та білковій організації еритроцитар-
них мембран при псоріазі. Микрогетерегенність ліпідного
бішару при гіперепідермопоезі характеризується збільшен-
ням рівня лізофосфатидилхоліну відношення холестерин/
фосфоліпіди появою нової фракції гангліозиду.
Ключові слова: гіперепідермопоез, еритроцити, ліпідний
склад, білковий склад, функціональна активність.
Annotation. Goncharenko M.S. Chemical compound corpuscles
of membranes at hyperepydermopoeze. The considerable
changes in lipidous and albuminous organization of red corpuscles
membranes at psoriasis are set in work. Microgeterogenics of
lipid’s biolayer at hyperepydermopoeze is characterized by the
increase of level of lizofosfatidylkholin, relation of holesterin
and phospholipids, appearance of a new faction of ganglyozyda.
Keywords: hyperepydermopoez, red corpuscles, composition
of lipids, albuminous composition, functional activity.

Введение.
Одним из основных направлений современ-

ной мембранологии является выяснение особенно-
стей структурно-функциональных характеристик
биологических мембран как информативного пока-
зателя различных физиологических состояний орга-
низма при эндогенных и экзогенных воздействиях.
Огромный арсенал фундаментальных биофизичес-
ких и биохимических методов позволяет в настоящее
время объективно характеризовать динамику мемб-
ранного транспорта, энергообразования, структур-
ной организации, контактных свойств и других харак-
теристик мембран (Бергельсон, 1975; Авцин,
Шахламов, 1979; Евтодиенко, 1980; Скулачев, 1982).

Расширение и углубление данного направле-
ния исследований позволяет совершенствовать зна-



35

ния о мембранной патологии клетки и на их основе
раскрывать механизмы развития отдельных заболе-
ваний. Эти предпосылки явились фундаментальной
базой для развития и совершенствования медицинс-
кой мембранологии, главными задачами которой яв-
ляются расшифровка патогенеза заболеваний, раз-
работка новых методов терапии с использованием
мембранотропных и мембранокоррегирующих
средств, новых методов диагностики.

В рамках этой проблемы особое место зани-
мает изучение мембранологических аспектов хро-
нических заболеваний кожи о нарушением процес-
сов роста и размножения клеток эпидермиса.
Примером такого заболевания является псориаз –
распространенный дерматоз неясной этиологии и
генеза (Задорожный, 1983; Довжанский, 1976, 1984;
Скрипкин, 1984). Существует ряд гипотез возникно-
вения данного заболевания: нейрогенная, вирусная,
обменная, гормональная, генетическая и др. (Мор-
довцев, 1977; Цераидис, 1977; Игошин, 1980; Тищен-
ко, 1980; Farber , 1981; Фролов, 1982; Яговдик, 1984;
Беляев, 1985; Miura, 1985), которые основываются на
данных клинических, патогистологических и биохи-
мических исследований больных. Согласно сложив-
шимся представлениям, данный дерматоз характери-
зуется повышенной пролиферацией эпидермиса,
изменением кератинизации и дифференцировки кле-
ток, нарушением липидного, углеводного и белково-
го обмена (Корсун, 1975; Довжанский, 1976; Игошин,
1980; Каламкарян, 1980; Цветкова и др., 1981). Несмот-
ря на то, что первичная инициация пролиферации
клетки осуществляется через изменение ее структур-
но-функциональных характеристик и модификацию
энергетического метаболизма (Маленков, 1976; Хо-
рог, 1982; Епифанова, 1983; Веренинов, 1986), возник-
новение хронического гиперэпидермопоэза ранее не
связывали с нарушением организации клеточных
мембран.

До настоящего времени нет систематических
исследований по динамике изменения химического
состава клеточных мембран.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина.

Формулирование целей работы.
Цель настоящей работы состояла в сравнитель-

ном исследовании липидного и белкового состава
мембран эритроцитов в норме и при псориазе в со-
стоянии обострения и ремиссии.

Результаты исследований.
В настоящей работе псориаз служил моделью

патофизиологического состояния, характеризующе-
гося усиленным эпидермопоэзом. Объектом изуче-
ния являлись эритроциты. Изучение химического
состава эритроцитов при гиперэпидермопоэзе про-
водили путем исследования количественных и каче-
ственных особенностей белкового, липидного и ган-
глиозидного содержимого мембран по
общепринятым методам. Микровязкость фосфоли-
пидного слоя эритроцитарных мембран изучали с
помощью флуоресцентного зондирования полиме-

тиловым красителем трикарбоцианом (Валовик,
1985), электрофоретическая подвижность эритроци-
тов определялась согласно Левину и Шереметьеву
(1981).

Химический состав эритроцитарных мембран
при гиперэпидермопоээе как представлени на таб-
лице 1. Как следует из данных табл. , липидный состав
мембран  эритроцитов при псориазе выявляет каче-
ственные и количественные изменения. Так, период
обострения псориаза коррелирует с появлением в
эритроцитарной мембране фракций моно- и дигли-
церидов, с увеличением содержания холестерина,
ростом молярного отношения холестерин /фосфо-
липиды, с количественными изменениями состава
фосфолипидов: увеличением ЛФХ, снижением ФК
(табл.). Некоторые различия наблюдаются и в жир-
нокислотном составе, что в целом характеризуется
увеличением отношения ННЖК к НЖК.

Существенные различия наблюдаютоя в ган-
лиозидном составе эритроцитов при псориазе, что
выражается в уменьшении процентного содержания
фракций ганлиозидов GM2 и   GM3 и появлении ново-
го сиаломоноглобозида Gx (см. рис.). Вероятно, та-
кая модификация гликокаликса эритроцитов обеспе-
чивает перестройку рецепторного аппарата клетки.

Изменения химического состава эритроцитов
при псориазе носят устойчивый характер и обуслов-
ливают модификацию ультраструктурной организа-
ции эритроцитов, выражающуюся в снижении дефор-
мируемости и электрофоретической подвижности
эритроцитов (ЭФП). Так, индекс фильтруемости эрит-
роцитов в норме составляет 0,95+0,07, при псориазе в
период обострения – 1,23+0,05 (р<0,05). ЭФП эритро-
цитов в норме равна 2,89+0,01•10-5 см2 В-I с-I, при псо-
риазе в период обострения 2,08+0,001•10-5 см2 В-I с-I

(р<0,001). Электрономикроскопический контроль
морфологии клетки также выявил при гиперэпидер-
мопоэзе увеличение количества эхиноцитов в общей
популяции эритроцитов.

Эти результаты однозначно указывают на сни-
жение при псориазе мембранного потенциала и по-
верхностного заряда эритроцитов и изменение их
цитоскелета. Такое заключение подтверждается дан-
ными о составе мембранных белков эритроцитов при
гиперэпидермопоэзе. В белковом спектре эритроци-
тарных мембран установлено снижение содержания
спектриновых белков с молекулярным весом 240 кД
и увеличение белков полосы 4 с молекулярным ве-
сом 66 кД.

Данные о модификации барьерно-транспор-
тных свойств и химического состава клеточных мем-
бран при псориазе подтверждаются результатами
исследований осмотической резистентности эритро-
цитов к различным нарушениям барьерных свойств
мембран. Установлено, что при данной патологии
эритроциты более устойчивы к осмотическому ге-
молизу в растворе 0,1-0,07 М NаС1 , также они более
устойчивы к электрическому пробою: в норме сред-
ний потенциал пробоя составляет 948 мВ, а при псо-
риазе – 1043 мВ, что указывает на изменение элект-
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Рис. 1. Ганглиозидный состав мембран эритроцитов:

 – контроль,    – псориаз, рецидив,    – псориаз, ремиссия,
GDIa – ганглиозид GDIa , GMI – ганглиозид   GMI-рподобный, GM2   – ганлиозид   GM2-подобный,
GM3 – ганглиозид GM3-подобный, Gx – неизвестный ганглиозид.

Таблица 1. 
Характеристика липидного бислоя эритроцитарных мембран при усиленном эпидермопоэзе 
 

Обследуемые группы 

Больные псориазом 
Изучаемый показатель, ед. измерения Лица контрольной группы рецидив ремиссия 

Фосфолипиды (Фл), 1° 65,7+2,1 65,6+2,0 64,2+2,5 

Холестерин (X), % 26,8+1,0 30,0+0,8* 31,9+1,5* 
Х/Фл, моль/моль 0,8+0,03 0,9+0,03* 0,96+0,05* 

Фосфолипидный состав, %:    

лизофосфатидилхолин (ЛФК) 1,9+0,2 2,6+0,2* 1,7+0,2 
фосфатидилхолин (Фх) 27,0+0,6 25,9+1,2 29,0+1,1 
софингомиэлин 10,7+0,6 11,6+0,8 11,0+1,0 
фосфатидилсерин 18,6+1,0 19,2+1,1 15,5+1,4* 
фоофатидилэтаноламин 34,4+0,8 35,0+0,8 38,2+1,2* 
фосфатидная кислота (ФК) 7,4+0,7 6,0+0,8 5,1+0,6* 

*р < 0,05 по сравнению с контрольной группой. 
 

ромеханических свойств мембран эритроцитов (рис.
2). В то же время эритроциты больных псориазом
менее устойчивы к действию сапонина и более по-
вреждаются при перекисном гемолизе.

Определение зависимости между изменени-
ем химического состава липидов мембран эритро-
цитов больных псориазом и изменением функцио-
нальной активности клетки прослеживается и по
другим параметрам.

Так, увеличение лизофосфатидилхолина и
доли ненасыщенных жирных кислот делают эритро-
цитарную мембрану при гиперэпидермопоэзе бо-
лее жидкой. Об этом же свидетельствуют данные о
снижении микровязкости фосфолипидного бислоя:
в норме – 3,35 П, при псориазе – 1,25 П. В то же время
увеличение в эритроцитах холестерина и холестерин-
фосфолипидных отношений способствует снижению
текучести липидного бислоя. Получается, что в це-
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лом при данной патологии увеличивается микроге-
терогенность липидной части мембран эритроцитов.
Естественно, что это оказывает существенное влия-
ние на их функционирование, в том числе и на транс-
портные -свойства. Так, согласно литературным дан-
ным ,  увеличение лизофосфатидилхолина  и
ненасыщенных жирных кислот в мембране усилива-
ют ее неспецифическую проницаемость (Антонов,
1982; Иванов, 1982; Евтодиенко, 1985). Высказывает-
ся также мнение, что изменение концентрации холе-
стерина является лимитирующим звеном ее транс-
портных свойств (Лопухин, Арчаков, Владимиров,
1983). Вполне вероятно, что именно вышеописанный
механизм является причиной снижения проницае-
мости эритроцитарных мембран для воды. Анало-
гичным образом объясняется и снижение при псо-
риазе скорости переноса  калия с помощью
валиномицина и по Са-зависимым калиевым кана-
лам. Определенное влияние оказывает уровень холе-
стерина в мембране и на транспорт кальция. Извест-
но,  например,  что увеличение холестерина
коррелирует с ростом скорости входа кальция в клет-
ку по потенциал-зависимым каналам  и что скорость
синтеза холестерина в клетке определяется уровнем
внутриклеточного кальция. Подобные зависимости
наблюдаются и в эритроцитах при псориазе. Взаимо-
связь этих двух параметров и устойчивый характер
их увеличения в эритроцитах при гиперэпидермопо-
эзе указывают на патогенетическую значимость вы-
явленных изменений.

Выводы.
Обобщая материалы данного раздела, следу-

ет заключить, что в эритроцитах больных псориа-
зом выявлены значительные изменения в липидной
организации мембран, указывающие на увеличе-

ние микрогетерогенности ее липидного бислоя.
Часть из установленных изменений (уровень холес-
терина, отношение холестерин/фосфолипиды, ли-
попротеидный состав) сохраняются и в период ре-
миссии, указывая на устойчивый характер этих
изменений, возможно, наследственного генезиса.
Изменение ганлиозидного и фосфолипидного со-
ставов, а также увеличение холестерина могут ука-
зывать на активацию мембраногенеза эритроидных
клеток и их некоторое отставание в дифференци-
альном развитии при гиперэпидермопоэзе. Такое
предположение согласуется с данными об актива-
ции пролиферативных процессов в ретикуло-эндо-
телиальной системе больных псориазом. Выявлен-
ные изменения липидной составляющей мембран
эритроцитов при гиперэпидермопоэзе оказывают
существенное влияние на их барьерно-транспорт-
ные свойства специфической и неспецифической
природы.

В целом полученные данные предполагают,
что липидные модификации усиливают в период
обострений неспецифическую проницаемость
мембран. Природа этого усиления, по-видимому,
связана с механизмами деградации липидного бис-
лоя мембран, поэтому дальнейшее выяснение при-
чин развития и усиления патологии мембранных
систем транспорта в эритроцитах  при гиперэпи-
дермопоэзе необходимо продолжать путем иссле-
дования   молекулярных механизмов повреждения
липидного бислоя.
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Рис. 2. Электромеханическая устойчивость
эритроцитов при псориазе.

Кривые полезависимого гемолиза: I – контроль,
2,- больные псориазом, обострение, 3 – ремиссия.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению транспорт-
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Введение.
Согласно современным представлениям фи-

зиологические состояния организма в значительной
степени определяются особенностями структурно-
функциональной организации биологических мем-
бран. В связи с этим цель данной работы состояла в
изучении особенностей транспорта ионов К, Na, Ca
и воды в эритроцитах при повышенном эпидермо-
поэзе.

При изучении развития данного патологичес-
кого процесса на уровне организма важным услови-
ем эффективности исследования является выбор ин-
тактной тест-системы, которая позволила бы следить
за состоянием динамики заболевания.

Дело в том, что псориаз не моделируется на
животных и не воспроизводится в культуре клеток.
Поэтому в силу системности патологического про-
цесса при псориазе и наследственного генеза забо-
левания представляется возможным в качестве объек-
та исследования использовать клетки крови –
эритроциты, которые отражают нарушение метабо-
лизма в различных органах и тканях и позволяют сле-
дить за динамикой развития заболевания.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина.

Формулирование целей работы.
В данной работе изучались барьерно-транс-

портные свойства эритроцитов в организме с уси-
ленным эпидермопоэзом, что включало: исследова-
ние распределения ионов калия, натрия, кальция,
магния, цинка в системе эритроцит - плазма крови -
моча, транспорта Н2О, К+,  Nа + , Ca+ в эритроцитах и
их осмотической резистентности, детально исследо-
ваны калий-транопортирующая система, транспорт
воды, активный и пассивный перенос ионов кальция
и натрия.

Результаты исследований.
Было установлено, что скорость пассивного

входа кальция в эритроциты при псориазе в два раза
выше данного показателя в норме (табл. 1).

При этом активность Са-АТФ-азы не изменя-
ется (табл. I). Безусловно, такой активности Са-АТФ-
азы недостаточно для компенсации двукратного по-
вышения пассивного входа кальция и поддержания
физиологического уровня Са в клетке при псориазе.

Значительные изменения обнаружены и в про-
ницаемости эритроцитарных мембран для ионов ка-
лия, натрия и воды (табл. 1). При псориазе наблюда-
ется устойчивое увеличение пассивного тока калия
и снижение его транспорта с помощью валиноми-
цина  по Са-зависимым каналам. Транспорт ионов
натрия как пассивный, так и активный усиливается, а
перенос воды снижается (табл. 1). Следовательно,
период активной пролиферации эпидермиса сопро-
вождается усилением в эритроцитах пассивных то-
ков калия, натрия, кальция. Наиболее выраженные
нарушения наблюдаются в системе пассивного
транспорта кальция. Выявленные особенности но-
сят устойчивый характер: в период ремиссии не на-
блюдается полной нормализации изучаемых показа-
телей. В то же время, нарушение мембранных систем
транспорта при гиперэпидермопоэзе носит неодно-
родный характер: часть показателей, а именно: пере-
нос калия по Са-зависимым калиевым каналам и с
помощью валиномицина, а также транспорт воды
обнаруживают уменьшение скорости переноса.

В целом установленные зависимости отража-
ют механизм изменения проницаемости эритроцитар-
ных мембран при гиперэпидермопоэзе. Выявленная
модификация барьерно-транспортных свойств мем-
бран эритроцитов предполагает изменение их ионно-
го состава, структурной организации, функциональ-
ной активности, энергетического метаболизма.

В аспекте продолжения данного направления
исследований нами были изучены особенности ион-
ного состава и структурной организации эритроци-
тов при гиперэпидермопоэзе. Анализ распределения
ионов калия, натрия, кальция, магния, цинка в эрит-
роцитах, плазме крови и моче показал, что период
обострения заболевания сопровождается увеличени-
ем содержания в клетке кальция, магния, натрия, сни-
жением цинка, К/Nа   градиента, развитием, гипока-
лиемии и цинкурии (табл. 2). Особый интерес
представляют, данные о патологической динамике
увеличения кальция в эритроцитах больных псориа-
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Таблица 1 
Транспортные свойства эритроцитарных мембран при гиперэпидермопоэзе 

 
обследуемые группы 

Лица контрольной 
группы 

Больные псориазом 
 

Изучаемый показатель, ед. измерения 
 
  обострение ремиссия 
Пассивный транспорт кальция, мкмоль 
45 Са/час.л эр. 

0,244+0,001  0,467+0,008*  

Активность Са-АТФазы, мкмоль Фн/мин. л эр. 234,1+4,1 239,4+4,6  
Пассивный транспорт калия, нмоль К+/мин.106   эритр. 0,07+0,01 0,12+0,01* 0,09+0,01 
Транспорт К+ с помощью 
валиномицина, нмоль К+/мин. 106 эр. 

1,09+0,08 0,91+0,06 0,92+0,07 

Транспорт К+ по Са-активируемым калиевым каналам, -    
нмоль К+/мин. л эр. 

11,94+1,2 6,19+0,48* 10,45+0,98 

Транспорт Н2О, с 8,1+0,1 8,4+0,1* 8,4+0,1* 
Оубаиннезависимый (активный) транспорт натрия, ммоль 
Nа+/час. л эритр. 

0,24+0,06 0,45+0,04* 0,23+0,05 

Оубаиннезависимый (пассивный) транспорт натрия, 
ммоль н»+/час. л эр. 

0,13+0,02 0,22+0,03* 0,12+0,03 

      *р/ 0,05 по отношению к контрольной группе. 
 

Таблица 2 
Особенности ионного состава эритроцитов при гиперэпидермопоэзе 

 
Обследуемые группы 

Больные псориазом 
Изучаемый показатель; ед. измерения 

Лица контрольной 
группы рецидив ремиссия 

Содержание кальция, ммоль/л эр. 0,75+0,04 0,97+0,06* 0,89+0,01* 
Содержание кальция в мытых в среде с ЭГТА 
эритроцитах, ммоль/л эр. 

0,3+0,03 0,36+0,02* 0,36+0,02* 

Содержание магния, ммоль/л эр. 2,3+0,1 2,7+0,1* 2,8+0,15* 
Содержание цинка, ммоль/л эр. 0,155+0,008  0,137+0,005* 0,144+0,006 
Са2+/Zn 2+ 4,84+0,71 8,46+0,69* 6,28+0,25* 
Mg 2+/Са2+ 3,11+0,27 2,75+0,23 3,10+0,30 
Содержание калия, ммоль/л эр. 80,0+2,5 85,7+1,8 88,3+2,1 
Содержание натрия, ммоль/л эр. 3,8+0,2 4,2+0,2 4,5+0,3 

*p <0.05 по отношении к контрольной группе. 

зом (табл. 2). Обнаруженные изменения ионного
состава эритроцитов при гиперэпидермопоэзе ста-
вит вопрос об изменении на уровне клетки корреля-
ционного взаимодействия ионов при данной пато-
логии. Для анализа этих изменений был использован
метод корреляционных плеяд, позволяющий оценить
качественные изменения в нарушении ионного об-
мена при псориазе с выделением ведущего звена.
Было установлено, что ведущая роль в ионных пере-
стройках в период обострения принадлежит измене-
ниям магния и кальция, в норме регуляторная роль
принадлежит натрию, а цинк выполняет регулятор-
но-компенсаторную роль в период разрешения па-
тологического процесса (рис. 1).

Таким образом, проведенный анализ и дан-
ные об увеличении содержания кальция в эритроци-
тах за счет активации пассивного входа указывают на
ведущую роль изменений кальциевого обмена в раз-
витии патологического процесса (рис. 2). Это поло-
жение подтверждается и данными о перераспреде-
лении ионов магния. в эритроцитах,  которые всегда

отслеживают уровень кальция. Ведущая роль каль-
ций-магниевых отношений в период обострения в
системе взаимодействующих ионов указывает на
патогенетическую значимость этих изменений. Су-
щественным дополнением в понимании этого воп-
роса являются данные о ведущей роли эритроцитар-
ного цинка в период ремиссии. Так как цинк является
внутриклеточным антагонистом кальция, то выявлен-
ные зависимости указывают не только на важность
содержания цинка в клетке при гиперэпидермопоэ-
зе, но и на возможность регуляции мембранных на-
рушений, инициируемых . кальцием, через измене-
ние внутриклеточного соотношения Саэр / Znэр .

Сопоставляя полученные данные об ионном
составе эритроцитов при псориазе с особенностями
проницаемости их мембран, следует заключить, что
причины изменения ионного гомеостаза клетки при
данной патологии обусловлены нарушением их мем-
бранных систем транспорта. При этом существен-
ную роль в нарушении барьерной функции мемб-
ран играет усиление пассивного транспорта ионов
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Са2+, К+, Nа+. Проведенные исследования выявили
корреляцию между активацией пассивного транс-
порта ионов в эритроцитах при псориазе и тяжестью
патологического процесса. В то же время остается
открытым вопрос о причинах возникновения и уси-
ления пассивной проницаемости мембран.

Выводы.
Таким образом, в данной работе, обнаруже-

ны изменения проницаемости мембран эритроци-
тов при повышенной пролиферативной активности
эпидермиса, выражающиеся в увеличении скорости
пассивного транспорта ионов кальция, натрия, ка-
лия, снижении транспорта воды и скорости перено-
са калия, индуцированного валиномицином и по
Са2+-зависимым каналам.

Выявленные биофизические и биохимические
изменения барьерно-транспортных свойств мембран
и энергетического метаболизма клеток крови позво-
ляют составить представление о мембранной пато-
логии клетки при псориазе. Согласно полученным
данным механизм возникновения заболевания опос-
редован повышенным входом кальция в клетку. Уси-
ление этого процесса приводит к гиперактивации
пролиферации и развитию клинических проявлений
болезни.
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Рис. 1. Интеркорреляционные связи катионов в
крови в норме (А), у больных псориазом в период

обострения (Б) и в период ремиссии (В):

– прямая связь     ( r ≥ 0,3-0,5);
– прямая связь     ( r ≥0,5-0,8);
– обратная связь /( r ≥0,3-(0,5));
– обратная связь ( r ≥ -0,5-(0,8)).

Рис. 2. Состояние Са обмена в эритроцитах при гиперэпидермопоэзе.
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БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК СРЕДСТВО
РЕКРЕАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ

Григонене Й.Й., Скирене В., Науцкунайте Л.
Литовская академия физической культуры, Каунас

Аннотация. В статье рассматриваются причины посещения
бань, наиболее популярные виды банных процедур и их вли-
яние на деятельность сердечно-сосудистой системы челове-
ка. Большинство посетителей оздоровительного центра по-
сещают баню  с целью приятно провести время. Часть
испытуемых пользуется банными процедурами для укрепле-
ния здоровья. Женщины отдают предпочтение сауне и паро-
вой (турецкой) бане. Мужчины чаще выбирают сауну. После
банных процедур ЧСС увеличивается. Наибольшее измене-
ние его величины отмечено после посещения паровой (ту-
рецкой) бани. После банных процедур отмечается незначи-
тельное уменьшение систолического и диастолического
давления крови.
Ключевые слова: сауна, паровая баня (турецкая), баня с ин-
фракрасным излучением, частота сердечных сокращений
(ЧСС), артериальное давление (АД).
Анотація. Григоненє Й. Й., Скиренє В., Науцкунайте Л. Лаз-
неві процедури як засіб рекреації і їхній вплив на діяльність
серцево-судинної системи. У статті розглядаються причини
відвідування бань, найбільш популярні види лазневих проце-
дур і їхній вплив на діяльність серцево-судинної системи
людини. Більшість відвідувачів оздоровчого центра відвіду-
ють лазню з метою приємно провести час. Частина випро-
буваних користується лазневими процедурами для зміцнен-
ня  здоров’я . Жінки віддають перевагу сауні й  паровий
(турецької) лазні. Чоловіка частіше вибирають сауну. Після
лазневих процедур ЧСС збільшується. Найбільша зміна його
величини відзначено після відвідування паровий (турецької)
лазні. Після лазневих процедур відзначається незначне змен-
шення систоличного й діастоличного тиску крові.
Ключові слова: сауна, парова лазня (турецька), баня з інфра-
червоним випромінюванням, частота серцевих скорочень
(ЧСС), артеріальний тиск (АТ).
Annotation. Grigoniene J.J., Skyriene V., Nauckunaite L. The
choosing reasons of baths as means of recreation, their influence
on the rates of cardiovascular system. The article deals with the
reasons of baths attendance. The most popular baths have been
defined and there was cleared up how they affect the indexes of
cardiovascular system. The majority of visitors of the improving
center attend a bath with the purpose pleasantly to spend. The
part of examinees uses procedures of a bath for strengthening
health. Women prefer a sauna and a fallow (turkish) bath. Men
select a sauna more often. After procedures of a bath frequency
of cardiac reductions increases. The greatest change of his
magnitude marked after visitation of a fallow (turkish) bath.
After procedures of a bath negligible decrease systolic and a
diastolic pressure of a blood is registered.
Keywords: sauna, turkish bath, infrared rays bath, the Rates of
Cardiovascular System.

Введение.
Баня является хорошим средством поднятия

настроения и устранения усталости. На фоне акти-
визации различных функций организма повышается
кровоснабжение мозга, улучшается внимание, па-
мять, умственная работоспособность [2].

С давних пор до настоящего времени сохра-
нились традиции пользоваться банями в оздорови-
тельных целях [5]. Жар (горячий воздух, пар, вода,
инфракрасное излучение и т.д.) – основной фактор
воздействия на организм при принятии банных про-
цедур. Температура тела человека, находящегося в

такой среде, поднимается до 38–40°C и большинство
возбудителей болезней (бактерии, вирусы) погиба-
ют [1]. Однако слишком большие и частые воздей-
ствия жара могут привести к увеличению тонуса кро-
вотока и частоты сердечных сокращений, вызвать
нарушения деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы (ССС), что очень опасно для людей, имеющих
проблемы подобного рода [6].

Возможность приспособления (адаптации)
человеческого организма к высокой температуре
изучается на протяжении многих лет. Известно, что
одним из наиболее важных факторов, определяющих
состояние комфорта в окружающей среде, являются
капилляры кожи, которые очень точно регулируют
производство и отдачу тепла [7].

Существует большое количество разновидно-
стей бань и каждый выбирает подходящую для себя в
зависимости от потребностей и возможностей. Если
раньше баню посещали в основном в гигиенических
и оздоровительных целях, то в настоящее время темп
жизни заметно вырос и для многих возникла необхо-
димость отдыха и восстановления сил после рабоче-
го дня, общения в неформальной обстановке. Это
вызвало к жизни создание новых видов услуг для на-
селения с полной или частичной организацией досу-
га. Особое место здесь заняли появившиеся в после-
дние годы в Литве оздоровительные центры и усадьбы
деревенского туризма, предлагающие большой вы-
бор различных бань.

Предметом исследования стало изучение пред-
почтения вида банных процедур и их влияния на орга-
низм посетителей оздоровительного центра.

Актуальность проблемы не вызывает сомне-
ния, так как информация по ней носит в основном
рекламно-популярный характер, а научных исследо-
ваний в этом плане еще не достаточно.

В связи с этим закономерными стали такие
вопросы: удовлетворяет ли предлагаемый вид бань
потребности посетителей оздоровительного центра?
Все ли бани пользуются популярностью? Одинаково
ли воздействие банных процедур различного типа на
деятельность сердечно-сосудистой системы (часто-
ту сердечных сокращений и артериальное давление)
посетителей?

Формулирование целей работы.
Цель исследования – выявить причины выбо-

ра вида банных процедур и установить их воздей-
ствие на деятельность сердечно-сосудистой системы
испытуемых в зависимости от пола.

Методы и организация исследования. Иссле-
дование, в котором приняли участие 20 женщин и 20
мужчин в возрасте 25 ± 5 лет, отобранных методом
случайной выборки, проводилось дважды: в феврале-
марте 2007 и 2008г.г. в оздоровительном центре «Гер-
мис» г.Каунас. Рост женщин 168,8 ± 5 см, мужчин –
184,2 ± 5 см; вес 60,1 ± 5 кг и 81,3 ± 5 кг соответственно.

На основании проведенного анкетирования
устанавливалось состояние здоровья испытуемых,
выявлялись причины посещения ими бань. Динами-
ка реакции сердечно-сосудистой системы оценива-
лась по изменениям частоты сердечных сокращений
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Рис. 1.  Среднегрупповые значения ЧСС до и после банных процедур различного типа.
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Рис. 2.  Среднегрупповые значения АД у женщин до и после банных процедур различного типа.
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Рис. 3.  Среднегрупповые значения АД у мужчин до и после банных процедур различного типа.
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(ЧСС) и величины артериального давления (АД). ЧСС
фиксировалась методом пульсометрии, АД – сфиг-
моманометрии. Измерения указанных показателей,
руководствуясь рекомендациями Клумбене Й. и Сат-
кене Д. (2000), проводились перед входом в баню и
сразу после выхода из нее.

ЧСС и АД фиксировались при трехкратном
посещении каждой из бань. В сауне и паровой (ту-
рецкой) бане испытуемые должны были пробыть по
7 мин, в бане с инфракрасным излучением – 25 мин.
Согласно принятым в Литве (2005) гигиеническим
нормам температура воздуха в сауне поддержива-
лась на уровне 85 ± 5оC, в паровой (турецкой)  – 50±5оC,
в бане с инфракрасным излучением – 55 ± 5оC.

Полученные результаты обработаны с помо-
щью программы Microsoft Excel for Windows. Опре-
делены среднегрупповые значения показателей ( x ),
среднеквадратичное отклонение (б), достоверность
межгрупповых различий оценена по t-критерию
Стъюдента.

Результаты исследования.
Научными исследованиями установлено, что

посещение бани укрепляет иммунную систему, сни-
мает усталость, является хорошим средством про-
филактики заболеваний [5]. Анализ ответов опрошен-
ных показал, что почти все они приходят в баню с
целью приятного времяпровождения (95% женщин
и 80% мужчин) и укрепления здоровья (60 и 50% со-
ответственно). Большинство (60% женщин и 45%
мужчин) делают это нерегулярно: два - три раза в
неделю 25% женщин и 35% мужчин, один раз в неде-
лю – 15% и 5% соответственно.

Анкетирование позволило выявить какой вид
банных процедур предпочитают респонденты. Ока-
залось, что женщинам одинаково нравится сауна и
паровая баня (по 45%), большинству же мужчин –
сауна (70%) и паровая баня (30%). Лишь 10% жен-
щин отдают предпочтение бане с инфракрасным из-
лучением. Среди мужчин таковых не оказалось.

Анализ ЧСС испытуемых свидетельствует, что
у мужчин отмечаются более высокие величины дан-
ного показателя, чем у женщин, как перед входом в
баню, так и после выхода из нее (p<0,05).

Наибольшее увеличение ЧСС как у женщин,
так и у мужчин произошло после посещения паро-
вой бани (12,1 и 11,8 уд./мин соответственно). Наи-
меньшее увеличение ЧСС отмечено после посеще-
ния сауны (9,7 и 7,8 уд./мин соответственно), (рис. 1).
Подобные изменения являются натуральной физио-
логической реакцией организма на воздействие вы-
соких температур.

Полученные данные полностью совпадают с
данными Кафарова и Бирюкова (1996, 2000), изучав-
шими физиологические изменения в организме лю-
дей при посещении саун с разной температурой воз-
духа. Согласно результатам проведенного ими
исследования сауна наиболее эффективна и благо-
приятна для посетителей при температуре 70-80 о C. В
свою очередь чрезмерно частое и большое воздей-
ствие жара вызывает функциональные осложнения
в деятельности ССС (рис. 2, 3).

После принятия банных процедур всех типов
(сауна, паровая (турецкая) баня, баня инфракрасно-
го излучения) у испытуемых снизилось как систоли-
ческое, так и диастолическое давление (p>0,05). Ис-
ходя из того, что физическая нагрузка вызывает
колебания АД, зависящие от ее величины и индиви-
дуальной реакции организма [3], можно предпола-
гать, что банные процедуры оказывают на организм
воздействие аналогичное физической нагрузке.

Выводы:
1. Большинство посетителей оздоровительного цент-
ра посещают баню с целью приятно провести вре-
мя. Незначительная часть испытуемых пользуется
банными процедурами для укрепления здоровья.

2.Женщины отдают предпочтение сауне и паровой
(турецкой) бане, в то время как мужчины чаще
выбирают сауну.

3.Установлено, что после банных процедур ЧСС уве-
личивается. Наибольшее изменение его величины
как у мужчин, так и у женщин отмечено после по-
сещения паровой (турецкой) бани.

4.Вне зависимости от пола после банных процедур
отмечается незначительное уменьшение как систо-
лического, так и диастолического давления крови.
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ
ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧУ

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ

Григус І.М.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Анотація. У статті описано результати відновлення рівня
фізичного здоров’я хворих на середньої тяжкості персисту-
ючу бронхіальну астму в процесі застосування запропоно-
ваної програми фізичної реабілітації. Експрес-оцінка рівня
фізичного здоров’я у хворих ОГ, що займалися за розробле-
ною програмою, показує, що їхні показники відновилися і
перевищують такі у досліджуваних КГ, свідчить про пози-
тивний вплив занять фізичною реабілітацією на рухові мож-
ливості хворих персистуючою бронхіальною астмою серед-
ньої тяжкості.
Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація,
рівень фізичного здоров’я.
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Аннотация. Григус И .М. Восстановление общего  уровня
здоровья больных с персистирующей бронхиальной астмой
средней тяжести. В статье описаны результаты восстановле-
ния уровня физического здоровья больных с персистирую-
щей бронхиальной астмой средней тяжести в процессе при-
менения предложенной программы  физической
реабилитации. Экспресс-оценка уровня физического здоро-
вья в больных ОГ, которые занимались по разработанной
программе, показывает, что их показатели восстановились и
превышают такие в исследуемых КГ, свидетельствует о по-
ложительном влиянии занятий физической реабилитацией на
двигательные возможности больных персистующей брон-
хиальной астмой средней тяжести.
Ключевые слова: бронхиальная астма, физическая реабили-
тация, уровень физического здоровья.
Annotation. Grigus I.M. Renewal of general health level of
patients with persistent bronchial asthma of middle weight. In
the article the results of renewal physical health of patient’s
level are described with persistent bronchial asthma of middle
weight in the process of application of the offered program of
physical rehabilitation. The express – assessment of a level of
physical health in patients OG who were engaged under the
designed program, shows, that their parameters were restored
and exceed such in examined KG, testifies to positive agency of
occupations by a physical aftertreatment on motorial
opportunities of patients a bronchial average asthma.
Key words: bronchial asthma, physical rehabilitation, physical
health level.

Вступ.
За даними ВООЗ, на бронхіальну астму страж-

дає від 5% до 15% населення світового співтовариства.
Кількість людей, що страждають бронхіальною астмою
на даний момент, вразить кожного – як мінімум це 300
мільйонів чоловік. За останні 20 років число захворі-
лих подвоїлося. Тенденції до зниження поширеності
цієї хвороби немає [1,6,7]. Захворювання уражає всі
вікові групи населення, порушує якість життя пацієнтів,
знижує загальний рівень їх здоров’я [3,5].

Наявність побічних ефектів медикаментозно-
го лікування спричиняє актуальність проблеми оп-
тимізації відновного лікування хворих на бронхіаль-
ну астму і подальшого вивчення цієї проблеми [4].

Виходячи з вищесказаного, серйозної уваги
заслуговує пошук нових ефективних, патогенетично
обґрунтованих методів фізичної реабілітації хворих
на бронхіальну астму і їхнє поєднання з сучасними
медикаментозними засобами [2,5].

Робота виконана згідно Зведеного плану
Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту
2006-2010 рр. за темою 3.2.3 “Формування і віднов-
лення здоров’я людей різного віку в процесі фізично-
го виховання і фізичної реабілітації” (номер держав-
ної реєстрації 0107U001056).

Формулювання цілей роботи.
Експериментально перевірити ефективність

впливу запропонованої диференційованої програми
фізичної реабілітації на рівень фізичного здоров’я
хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої
тяжкості.

Результати дослідження.
Ступінь тяжкості хворих оцінювали на підставі

суб’єктивного та об’єктивного обстеження. У них
симптоми астми були щоденні; загострення призво-
дили до порушення активності і сну; нічні симптоми

астми частіше 1 разу на тиждень; необхідність у що-
денному прийомі в2-агоністів короткої дії. ОФВ1 або
ПШВ в межах 60 – 80 % від належних; добові коливан-
ня ПШВ або ОФВ1 > 30 %. Враховуючи дані обсте-
жень та проблеми, які найчастіше зустрічаються у
пацієнтів, ми розробили диференційовану програ-
му фізичної реабілітації, яка базується на результатах
обстеження функціонального стану та особливостях
протікання хвороби.

Всі хворі віком від 18 до 44 років (Бронхіальна
астма ІІІ, персистуюча, середньої тяжкості) були роз-
поділені на контрольну (КГ) і основну (ОГ) групи,
пропорційно (по n=34 – чоловічої статі та n=32 – жіно-
чої статі), в міру поступлення. З хворими ОГ ми про-
водили фізичну реабілітацію за індивідуально розроб-
леною програмою. Зокрема, з хворими ОГ (n=66),
додатково до медикаментозного лікування, за їх зго-
дою, ми проводили масаж, ЛФК, фізіотерапевтичні
процедури. Хворі КГ (n=66) з аналогічним діагнозом
лікувалися за загальноприйнятою медикаментозною
методикою. Всі хворі були обстежені, провели експ-
рес-оцінку стану фізичного здоров’я, ступеня рухо-
вих можливостей. Низькі середні показники функції
зовнішнього дихання та функціональних проб, виз-
начені на початку дослідження, значно ускладнюва-
ли проведення ЛФК у хворих на середньої тяжкості
персистуючу бронхіальну астму, в зв’язку з чим про-
грама реабілітації була побудована таким чином, щоби
розширення рухових можливостей проходило на фоні
покращення вищеназваних показників. За основу бра-
ли втручання, які сприяли розрідженню та виведенню
мокротиння з дихальних шляхів. Ми поєднували зас-
тосування дренажних положень з маніпуляційними
втручаннями. Дихальні вправи в комплексі лікуваль-
ної гімнастики проявляли не тільки тренувальну дію,
але й дозволяли вирішувати ряд інших завдань, пов’я-
заних з поліпшенням дренажної функції бронхів,
ліквідацією бронхоспазму, посиленням газообміну,
зняттям напруги з дихальних м’язів і регуляцією їх су-
місної роботи, рівномірною вентиляцією легенів,
збільшенням їхньої розтяжності, запобіганням раннь-
ого експіраторного закриття дихальних шляхів і фор-
муванням правильного стереотипу дихання.

Звукова гімнастика включала спеціальні впра-
ви, пов’язані з вимовою звуків і їх сполучень у визна-
ченій послідовності і визначеним способом з обо-
в’язковим першочерговим виконанням двох вправ:
закритого стогону – „ммм” і „очисного видиху” –
„пфф”. Динамічні дихальні вправи були пов’язані з
поєднанням дихання з фізичними вправами для не-
дихальних м’язів. Застосовували також респіраторну
гімнастику – комплекс вправ, що включав дихальні
(для створення навичок повного дихання), для м’язів,
що прямо або побічно беруть участь в акті дихання,
у сполученні з гімнастичними вправами загально-
зміцнювального характеру.

Навчання хворих повному диханню і його
свідомому регулюванню починали зі статичних
вправ. У заняттях використовували вправи в ритміч-
ному статичному диханні, при якому хворі зменшу-
ють кількість дихальних рухів за рахунок їхнього по-
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глиблення (свідоме керування диханням), 4-6 раз в
день по 5-10 хвилин. Тривалість вдиху і видиху зале-
жала від стану хворого. Ця вправа тонізує міжребер-
ну мускулатуру, збільшує силу дихальної мускулату-
ри і тренує хворого в частому форсованому диханні.
В.п. сидячи на стільці, після глибокого вдиху хворий
робить по черзі на форсованому видиху нахили ту-
луба в сторони з піднятою вгору рукою. В міру по-
кращення стану і оволодіння навичками розслаблен-
ня м’язів, подовжували видих і затримку дихання після
нього. Співвідношення часу вдиху до видиху доводи-
ли до 1:2, 1:2,5; оптимальною частотою дихання, до
якої повинні були прагнути хворі, вважали 9-12 за хви-
лину (1,5-2 с – вдих, 3-3,5 с – видих, 1-2 с – пауза). Для
збільшення рухливості діафрагми, підвищення тону-
су м’язів черевного преса і міжреберної мускулату-
ри, при виконанні динамічних дихальних вправ вво-
дили в заняття обтяження у вигляді мішечка з піском
(1,5-2 кг), вправи з гантелями, гімнастичними пали-
цями і ін.

При вихованні у хворих навичок повного ди-
хання під час ходьби і різного роду м’язової діяль-
ності використовували більшість динамічних дихаль-
них вправ. Хворим пропонували стежити за ритмом
і глибиною дихання під час звичайної ходьби по рівній
місцевості – спочатку довільне дихання, потім видих
на 2-3-4-5 кроків. Надалі ходьба ускладнювалася вклю-
ченням простих фізичних вправ для верхніх кінцівок.
У міру освоєння навичок дихання під час ходьби по
рівній місцевості хворі приступали до тренування
дихання при сходженні на сходи (вдих на 1-2 сходин-
ки, видих на 2-4 сходинки і т.д.). Для кожного хворого
поєднання числа кроків або сходів на сходинки, що
відповідають вдиху або видиху, підбиралися індивіду-
ально. Потім хворих навчали контролювати дихання
при фізичному навантаженні, що вимагає великої
координації, у заняття вводили вправи з гімнастични-
ми предметами (гантелі, булави, м’ячі й ін.). З метою
дозування фізичного навантаження використовува-
ли зміну темпу і амплітуди ступеня м’язової напру-
ги, числа виконуваних вправ і пауз для відпочинку,
зміну площини руху і вихідних положень та числа
дихальних вправ.

В рамках запропонованої програми фізичної
реабілітації пацієнтів ОГ застосовували перкусійний
і вібраційний масажі грудної клітки для поліпшення
дренажу бронхіального дерева. Лікувальний масаж
за класичною методикою проводили в положенні
сидячи за 1,5-2 год. до процедури ЛГ. Важливим
фізичним методом було ЛФК. Використовували спец-
іальні дихальні вправи з вимовою на повільному ви-
диху визначених звуків, з дозованими затримками
дихання, що сприяють поліпшенню вентиляційної
функції легень і попереджуючі приступ бронхіаль-
ної астми.

При побудові занять з хворими дотримували-
ся визначеної послідовності призначення фізичних
тренувань і виділяли три частини: вступну, основну і
заключну. У першій частині хворих навчали вольово-
му керуванню своїм диханням, регулюванню трива-

лістю вдиху та видиху, правильної поведінки і впра-
вам при наближенні нападу задишки і під час них.
Застосовували ранкову гігієнічну гімнастику (РГГ) і
лікувальну гімнастику (ЛГ), самостійні заняття інди-
відуально та в малих групах. У комплекси ЛГ вклю-
чали дихальні і загально-розвиваючі вправи, вправи
на розслаблення з вихідних положень лежачи, сидячи
і стоячи. Комплекс ЛГ тривалістю до 25 хв. складався
з 30-35 вправ, виконуваних у середньому темпі. По-
стійно акцентували увагу хворих на подовження ви-
диху і підсилення його додатковими рухами. У
вступній частині проводили розминку перед вико-
нанням навантаження основної частини. Основна
частина займала 50-70% загального часу занять. До-
повненням до попередніх форм у другій частині була
ходьба. У заключній частині поступово знижували
фізичне навантаження. Заняття фізичними вправа-
ми проводили не раніше, ніж через 2-3 години після
останнього прийому їжі, в інтервалі з 10 до 14 і з 17 до
20 годин. У хворих ОГ (ІІ ступінь рухових можливос-
тей) РГГ тривалістю 10-15 хв. включала 12-15 вправ. З
другої половини реабілітаційного курсу використо-
вували комплекси циклічних вправ. Співвідношення
дихальних і загально-розвиваючих вправ 1:2-3. Ди-
хальні вправи в комплексі ЛГ проявляли не тільки
тренувальну дію, але й дозволяли вирішувати ряд
інших завдань, пов’язаних з поліпшенням дренажної
функції бронхів, ліквідацією бронхоспазму, посилен-
ням газообміну, зняттям напруги з дихальних м’язів і
регуляцією їх сумісної роботи, рівномірною венти-
ляцією легенів, збільшенням їхньої розтяжності, за-
побіганням раннього експіраторного закриття дихаль-
них шляхів і формуванням правильного стереотипу
дихання. Для хворих ОГ темп підйому по сходах ста-
новив 16-20 сходинок за хвилину, а спуску – 50-60
сходинок за хвилину. Тривалість кожного тренуван-
ня була до 30 хв.

Фізіотерапевтичні процедури застосовували з
перших днів лікування хворих у стаціонарі для
ліквідації бронхоспазму, десенсибілізації організму,
зменшення запальних процесів, покращання відход-
ження мокротиння, підсилення адаптаційно-компен-
саторних процесів, відновлення нормальної і регуля-
торної функції ЦНС, попередження повторних
нападів. Застосовували інгаляції аерозолями, солюкс;
ультрафіолетове опромінення на область грудини,
нижньошийної і верхньогрудної ділянок проводили
для підвищення захисних властивостей організму. З
пацієнтами ОГ ми також застосовували аероіоноте-
рапію, яку дозували за кількістю іонів, що вдихав
пацієнт за період проведення процедури. Процеду-
ри проводили щодня в добре провітрюваному, чис-
тому і теплому приміщенні. Тривалість перших трьох
процедур була до 10 хвилин, наступних – до 15 хви-
лин, на курс лікування 15-20 процедур. Сеанси спе-
леотерапії проводили в спеціально прилаштованому
приміщенні – камері штучного мікроклімату, розра-
хованій на одночасне лікування 4-10 хворих. В ціло-
му, курс лікування хворих складався з 20-22 сеансів
галоаерозольтерапії.
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Оцінку ефективності лікування і застосування
запропонованої програми фізичної реабілітації про-
водили за комплексом клінічних показників: присту-
пи заутрудненого дихання, кашель, хрипи при аус-
культації, рухомість нижніх легеневих країв, динаміка
середнього тотального балу симптомів, частота ви-
користання бронхолітиків за кількістю доз стандарт-
ного бронхолітика за добу, зміни ФЗД і рівня фізич-
ного здоров’я.

У результаті проведеного порівняльного ана-
лізу даних обстеження 132 хворих на персистуючу
бронхіальну астму середньої тяжкості КГ і ОГ було
виявлено наступне. У хворих ОГ раніше відмічалася
позитивна динаміка: зменшення клінічних симптомів
астми, приступи задишки стали менш інтенсивними,
виникали рідше, були менш вираженими, зменшив-
ся кашель, покращилося відходження харкотиння,
зникали хрипи в легенях, збільшилася рухомість
нижніх легеневих країв (на 0,7±0,3 см), покращився
сон і самопочуття, функція дихальної і серцево-су-
динної систем, підвищилася фізична працездатність,
підвищився загальний рівень фізичного здоров’я і
якість життя, значно зменшилися дози бронхолітиків.

На початку дослідження за індексом маси тіла
у хворих чоловічої статі КГ у 2 (6,25%) хворих був
низький рівень, у 2 (6,25%) – нижче середнього, у 17
(53,13%) – середній, у 3 (9,38%) – вище середнього та
у 8 (25,00%) – високий; за життєвим індексом у 9
(28,12%) був низький рівень та у 23 (71,88%) – нижче
середнього; за силовим індексом у 1 (3,13%) був низь-
кий, у 11 (34,38%) – нижче середнього та у 20 (62,50%)
– середній; за індексом Робінсона у 20 (62,50%) був
середній та у 12 (37,50%) – вище середнього; за ча-
сом відновлення ЧСС у 17 (53,12%) хворих був низь-
кий рівень та у 15 (46,88%) – нижче середнього. У
хворих жіночої статі КГ на початку дослідження за
індексом маси тіла у 3 (8,82%) хворих був рівень ниж-
че середнього, у 9 (26,47%) – середній, у 7 (20,59%) –
вище середнього та у 15 (44,12%) – високий; за жит-
тєвим індексом у 11 (32,35%) був низький рівень, у 18
(52,94%) – нижче середнього та у 5 (14,71%) – се-
редній; за силовим індексом у 3 (8,82%) хворих був
низький рівень, у 10 (29,41%) – нижче середнього, у
20 (58,82%) – середній та у 1 (2,94%) – вище середнь-
ого; за індексом Робінсона у 20 (58,82%) був середній
та у 14 (41,18%) – вище середнього; за часом віднов-
лення ЧСС у 23 (67,65%) хворих був низький рівень та
у 11 (32,35%) – нижче середнього.

Результати визначення рівня здоров’я у хво-
рих чоловічої статі ОГ на початку дослідження були
схожі з показниками хворих КГ: за індексом маси тіла
у 1 (3,13%) хворого був низький рівень, у 1 (3,13%)
хворого – нижче середнього, у 17 (53,13%) – середній,
у 5 (15,63%) – вище середнього та у 8 (25,00%) – висо-
кий; за життєвим індексом у 18 (56,25%) хворих був
низький рівень та у 14 (3,13%) – нижче середнього; за
силовим індексом у 4 (12,50%) хворих був низький
рівень, у 18 (56,25%) – нижче середнього та у 10
(31,25%) – середній; за індексом Робінсона у 22
(68,75%) був середній та у 10 (31,25%) – вище серед-

нього; за часом відновлення ЧСС у 21 (65,63%) хво-
рих був низький рівень та у 11 (34,38%) – нижче се-
реднього.

Майже аналогічні результати визначення рівня
здоров’я у хворих жіночої статі ОГ на початку дослі-
дження з такими ж показниками хворих КГ: за індек-
сом маси тіла у 1 (2,94%) хворого був низький рівень,
у 2 (5,88%) – нижче середнього, у 13 (38,24%) – се-
редній рівень, у 4 (11,76%) – вище середнього та у 14
(41,18%) – високий; за життєвим індексом у 13
(38,24%) хворих рівень був низьким та у 21 (61,76%) –
нижче середнього; за силовим індексом у 6 (17,65%)
хворих був низький рівень, у 15 (44,12%) – нижче се-
реднього, у 12 (35,29%) – середній та у 1 (2,94%) –
вище середнього; за індексом Робінсона у 22 (64,71%)
хворих був середній рівень та у 12 (35,29%) – вище
середнього; за часом відновлення ЧСС у 21 (61,76%)
хворого був низький рівень та 13 (38,24%) – нижче
середнього.

Загальна оцінка рівня здоров’я (сума балів) в
хворих КГ на початку дослідження складала: серед
чоловіків у 31 (96,88%) хворого був низький рівень та
у 1 (3,12%) – нижче середнього; серед жінок у 30
(88,24%) хворих був низький рівень і у 4 (11,76%) –
нижче середнього. У хворих ОГ загальна оцінка рівня
здоров’я (сума балів) на початку дослідження скла-
дала: у чоловіків 32 (100%) мали низький рівень; 32
(94,12%) жінок мали низький рівень і 2 (5,88%) – ниж-
че середнього.

Як ми бачимо, показники загальної оцінки
рівня здоров’я хворих на середньої тяжкості персис-
туючу на бронхіальну астму обох груп на початку
дослідження були однаковими: у чоловіків рівень був
низьким та у жінок теж низьким. Все вище наведене
диктує необхідність пошуку ефективних методів
відновлення здоров’я хворих.

При завершенні дослідження результати визна-
чення рівня здоров’я у хворих КГ тільки дещо зміни-
лися і становили: за індексом маси тіла хворих чолові-
чої статі – у 2 (6,25%) хворих був низький рівень, у 2
(6,25%) – нижче середнього, у 17 (53,13%) – середній,
у 3 (9,38%) – вище середнього та у 8 (25,0%) – високий;
за життєвим індексом – у 3 (9,38%) був низьким, у 25
(78,13%) – нижче середнього та у 4 (12,50%) – середнім;
за силовим індексом – у 1 (3,12%) був низький рівень,
у 11 (34,38) – нижче середнього та у 20 (62,5%) – се-
редній; за індексом Робінсона – у 18 (56,25%) був се-
редній та у 14 (43,75%) – вище середнього; за часом
відновлення ЧСС – у 14 (43,75%) хворих був низький
рівень та у 18 (56,25%) – нижче середнього (див. рис.
5.49.). Згідно приведених даних, в результаті проведе-
ного базового лікування у хворих КГ тільки незначно
підвищилися показники за життєвим індексом, Робін-
сона і часом відновлення ЧСС, без змін залишилися
показники за індексом маси тіла та силовим. У хворих
жіночої статі КГ в кінці дослідження зміни були ще
мізерніші: за індексом маси тіла – без жодних змін; за
життєвим індексом – у 3 (8,82%) залишився низьким,
у 20 (58,82%) став нижче середнього та у 11 (32,35%) –
середнім; за силовим індексом – у 1 (2,94%) залишив-
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Рис. 1. Рівень здоров’я хворих ОГ на середньої тяжкості персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (чоловічої статі)

Рис. 2. Рівень здоров’я хворих ОГ на середньої тяжкості персистуючу бронхіальну астму
в кінці дослідження (жіночої статі)
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ся низьким, у 8 (23,53%) – нижче середнього, у 24
(70,59%) – середнім та у 1 (2,94%) – вище середнього;
за індексом Робінсона – без всяких змін; за часом
відновлення ЧСС – у 8 (23,53%) хворих залишився низь-
ким та у 26 (76,47%) – нижче середнього. Тобто, у хво-
рих КГ проведене лікування суттєво не покращило
загальний рівень здоров’я.

В кінці дослідження, завдяки застосуванню зап-
ропонованої програми фізичної реабілітації, резуль-
тати визначення рівня здоров’я у хворих чоловічої
статі ОГ стали суттєво вищими за показники хворих
КГ: за індексом маси тіла – ні у одного хворого не
залишився рівень низьким чи нижче середнього, у
23 (71,88%) – став середнім, у 8 (25,0%) – вище серед-
нього та у 1 (3,13%) – високим; за життєвим індексом
– залишився лише у 5 (15,63%) низьким, у 16 (50,0%)
став нижче середнього та у 11 (34,38%) став середнім;
за силовим індексом – ні у одного не залишився низь-
ким, лише у 10 (31,25%) залишився нижче середньо-

го, у 18 (56,25%) став середнім та у 4 (12,5%) став
вище середнього; за індексом Робінсона – лише у 15
(46,87%) залишився середнім та у 17 (53,13%) став
вище середнього; за часом відновлення ЧСС – ні у
одного хворого не залишився низьким, у 18 (56,25%)
став нижче середнього та у 14 (43,75%) – середнім
(рис. 1.). Суттєве зростання рівня здоров’я відмічено
у пацієнтів за всіма показниками.

У хворих на середньої тяжкості персистуючу
бронхіальну астму жіночої статі ОГ в кінці дослід-
ження теж відмічено значне зростання всіх показ-
ників: за індексом маси тіла – не було вже з низьким
рівнем, лише у 1 (2,94%) залишився рівень нижче се-
реднього, у 20 (58,82%) – став середнім, у 5 (14,71%) –
вище середнього та у 8 (23,53%) – високим; за життє-
вим індексом – залишився лише у 3 (8,82%) нижче
середнього, у 17 (50,0%) – нижче середнього, став у 9
(26,47%) середнім та у 5 (14,71%) – вище середнього;
за силовим індексом – залишився лише у 1 (2,94%)
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низьким, у 12 (35,29%) – нижче середнього, у 11
(32,35%) – середнім та у 10 (29,41%) став вище серед-
нього; за індексом Робінсона – лише у 11 (32,35%)
залишився середнім, у 18 (52,94%) став вище серед-
нього та у 5 (14,71%) – високим; за часом відновлен-
ня ЧСС – лише у 2 (5,88%) залишився низьким, у 20
(58,82%) став нижче середнього та у 12 (35,29%) –
середнім (рис. 2.). Суттєве покращення рівня здоро-
в’я відмічено за індексом Робінсона, життєвим і си-
ловим та часом відновлення ЧСС.

В кінці дослідження загальна оцінка рівня здо-
ров’я (сума балів) хворих КГ була такою: у чоловіків
– 30 (93,75%) хворих мали низький рівень та 2 (6,25%)
– нижче середнього; 27 (79,41%) жінок КГ мали низь-
кий рівень та 7 (20,59%) – нижче середнього. У хво-
рих ОГ загальна оцінка рівня здоров’я (сума балів)
виглядала набагато краще: у чоловіків лише у 9
(28,13%) залишився низький рівень, у 22 (68,75%)
пацієнтів рівень став нижче середнього та у 1 (3,13%)
– середнім; 14 (41,18%) жінок ще мали низький рівень,
14 (41,18%) нижче середнього та у 6 (17,65%) став
середнім.

В КГ на початку дослідження рівень здоров’я
у чоловіків був у 31 (96,88%) низьким та у 1 (3,12%)
нижче середнього; в осіб жіночої статі – у 30 (88,24%)
низьким та у 4 (11,76%) нижче середнього; в кінці
дослідження чоловіків став – у 30 (93,75%) залишався
низьким і у 2 (6,25%) нижче середнього та у жінок – у
27 (79,41%) залишався низьким і у 7 (20,59%) нижче
середнього.

Якщо на початку дослідження рівень фізич-
ного здоров’я хворих чоловічої статі ОГ був у 32
(100%) низьким; жіночої – у 32 (94,12%) низьким і у 2
(5,88%) нижче середнього, то в кінці дослідження він
став у чоловіків – у 9 (28,13%) залишався низьким, у
22 (68,75%) став нижче середнього та у 1 (3,13%) –
середнім; у жінок – у 14 (41,18%) залишався низьким,
у 14 (41,18%) нижче середнього та у 6 (17,65%) – се-
реднім. Ми бачимо, що показники загальної оцінки
рівня фізичного здоров’я хворих ОГ, що займалися
за розробленою програмою, перевищують такі у
досліджуваних КГ.

Аналізуючи рівень здоров’я хворих на серед-
ньої тяжкості персистуючу бронхіальну астму обох
груп, ми бачимо, що на початку дослідження ці по-
казники істотно не відрізнялися, а в кінці дослідження
значне покращення спостерігалося тільки у пацієнтів
ОГ. Особливо важливо те, що астма в них стала конт-
рольованою, що підтверджується статистично дос-
товірним підвищенням загальної оцінки рівня фізич-
ного здоров’я хворих при порівнянні.

Середній бал загальної оцінки рівня фізично-
го здоров’я хворих чоловічої статі КГ на початку дос-
лідження був 0,06±0,31, в ОГ – (-1,09±0,38), що відпо-
відає низькому рівню в обох групах; у хворих жіночої
статі КГ на початку дослідження середній бал дорів-
нював (-0,59±0,40), в ОГ – (-1,0±0,39), що теж відпові-
дає низькому рівню в обох групах. В кінці досліджен-
ня середній бал загальної оцінки рівня здоров’я у
хворих КГ став 0,84±0,25 у чоловіків та 1,32±0,29 у

жінок, що теж відповідає низьким рівням відповідно.
У хворих ОГ відмічено значне підвищення середньо-
го балу загальної оцінки рівня здоров’я: у чоловіків
до 4,16±0,18 та у жінок до 4,56±0,42, що відповідає
нижче середньому рівню в обох. Між показниками
загального рівня здоров’я хворих ОГ і КГ відмічена
статистично достовірна різниця за критерієм Фішера
(р<0,05). Підвищення загального рівня фізичного здо-
ров’я у іспитованих ОГ після проведення експери-
менту пов’язане зі специфічним впливом проведе-
них реабілітаційних заходів. Тобто, на початку
дослідження показники рівня здоров’я хворих обох
груп майже не відрізнялися, а в кінці дослідження ста-
тистично достовірне покращення показників відміче-
но тільки у хворих ОГ (за критерієм Стьюдента при
р<0,05). Також статистично достовірні розходження
між показниками хворих ОГ та КГ в кінці досліджен-
ня отримані за критерієм Фішера (р<0,05).

Висновки.
Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я у хво-

рих ОГ, що займалися за розробленою програмою,
показує, що їхні показники відновилися і перевищу-
ють такі у досліджуваних КГ, свідчить про позитив-
ний вплив занять фізичною реабілітацією на рухові
можливості хворих персистуючою бронхіальною ас-
тмою середньої тяжкості.

Подальші перспективні дослідження слід
проводити у віддалені терміни після стаціонарного
лікування в процесі амбулаторного спостереження.
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Грицай С.М.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті визначаються критерії сформованості
політичної культури майбутнього вчителя (політична зрілість,
політична компетентність) та показники їх прояву. Автором
обґрунтовується значущість кожного з визначених критеріїв.
Розглянуто політичну культуру як інтегровану якість осо-
бистості вчителя. Необхідно оцінювати рівень сформова-
ності цієї якості за комплексом критеріїв, що відповідають
структурним компонентам політичної культури вчителя. Слід
ураховувати значущість проаналізованих характеристик
політичної культури.
Ключові слова: політична культура, майбутній вчитель, кри-
терії та показники.
Аннотация. Грицай С.М. Критерии сформированности по-
литической культуры будущего учителя. В статье определя-
ются критерии сформированности политической культуры
будущего учителя. Автором обосновывается значимость
каждого из выделенных критериев. Рассмотрена политичес-
кая культура как интегрированное качество личности учи-
теля. Необходимо оценивать  уровень сформированности
этого качества по комплексу критериев, которые отвечают
структурным компонентам политической культуры учите-
ля. Следует учитывать значимость проанализированных ха-
рактеристик политической культуры.
Ключевые слова: политическая культура, будущий учитель,
критерии и показатели.
Annotation. Grytsay S.M. Criteria generated political crop of
the future teacher. Criteria of generated of political crop of the
teacher are specific. The significance of each of discharged
criteria is justified. The political crop as the integrated quality
of the person of the teacher surveyed. It is necessary to estimate
a level of generated of this quality on a complex of criteria.
They answer structural ingredients of political crop of the
teacher. It is necessary to take into account the significance of
the analysed performances of political crop.
Keywords: political crop, the fu ture teacher, criteria,
parameters.

Вступ.
В умовах переходу до дійсної демократії, ре-

альної участі народу у прийнятті політичних рішень,
багатопартійності і плюралізму думок зростає потре-
ба формування у підростаючого покоління всебічної
політичної освіченості, гнучкого політичного мислен-
ня, навичок суспільно-політичної діяльності. Виріши-
ти ці завдання в змозі тільки соціально зрілий вчитель
з яскраво вираженою громадянською, суспільно-пол-
ітичною спрямованістю, здатного ефективно вирішу-
вати питання морального, громадянського, політич-
ного виховання підростаючих поколінь. Закономірно
постає питання про формування політичної культу-
ри майбутнього вчителя.

Проблемі формування професійної культури
майбутнього вчителя та її окремих складників при-
свячені наукові праці Т.Бутенко, І.Глазкової, В.Грехн-
єва, В.Гриньової, В.Гриньова, Т.Іванової, В.Кан-Кал-
іка, Я.Коломинського, Н.Крилової, С.Мельничука,
А.Мудрика, М.Подберезського, С.Прийми, І.Проко-
пенка, В.Семиченко, Л.Столяревської, Ю.Соловйової,
Г.Шевченко та інших вчених. Водночас проблема
формування політичної культури майбутнього вчи-

теля як його професійної якості не знайшла спеціаль-
ного вивчення у психолого-педагогічних досліджен-
нях. Відсутні роботи, в яких науково обґрунтовані
саме поняття, зміст, технологія формування політич-
ної культури майбутнього вчителя у процесі профес-
ійної підготовки.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження полягає в теоретич-

ному обґрунтуванні сутності політичної культури май-
бутнього вчителя, визначенні особливостей її структур-
них компонентів, експериментальній перевірці моделі
їх науково-технологічного забезпечення.

Результати дослідження.
Дослідно-експериментальна робота з пере-

вірки розробленої моделі науково-технологічного
забезпечення формування політичної культури май-
бутнього вчителя потребувала визначення системи
відповідних критеріїв та показників. Без цього отри-
мати об’єктивну інформацію щодо ефективності
формування в майбутніх вчителів політичної культу-
ри неможливо.

Для вирішення цього завдання необхідно чітко
визначити сутність понять критеріїв та показників,
оскільки в їх визначенні в науково-педагогічній літе-
ратурі існують значні розбіжності.

При визначенні критеріїв ми керувались таки-
ми вимогами: 1) критерії повинні відбивати найбільш
суттєві характеристики досліджуваної якості особис-
тості майбутнього вчителя; 2) критерії повинні розк-
риватися через низку показників, в міру прояву яких
можна робити висновок про ступінь вираженості
даного критерію; 3) критерії повинні відбивати дина-
міку якості, що вимірюється, у часі та просторі (Л.Бла-
уберг, І.Ісаєв та ін.).

Виходячи з вищезазначеного, насамперед ми
зробили спробу виділити найбільш суттєві характе-
ристики політичної культури вчителя.

Однією з визначальних характеристик політич-
ної культури вчителя вважаємо його політичну
зрілість. Саме вона, як слушно зазначає В.Щегорцов
[9], має значний вплив на всі сторони духовної куль-
тури людини і проявляється у всіх видах соціальної
активності.

Поняття “зрілість” стосовно розвитку людини
здебільше трактується у фізіологічному або психо-
логічному аспектах, пов’язаних із “процесом завер-
шення соціалізації та становлення системи ролей”.

Зрілість у психолого-педагогічних досліджен-
нях розуміють як певний стан, що настає в міру того,
як якості чи властивості, що розвиваються, досяга-
ють рівня, за якого вони у своїй сукупності найбільш
повно виявляють сутність даного предмета або яви-
ща [1, 2, 3, 5].

Зрілість, хоча і пов’язується в єдине ціле із за-
гальним розвитком людини, разом з тим завжди ха-
рактеризується досягненням певного якісного стану
в процесі розвитку особистості.
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Політична зрілість – якісний показник сфор-
мованості політичної культури особистості. Вважає-
мо, що політично зрілого вчителя характеризують:
· політична свідомість;
· високий рівень політичного мислення;
· чітко визначена громадянська позиція;
· розсудливість;
· обдуманість і виваженість рішень, що приймаються;
· дотриманість до загальнолюдських і громадянських
цінностей та переконаність в них;

· висока соціальна активність, спрямована на вдос-
коналення суспільних і політичних відносин.

Для нашого дослідження важливими є такі
положення [9, с.6-7]:
1. Говорячи про зрілість у політичному розвитку
людини, можна констатувати лише відносний ха-
рактер завершеності цього процесу. Набуття пол-
ітичної зрілості – не деякий підсумок, а лише досяг-
нення певного рівня політичної готовності людини.
Для підтримки політичної свідомості в такій якості
потрібний постійний тренінг.

2.Політична зрілість не виникає раптово, на порож-
ньому місці. Вона – результат, з одного боку, цілес-
прямованого формування особистості суспіль-
ством ,  притаманними йому суспільними
відносинами (політичних, економічних, моральних,
правових тощо), духовною культурою., з іншого
боку – результат власної самоосвіти.

Політичну зрілість особистості характеризує
певний рівень розвитку її політичної свідомості.

Політична свідомість – опосередковане відоб-
раження політичного життя, формування розвиток,
задоволення інтересів та потреб політичних суб’єктів,
а також сукупність поглядів, оцінок, установок, які
відображають політико-владні відносини.

Існують два взаємопов’язані блоки елементів
політичної свідомості – мотиваційний і пізнавальний.

До мотиваційного блоку належать політичні
потреби та інтереси, політичні цілі та цінності, психо-
логічні установки та ідеологічні настанови, політичні
переконання. Ці елементи, обумовлюючи одне од-
ного, спонукають особистість до певної політичної
поведінки. Цей процес супроводжується емоціями,
почуттями тощо.

Пізнавальний блок охоплює політичну інфор-
мованість, політичні знання, теорії, уявлення, політич-
ну ідеологію носіїв політичної свідомості. Виняткове
місце в політичній свідомості посідає право-
свідомість, що є водночас відносно самостійною
субстанцією. Адже знати, поважати і виконувати пра-
вові норми – обов’язок кожного громадянина пра-
вової держави і суб’єкта політичних відносин [7, с.311].

Глибина розвитку політичної свідомості соц-
іального суб’єкта визначає рівень його політичної
освіченості та сформованість політичної культури в
цілому.

Політичні знання, уявлення – відносні, як
людські знання взагалі. Нерідко вони мають різний
ступінь адекватності реальному стану речей, оскіль-
ки ґрунтуються не лише на об’єктивних фактах, а й

Таблиця 1 
Критерії й показники політичної культури вчителя 

 
Критерії Показники, в яких проявляється критерій 

1. Політична зрілість 
 

- політична свідомість; високий рівень політичного мислення; 
стійка громадянська позиція; дотриманість до загальнолюдських і 
громадянських цінностей та переконаність в них; соціальна 
активність, спрямована на вдосконалення суспільно-політичних 
відносин. 

 
2. Політична компетентність:  

 
• на мотиваційно-ціннісному 
рівні 

 

- керівництво у вчинках і поведінці демократичними, правовими, 
громадянсько-моральними цінностями і нормами, розуміння 
суспільної ролі вчителя у формуванні громадсько-політичної 
культури молодих поколінь; політичні переконання, політичні 
почуття, ціннісні орієнтації та установки; 

 
• на когнітивно-
переконавчому рівні 

 

- політичні знання, уявлення, переконання, судження вчителя 
стосовно політичної культури особистості в цілому і як значущої 
професійної якості зокрема, політичне мислення; 

•  на діяльнісно-
поведінковому рівні 

 

- навички політичних дій, участь у громадсько-політичній 
діяльності; прагнення взаємодіяти і співпрацювати з оточуючими, 
приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність; 

• на професійно-
педагогічному рівні 

- готовність до здійснення політичного виховання школярів; 
 

•  на особистісному рівні - сформованість сукупності особистісних якостей (гуманізм, 
громадянськість чесність, гідність, відповідальність, 
самокритичність, об’єктивність, толерантність). 
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на домислах, неперевіреній інформації, ортодоксаль-
них ідеологемах, необґрунтованих, упереджених те-
оріях тощо. Це зумовлює і незрілість політичної куль-
тури в суспільстві, необхідність її підвищення та
збагачення [7, с.311].

Політична зрілість знаходиться у тісному взає-
мозв’язку із соціальною зрілістю особистості, яка є
проявом особистістю самореалізації та соціальної
відповідальності [3].

Соціальну зрілість характеризує соціальна ак-
тивність. Соціальну активність розглядаємо як інтег-
ральну систему суспільно бажаних якостей особис-
тості, що характеризується єдністю таких компонентів,
як моральна вихованість, духовна спрямованість, са-
мостійність, відповідальність, комунікативна та пізна-
вальна активність, ініціативність, лідерські якості,
творчість трудова активність, що сприяє успішному
співіснуванню особистості в соціумі й спонукає лю-
дину до свідомої активної діяльності, з метою пере-
творення на краще або удосконалення навколишньо-
го середовища й самовиховання [8, с.41].

Політична культура особистості завжди пов’я-
зана з її політичною компетентністю, яку нами виз-
начено як сукупність знань і розуміння законів сусп-
ільного розвитку і політики, політичних процесів і
явищ, що відбуваються в суспільстві; умінь користу-
ватися політичними знаннями, зіставляти факти і яви-
ща, об’єктивно їх оцінювати, робити правильні вис-
новки і, як наслідок, знаходити оптимальні шляхи
розв’язання тих чи інших політичних питань і про-
блем, що забезпечує успішність громадсько-політич-
ної діяльності.

Вважаємо, що політична компетентність
вчителя, крім зазначених складових, передбачає та-
кож професійний аспект (як складова його професій-
ної компетентності), зокрема професійно-педагогіч-
на мотивованість та готовність до здійснення
політичного виховання підростаючого покоління.

Політичну компетентність вчителя, з огляду на
вище зазначене, розглядаємо на кількох рівнях: моти-
ваційно-ціннісному, когнітивно-переконавчому,
діяльнісно-поведінковому, професійно-педагогічно-
му, особистісному.

Визначений комплекс критеріїв і показників
політичної культури вчителя відбито в таблиці 1.

Висновки.
Розглядаючи політичну культуру як інтегро-

вану якість особистості вчителя необхідно оцінюва-
ти рівень сформованості цієї якості за комплексом
критеріїв, що відповідають структурним компонен-
там політичної культури вчителя, які уявляють собою
нерозривну єдність суб’єктивного і об’єктивного. При
цьому слід ураховувати значущість проаналізованих
характеристик політичної культури.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем сформо-
ваності політичної культури майбутнього вчителя.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ НА РОЗУМОВУ

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД СПЕЦИФІКИ МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гуменний В.С., Ригас Т.Є.

Кременчуцький державний політехнічний
університет  імені Михайла Остроградського

Анотація. Проблема впливу фізичного виховання на розу-
мову працездатність завжди залишається актуальною. Одним
із шляхів вирішення цієї проблеми є аналіз впливу занять з
фізичного виховання на розумову працездатність студентів
з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності
за допомогою коректурної проби Анфімова. У статті наве-
дені показники розумової працездатності студентів різних
спеціальностей до та після занять з фізичного виховання.
Ключові слова: студент, фізичне виховання, професійна
діяльність, розумова працездатність, коректурна проба.
Аннотация. Гуменный В.С., Ригас Т.Е. Исследование влия-
ния физического воспитания на умственную работоспособ-
ность студентов в зависимости от специфики будущей про-
фессиональной деятельности. Проблема влияния физического
воспитания на умственную работоспособность всегда оста-
ется актуальной. Одним из путей решения этой проблемы
есть анализ влияния занятий по физическому воспитанию на
умственную работоспособность студентов с учетом специ-
фики будущей профессиональной деятельности с помощью
корректурной пробы Анфимова. В статье приведены показа-
тели умственной работоспособности студентов разных спе-
циальностей до и после занятий по физическому воспита-
нию.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, профес-
сиональная деятельность, умственная работоспособность,,
корректурная проба.
Annotation. Gumenniy V., Rigas T. Research of influence of
physical training on intellectual serviceability of students
depending on specificity of the future professional work. The
problem of influence of physical tra ining on intellectual
serviceability always remains actual. One of the ways of the
decision of this problem is the analysis of influence of
employment on physical training on intellectual serviceability
of students in view of specificity of the future professional
work with the help of proof test Anfimov. In clause parameters
of intellectual serviceability of students of different specialities
before employment on physical training are resulted.
Keywords: the student, physical training, intellectual
serviceability, professional work, proof test.
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Вступ.
Експериментальні дослідження показують, що

у студентів покращуються знання і зростають інте-
лектуальні здібності, якщо використовуються активні
методи навчання [5].

За даними спеціалістів [2] фізичне виховання
у режимі навчальної діяльності студентів значно підви-
щує розумову працездатність.

В умовах інтенсифікації навчальної діяльності
успішне вирішення задач навчання неможливо до-
сягти тільки одними педагогічними методами. Так,
доведено, що фізичні вправи активно впливають на
ефективність навчання, на елементи розумової пра-
цездатності, використовуються для попередження та
ліквідації розумової стомленості [1, 3, 4].

Враховуючи вищесказане, рекомендується
розглядати та планувати процес фізичного вихован-
ня студентів, як невід’ємний і обов’язковий компо-
нент загального навчально-виховного процесу, що
підвищує можливість засвоєння загальнотеоретичних
та спеціальних предметів, і стійкість до психоемоцій-
них стресів.

У залежності від особливостей предмета праці,
усі спеціальності Кременчуцького державного пол-
ітехнічного університету імені Михайла Остроградсь-
кого, за якими ведеться підготовка фахівців, можна
розділити на 3 групи:
1. Технономічні спеціальності (людина – техніка).

Це професії, що характеризуються постійною
напругою уваги, помірною розумовою і значною
нервово-емоційною напругою. Ці професії вимага-
ють від людини швидкого прийняття рішень, характе-
ризуються помірним фізичним навантаженням. Від
інженерів технономічних спеціальностей потрібне
вміння дозувати невеликі за величиною силові на-
вантаження при користуванні різними ручними і
ножними органами керування, дисплейною техні-
кою, осцилографом на пульті керування. Кількість
рухів, які виконуються за зміну, нерідко досягає кількох
тисяч. Тому відсутність здатності відчувати та суво-
ро дозувати невеликі силові навантаження призво-
дить до великої витрати енергії, швидкої перевтоми і
перенапруги нервово-м’язового апарата, що нерідко
зумовлює різні захворювання м’язів і периферичної
нервової системи.
2. Сигномічні спеціальності (людина – знакова
система).

Це професії, що характеризуються змушеною
робочою позою, вкрай обмеженими рухами, висо-
кою концентрацією уваги, миттєвою реакцією, розу-
мовою й емоційною напругою. Основне навантажен-
ня припадає на зір і слух, які повинні бути в постійній
готовності сприйняти інформацію. Робота представ-
ників цих професій характеризується сприйняттям і
переробкою великого обсягу зорової й слухової
інформації, великою кількістю найрізноманітніших
рухів, що відрізняються частою зміною рухових за-
дач і варіативністю складу дій, вимушеними позами
стоячи, сидячи, присівши. Відрізняє її й значна емоц-
ійна напруженість. Основний профіль роботи інже-

нерів сигномічних спеціальностей пов’язаний з роз-
робкою, проектуванням, виробництвом і експлуата-
цією різної обчислювальної техніки, комп’ютерів,
пристроїв промислової електроніки, радіоапаратури
широкого призначення. При цьому в діяльності фах-
івця часто мають місце макетування, ремонт, нала-
годження, регулювання електронної і радіоапарату-
ри, робота з ЕОМ та інші операції, для виконання яких
використовуються дрібні й мікроскопічні деталі, тонкі
інструменти, високочутливі прилади. Така робота
вирізняється також великою зоровою і розумовою
напругою, тривалою гіподинамією, вимушеною по-
зою, монотонністю праці.
3. Соціометричні спеціальності (людина – людина).

Це група професій, що відрізняється розумо-
вою напругою, одноманітністю робочої пози, край-
ньою обмеженістю рухів. Її характеризує велике на-
вантаження на розумові й обслуговуючі їх психічні
процеси (сприйняття, пам’ять, увага й ін.). Відрізняє
її й значна емоційна напруженість.
Фахівцю даної категорії потрібне оперативне мислен-
ня, він повинен уміти швидко аналізувати інформа-
цію, що надходить, вибрати правильне рішення і та-
кож швидко його реалізувати. Необхідно також мати
гарну оперативну і довгострокову пам’ять – здатність
запам’ятовувати на короткий і тривалий час значний
обсяг інформації й оперувати нею. Це особливо не-
обхідно сьогодні, коли кількість інформації, яку по-
трібно переробити щодня фахівцю, неухильно зрос-
тає.  Тому представникам  соціометричних
спеціальностей особливо необхідні заняття фізични-
ми вправами, які забезпечують гарний стан цент-
ральної нервової, серцево-судинної систем, пальців
рук. Також необхідні статична витривалість м’язів
спини, тулуба, живота, шиї, велика точність рухів рук
і пальців. Вимагаються вміння швидко переробляти
інформацію, витривалість до тривалої одноманітної
розумової роботи, стійкість уваги.

Дані дослідження проведені відповідно до Зве-
деного плану НДР Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України на 2001-2005 рр.
за напрямом 2.1.6. “Комплексний підхід до вирішен-
ня завдань фізичного виховання учнівської молоді”.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – аналіз розумо-

вої працездатності та психоемоційної стійкості сту-
дентів залежно від специфіки майбутньої професій-
ної діяльності.

Результати досліджень.
У дослідженні прийняли участь 131 студент

Кременчуцького державного політехнічного універ-
ситету імені Михайла Остроградського, які займали-
ся в секціях плавання та аквааеробіки. Із них 67 сту-
дентів  технономічних спеціальностей,  36 –
сигномічних спеціальностей та 28 – соціометричних
спеціальностей.

Одним із найпоширеніших та доступних методів
дослідження функції уваги та розумової працездатності
є коректурна проба Анфімова. Досліджуваному даєть-
ся коректурна таблиця і пропонується завдання –
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швидко продивляючи строки літер по горизонталі вик-
реслювати літери С і К протягом 5 хвилин.

Опрацювання таблиці полягає у визначенні
продуктивності роботи в кожній 1-хвилинній серії та
в цілому за 5 хвилин. Для цього необхідно підрахува-
ти кількість опрацьованих знаків – Н, кількість зак-
реслених літер – М, кількість помилок – О. Помил-
кою вважається пропуск тих літер, які повинні бути
закреслені, а також неправильно закреслені.

По кожній серії окремо, а також всього за п’ять
серій вираховується:
- показник точності роботи – (А)

А= М : (М + О);
- показник чистої працездатності – (Е)

Е= Н х А.
Інтенсивність занять визначалася за допомо-

гою реєстрації частоти
серцевих скорочень (ЧСС) до початку занять

та в кінці. Середні показники ЧСС у студентів техно-
номічних спеціальностей склали до занять 84 уд./хв.,

після занять – 123 уд./хв.; у студентів сигномічних спец-
іальностей – 93 уд./хв. до занять,  126 уд./хв. – після
занять; у студентів соціометричних спеціальностей –
відповідно 86 уд./хв. та 112 уд./хв.

Представлені результати показників чистої
працездатності студентів різних спеціальностей (таб.
1), дають змогу констатувати покращення розумової
працездатності після занять з фізичного виховання у
представників технономічних, сигномічних та соціо-
метричних спеціальностей.

Аналізуючи показники чистої працездатності
та ступінь росту розумової працездатності студентів
різних спеціальностей (рис. 1). зазначимо наступне.
Покращення показників чистої працездатності після
занять з фізичного виховання спостерігається у сту-
дентів усіх спеціальностей: технономічних – на 173
одиниці (19 %), сигномічних – на 151 одиницю (16 %),
соціометричних – на 195 одиниць (21 %). Слід зазна-
чити, що до занять з ФВ показники чистої працездат-
ності найнижчі були у студентів технономічних спец-

Таблиця 1 
Показники чистої працездатності студентів до та після занять ФВ 

 
До занять ФВ Після занять ФВ Спеціальності 

x  σ m x  σ m 
 

P 

Технономічні (n= 67) 913 139 17,0 1086 176 22 <0,01 
Сигномічні (n= 36) 954 168 28,0 1105 204 34 <0,01 
Соціометричні (n=28) 928 221 41,8 1123 254 48 <0,01 

 

Рис. 1 Показники чистої працездатності та ступінь росту розумової  працездатності
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іальностей – 913 одиниць. Після занять з ФВ найвищі
показники чистої працездатності, а також ступінь
росту розумової працездатності, у студентів соціо-
метричних спеціальностей – 1123 та 195 одиниць
відповідно.

Висновки.
Отримані результати свідчать про позитивний

вплив занять з фізичного виховання зазначеної інтен-
сивності на розумову працездатність та психоемоцій-
ну стійкість студентів. Навчальний процес ППФП необ-
хідно будувати враховуючи вищезазначені показники.

Подальша наша робота буде спрямована на
дослідження впливу занять з фізичного виховання на
розумову працездатність студентів з урахуванням статі.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Деделюк Н.А., Мацкевич Н.М., Козіброцький С.П.
Волинський національний університет

імені Лесі Українки

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання
педагогічних технологій у формуванні знань і навичок май-
бутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення тео-
ретичних дисциплін. Охарактеризовано теоретичні засади
професійної підготовки та визначено чинники впливу на
обсяг знань і навичок майбутніх фахівців.
Ключова слова: педагогіка, технологія, навички, процес,
фізична культура, освіта, вчитель, підготовка.
Аннотация. Деделюк Н.А., Мацкевич Н.М., Козиброцкий С.П.
Использование педагогических технологий в процессе про-
фессиональной подготовки учителя физической культуры. В
статье обусловлено необходимость использования педаго-
гических технологий в формировании знаний и навыков
будущих учителей физической культуры в процессе изуче-
ния теоретических дисциплин. Дана характеристика теоре-
тических основ профессиональной подготовки и обозначе-
ны  факторы формирования знаний  и умений  будущих
специалистов.
Ключевые слова: педагогика, технология, умения, процесс,
физическая культура, образование, учитель, подготовка.
Annotation. Dedelyuk N. A., Matskevych N. M., Kozibrotskiy S.
P. The using of pedagogical technologies in a process of
profecional preparation of teachers of physical culture. In this

article the expediention of using of pedagogical technologies in
forming skills and experience of future teachers of physical culture
during study theoretical disciplines is substantiated. This work
also gives the characteristic of theoretical backgrounds of the
professional preparation and describes the factors of influence
on the scope of skills and experience of future specialists.
Key words: pedagogies, technology, experience, process, physical
culture, education, teacher, preparation.

Вступ.
Глибокі соціальні, духовні й економічні перетво-

рення, які відбуваються сьогодні в Україні, вимагають
реформування вищої освіти з метою євроінтеграції. Це
зумовлює суттєві зміни в організації навчальної робо-
ти у вищих навчальних закладах України.

Психолого-педагогічні чинники формування
та розвитку професійних якостей майбутніх викла-
дачів фізичної культури висвітлено у працях сучас-
них вчених І. Ф. Прокопенка [5], Т.Ю. Круцевич [3], у
дисертаціях Б.М. Шияна [6], М.Т. Данилка [1] та ін.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є обґрунтування доціль-

ності використання педагогічних технологій у фор-
муванні знань і навичок майбутніх учителів фізичної
культури в процесі вивчення теоретичних дисциплін.

Завдання дослідження: охарактеризувати те-
оретичні засади професійної підготовки вчителя
фізичної культури; визначити чинники, які вплива-
ють на обсяг знань і навичок майбутніх учителів
фізичної культури.

Результати досліджень.
У науково-методичній літературі педагогічна

технологія розглядається як мистецтво, що виступає
як системний метод створення, використання й виз-
начення всього процесу викладання і засвоєння знань
із врахуванням технічних і людських ресурсів в їх взає-
модії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм
освіти [5].

Думки про технологізацію освіти висловлю-
вав ще Я.А. Коменський, виділивши важливість
вміння правильно визначати мету, обирати засоби
досягнення її та формувати правила користування
цими засобами.

Термін «освітня технологія» почав викорис-
товується із появою перших програм аудіовізуально-
го навчання у США в 30-х років ХХ століття.

Сучасна педагогічна технологія охоплює коло
теоретичних та практичних питань управління, орган-
ізації навчального процесу, методів та засобів навчан-
ня. Своїм походженням вона зобов’язана реалізації
педагогічних ідей, які висловлювали на рубежі XXІ
ст. засновники прагматичної психології та педагогі-
ки, представники «індустріальної педагогіки». Нау-
ково-технічна революція, яка торкнулася всіх галузей
науки, техніки, суспільного життя, освіти, наповнює
педагогіку новим змістом.

Характерною тенденцією розвитку сучасної
педагогічної технології є використання системного
аналізу у вирішенні практичних питань, пов’язаних зі
створенням та використанням навчального устатку-
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вання та технологічних засобів навчання. Застосуван-
ня системного аналізу у створенні і використанні за-
собів навчання є безумовно позитивною та перспек-
тивною справою.

Різні автори дають різні визначення:
— Педагогічна технологія — це сукупність функціо-
нування всіх особистісних, інструментальних і ме-
тодологічних засобів, що використовуються для
досягнення мети [4].

— Педагогічна технологія — це модель спільної діяль-
ності по проектуванню, організації і проведенню
навчального процесу з безумовним забезпеченням
комфортних умов для викладача і студента [1].

— Педагогічна технологія — це спільна галузь педа-
гогічного знання, яка включає в себе дві групи пи-
тань: перша — пов’язана із застосуванням техніч-
них засобів у навчальному процесі, друга — з його
організацією [5].

Значне розходження в поглядах на нове педа-
гогічне явище багато в чому пояснюється його склад-
ністю і  недостатньою вивченістю,  значною
відмінністю вихідних позицій у різних дослідників. Але
майже всіх об’єднує визнання специфіки педагогіч-
ної технології.

Педагогічна технологія передбачає формулю-
вання цілей через результати навчання, які відобра-
жаються в діях студентів, надійно ними усвідомлю-
ються, приймаються, визначаються і перевіряються.

На думку І.Ф. Прокопенка, В.І. Євдокимова [5],
педагогічну технологію першочергово слід розгляда-
ти як процес або спосіб виконання певного завдання.
Вона об’єднує організацію і методи використання
навчального обладнання і сам процес навчання. А
тому педагогічна технологія є сферою як наукових
досліджень, так і практики.

При такому підході педагогічна технологія ви-
ступає як система, до якої входять учасники педагог-
ічного процесу та система теорій, ідей, засобів і ме-
тодів  організації  навчальної  діяльності  для
ефективного забезпечення розв’язання проблем, що
охоплюють всі аспекти засвоєння знань і практичних
умінь. Програмоване навчання і його варіанти були
спробою створити технологічний процес з гаранто-
ваними результатами. У різних країнах було докладе-
но зусиль до створення гнучких педагогічних техно-
логій, що забезпечують повне управління роботою
навчальних закладів.

Педагогічна технологія в загальнопедагогіч-
ному розумінні характеризує цілісний освітній про-
цес з його метою, змістом і методами навчання.
Окремо предметна педагогічна технологія — су-
купність методів і засобів для реалізації відповідно-
го змісту навчання в межах одного предмета (мето-
дика викладання предмета). Локальна ж технологія
являє собою вирішення окремих дидактичних і ви-
ховних завдань. Персонал-технологія присутня в
досвіді педагогів-новаторів.

Аналіз  науково-методичної  літератури
свідчить, що основними тенденціями розвитку вищої
освіти в галузі фізичного виховання є технологізація
навчального процесу, яка вимагає розробки кон-

цепції побудови моделі сучасного фахівця в галузі
фізичного виховання і спорту; визначення змісту ос-
віти; розробки модульно-рейтингових підходів до
побудови навчального процесу; удосконалення
міжпредметних зв’язків; розробки і впровадження в
практику активних методів навчання; розробки ди-
дактичних підходів до підвищення ефективності са-
мостійної роботи студентів; розробки методик конт-
ролю навчального процесу.

Аналіз наведеного матеріалу дає змогу скон-
центрувати увагу на таких компонентах підготовки
майбутнього вчителя фізичної культури, як: цілі на-
вчання; зміст навчального матеріалу; організаційні
форми навчання; контроль знань.

Проблема цілей навчання є однією з найваж-
ливіших як для визначення змісту навчання і плану-
вання процесу, так і для перевірки оволодіння навчаль-
ним матеріалом.

Традиційно цілі навчання визначаються через
знання і уміння. При цьому розуміють, що знання —
це поняття і системи понять, які відображають реаль-
ний світ з його предметами і процесами, їх властиво-
стями і зв’язками; уміння — здатність виконувати ту
чи іншу діяльність з вирішення завдань.

Основою побудови дидактичної системи підго-
товки вчителів до моделювання освіти теорія ціле-
покладання І.Я. Лернера [4]). Основні її принципи:
засвоєним стає той зміст освіти, яким учень оволод-
іває як суб’єкт навчальної діяльності; розвиток учня
як суб’єкта діяльності йде шляхом формування у ньо-
го мети власної діяльності в такій послідовності: «по-
треби—мотив—ціль». Діяльність викладача повинна
бути спрямована на формування таких потреб учня,
які органічно відповідають основним компонентам
змісту освіти, як відображення соціального досвіду.
Методологічними основами цілепокладання в вузі
виступають соціальні і державні замовлення, освітні
стандарти і результати маркетингових досліджень
потреб в спеціалістах з вищою освітою. Модель
ієрархії цілей в педагогічній системі вищого навчаль-
ного закладу дає змогу показати процес цілеутво-
рення та контролю навчально-виховної діяльності з
позицій педагогічної технології. Стають очевидними
три рівні цілеутворення: глобальний (здійснюється
педагогічна інтерпретація (переосмислення) держав-
но-громадського замовлення та побудови моделі
майбутнього фахівця); етапний (глобальна мета ди-
ференціюється в основну мету на певних етапах підго-
товки спеціаліста, що веде до вдосконалення програм
навчання, навколо яких вибудовується нова педагог-
ічна система професійної підготовки особистості);
оперативний (у процесі вузівського навчання завер-
шується професійна підготовка, звертається увага на
вдосконалення професійної техніки та розвиток твор-
чих здібностей) [1] .

На оперативному рівні у процесі вузівського
навчання завершується професійна підготовка, звер-
тається увага на вдосконалення професійної техніки
та розвиток творчих здібностей [1].

Цілепокладання проходить через весь освітній
процес, виконуючи в ньому функції мотивації діяль-
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ності учнів (студентів), засвоєння ними змісту освіти,
досягнення своїх планів, структурної стабілізації на-
вчального процесу, діагностики результатів навчан-
ня на рефлексивному етапі.

Глибоке науково-теоретичне обґрунтування
проблема змісту шкільної освіти знайшла в концепції
І.Я. Лернера [4], яка має чотири основних елементи:
знання як цілісна система відомостей, пізнання, які
накопичені людством; способи діяльності (уміння і
навички), досвід їх здійснення; досвід творчої діяль-
ності, тобто діяльності, в результаті якої створюється
об’єктивно чи суб’єктивно нове; досвід емоційно-
ціннісного ставлення, який передбачає наявність
знань, умінь, але не зводиться до них і полягає у фор-
муванні ставлення школярів до світу, діяльності, нау-
кових знань, моральних норм, ідеалів.

Як відмічає Б.М. Шиян [6], відповідно до дію-
чих навчальним планів факультетів фізичного вихо-
вання на практичні заняття із спортивно-педагогіч-
них дисциплін відводиться майже половина всього
бюджету часу (1872 години). Природно, що саме ці
заняття і повинні найбільшою мірою сприяти фор-
муванню професійної майстерності майбутнього
вчителя фізичного виховання, особливо в частині його
методичної підготовки.

Науковими дослідженнями з педагогіки та пси-
хології вищої школи доведено, що використання гру-
пових форм навчання сприяє вирішенню низки акту-
альних проблем професійної підготовки: підвищенню
ефективності та результативності навчання та вихован-
ня, забезпеченню особистісного розвитку студентів,
їх соціалізації та професіоналізації. Серед досягнень
педагогів у плані дослідження групової навчальної
діяльності студентів виділяються: принципи колекти-
воутворення, управління організаційними процесами
у малих групах; вплив навчальних груп на хід і резуль-
тати індивідуальної діяльності, розвиток індивідуаль-
них особливостей студентів; взаємозв’язок групової
навчальної діяльності і успішності навчання, ефектив-
ності професійної підготовки.

Групова навчальна діяльність реалізується за
такими етапами: підготовчий; вступно-мотиваційний;
операційно-пізнавальний; контрольно-оціночний.

Змістовне наповнення кожного з цих етапів виз-
начається конкретними навчальними завданнями та
умовами. Можна виділити такі форми групової на-
вчальної діяльності: індивідуально-групова (індивідуаль-
на робота здійснюється паралельно чи по черзі з гру-
повою); парно-групова; фронтально-групова; групова.

Б.М. Шиян [6] вказує на необхідність профес-
ійно-педагогічної орієнтації лекційних, практичних,
оглядово-методичних та семінарських занять з легкої
атлетики, гімнастики, спортивних ігор, інших дис-
циплін цього циклу. У процесі проведення практич-
них занять викладачі дбають про їх методичне і техні-
чне забезпечення та виховну роль. Це дає можливість
поряд з вивченням фізичних вправ, оволодіти прийо-
мами педагогічної техніки навчання руховим діям і
збагатити арсенал педагогічної майстерності май-
бутніх вчителів.

Організація контролю знань, умінь і навичок сту-
дентів педагогічних вузів спирається на загальнопеда-
гогічні підходи, які включають в себе: перевірку, тобто
виявлення знань, умінь і навичок; оцінку — вимірю-
вання знань, умінь, навичок, погляд на їх рівень; облік
— фіксацію результатів оцінювання у вигляді балів.

З метою гуманізації освіти, переорієнтації про-
цесу навчання з інформативної форми на розвиток
особистості людини Міністерством освіти і науки Ук-
раїни, Інститутом педагогіки АПН України було роз-
роблено критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі загальної середньої освіти, які вимага-
ють, щоб оцінювання ґрунтувалося на позитивному
принципі, враховувало рівень досягнень учня [2].

Навчальна діяльність, відповідно до цього до-
кумента, повинна не просто дати людині суму знань,
умінь і навичок, а сформувати її компетентність, тоб-
то загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді,
цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

Висновки.
Таким чином, розробка педагогічних технологій

— це об’єктивний процес, новий етап в еволюції осв-
іти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу
і забезпечення процесу природного розвитку люди-
ни. Сучасні педагогічні технології спрямовані на за-
безпечення формування таких якостей особистості, як
усвідомлення єдності природи і людини, відмова від
авторитарного стилю мислення, толерантність,
схильність до компромісу, шанобливе ставлення до
чужої думки, інших культур, цінностей та віри.

Основна увага при формуванні знань і нави-
чок майбутніх вчителів фізичної культури повинна
бути спрямована на викладання спортивно-педагог-
ічних дисциплін, зміст, яких має бути орієнтований
на формування професійної свідомості майбутньо-
го фахівця; формування сучасної техніки виконання
вправ як основи методу реального показу; оволодін-
ня методиками розвитку рухових здібностей і навчан-
ня основним фізичним вправам шкільної програми
з фізичної культури.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викорис-
тання педагогічних технологій у процесі професійної
підготовки вчителя фізичної культури.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
УЧЕНИХ – ПЕДАГОГІВ НАУКОВОГО
ГУРТКА ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ

РОЗВИВАЮЧЕ НАВИЧКИ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Єфремов С. В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У статті розкрито особливості організації навчання
учених-педагогів наукового гуртка Острозької Академії роз-
виваюче навички науково-дослідної роботи студентів. На
підставі всебічного аналізу історико-педагогічних джерел
показано, що науково – дослідна робота студентів Острозької
Академії була професійно спрямованою, відрізнялася гума-
нітарним спрямуванням змісту, передбачала співробітницт-
во студентів та викладачів (учених-педагогів). Результатом
науково – дослідної роботи студентів стали роботи дослід-
жень у риториці, філософії, граматиці, астрономії.
Ключові слова: Острозька Академія, наукового-дослідна ро-
бота, науковий гурток.
Аннотация. Ефремов С. В. Опыт организация обучения уче-
ных-педагогов научного кружка Острожской Академии раз-
вивающих навыки научно-исследовательской роботы студен-
тов. На основании всестороннего анализа исторично-
педагогичных источников показано, что научно-исследова-
тельская работа студентов Острожской Академии был про-
фессионально направленной, отличалась гуманитарно направ-
ленным содержанием, предусматривала сотрудничеством
студентов и преподавателей (ученых – педагогов). Результа-
том научно – исследовательской работы студентов стали ра-
боты исследований в риторике, философии, грамматике, аст-
рономии.
Ключевые слова: Острожская Академия, научно-исследова-
тельская работа, научный кружок.
Annotation. Efremov S. V. Experience of organisation of teaching
scientists – pedagogues of the scientific club of Ostrog Academy
developing skills of scientific researchful work of the students.
During thorough analys of the historical pedagogical resources
was shown that scientific researchful work of the students of
Ostrog Academy was professionally trended, differentiated
humanitarian trended contents and was collaboration of the
students and tutors (scientists-pedagogues). The works of
researches in ritorics, philosophy, grammar, astronomy resulted
from the scientific reaserchful work of the students.
Key words: Ostrog Academy, scientific researchful work,
scientific club.

Вступ.
Вивчення багатоаспектних питань організації

науково-дослідної роботи студентів у вищих навчаль-
них закладах України перебуває у колі актуальних
досліджень широкого загалу учених – педагогів, пси-
хологів, філософів, істориків, економістів та інших.
Актуалізація розробок у галузі наукознавства пояс-
нюється тим, що у здійсненні науково-технічної пол-
ітики держави провідну роль відіграють наукові кад-
ри. Від їх творчої професійної спрямованої діяльності
в значній мірі залежить рівень наукових досліджень,
масштаби і темпи уведення в суспільну практику
досягнень науки. У розв’язанні завдань науково –
дослідної роботи як невід’ємної складової вищої осв-
іти провідну роль відіграють відомі школи і зокрема
Острозька Академія – Острозька братська школа.

Аналіз історико-педагогічної літератури пере-
конливо доводить, що вже на початку 60-тих років
ХХ століття почали з’являтися узагальнюючі публі-

кації, що певним чином розкривали окремі аспекти
проблеми науково – дослідної роботи, а саме були
зосереджені навколо питань : організація науково-
дослідних робіт, здійснення кадрової роботи в науко-
вих колективах (Г.М. Доброва) ; фінансове забезпе-
чення науки та науково – дослідної роботи (А.Н.
Авдулова, С.Г. Бублик, А.М. Кулькіна, В.Г. Теренова)
; висвітлено динаміку кадрового потенціалу, форми і
методи підготовки кадрів для науки, філософський
аспект використання науки як форми культурної твор-
чості (А.А. Герасименко) ; умови успішної органі-
зації науково – дослідної роботи студентів (Г.Я. Дрес-
вяної, Є.С. Спіцина) ; питання історії створення
інститутів та університетів, їхньої структури, підго-
товки наукових та педагогічних кадрів, видавничої
діяльності, зв’язку освіти із промисловістю, напрямів
теоретичних й експериментальних досліджень та їх
результативності (К.Т. Галкін, В.М. Клименюка, Б.Д.
Леніна, В. І. Оноприєнка, А. В. Топчиева, В.Є. Чутке-
рашвили) ; інтегрування науки та навчально – вихов-
ного процесу в освітніх закладах розкрито у наукових
працях (І.О. Іваненка, І.В. Каташинської, Л.С. Коржо-
вої, Т.Г. Сидорчук).

Варто зазначити, що проблема науково – дос-
лідної роботи студентів є : органічно складовою ком-
плексної програми науково – дослідної роботи ка-
федр загальної педагогіки „Підвищення ефективності
навчально – виховного процесу в середніх загально-
освітніх і вищих навчальних закладів” (РК № 1 –
200199004104) та кафедри історії педагогіки та по-
рівняльної педагогіки “Підготовка викладацьких кадрів
для середньої та вищої школи у науково – педагогічній
спадщині вітчизняних і світових педагогів, діячів осв-
іти і культури ХІХ – ХХ століття” (РК № 1 –
200199004104) Харківського національного педагогі-
чного університету імені Г. С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити досвід організації на-

вчання ученими – педагогами Острозької Академії роз-
виваюче навички науково – дослідної роботи студентів.

Результати досліджень.
У розвитку української культури і освіти особ-

ливу роль відігравали братства, відомі як організації
релігійного характеру. Є підстави вважати, що саме з
цих шкіл бере свій початок організація науково – дос-
лідної роботи як складової навчально – виховного
процесу навчального закладу вищого типу. У ХVI –
XVII століттях в Україні існувало 5 груп шкіл які хоч і
були різні за своїм ідеологічним спрямуванням, але
мали і деякі спільні організаційні форми та методи
навчання. Особливе місце серед них займали так звані
братські школи, створені братствами – громадські
організації православних міщан, а потім і селян в Ук-
раїні і Білорусії XVI – XVII століття які відігравали
особливу роль у розвитку української культури. По-
чаток заснування братств окремі дослідники пов’я-
зують ще з ХІ століття, коли члени ремісники гільдій
та цехів почали об’єднуватися з метою взаємодопо-
моги та згрупування парафіян. Більшість науковців
дотримуються тієї точки зору, що напередодні 1596
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року, коли конфлікт православ’я з католицизмом на-
прикінці ХVI – XVII століття створив, за словами
Дмитра Гижевського “групи для утворення двох явищ
– релігійної полеміки і національної школи” – ство-
рили умови для організації вищої освіти. [1, c. 13] На
думку вченого „як релігійна полеміка з необхідністю
вимагала вищих теологічних студій”, так і народна
школа, що постала й поширилася зусиллями релігій-
но – національних організацій, – братств ”привела до
зорганізування вищої освіти з релігійним забарвлен-
ням”. [Там саме] До братських шкіл приймали дітей
різних станів. Тут вони вчилися читати і писати, а з
часом засвоювали середньовічний тривіум. Рівень
братської школи визначався рівнем викладачів, які
працювали в неї, а також цільністю і змістом тих на-
вчальних предметів (або наук, галузей наукового знан-
ня), що вивчаються. Братські школи значною мірою
сприяли розвитку національної свідомості, піднесен-
ню національно – культурного руху в Україні.

Вивчення історичних джерел яскраво свідчить,
що першим навчальним закладом вищого гуманітар-
ного типу була Острозька школа, чи Острозький гре-
ко – слов’яно – латинський колегіум. Князь К. К. Ост-
розький побудував навчальний заклад за типом
західноєвропейських навчальних закладів, але з грець-
ким православним спрямуванням. К. К. Острозький,
людина великого державного Розуму, розробив і по-
чав проводити план освіти в Україні. Упродовж 60 –
ти років свого існування Острозька братська школа
була першою у східних слов’ян школою вищого типу,
носієм національної свідомості українського народу
та сприяла піднесенню національно – культурного
руху в Україні. [2, с. 18]

Дослідники становлення та розвитку перших
вищих навчальних закладів України О.- М. Микитюк
[5], О.М. Алексюк, К.М. Мединський та інші описую-
чи історіографію функціонування та характеризую-
чи здобутки Острозької вищої школи відзначили, що
у 80-ті роки ХVI століття у вищому закладі діяв науко-
вий гурток культурно – освітнього літературного
змісту. У ньому співпрацювали високоосвічені осо-
бистості, такі як, Дем’ян Наливайко, Василь Суразь-
кий, Кирилл Острозький, Тимофій Михайлович, Іван
Федоров, Мартин Броневський та інші. Члени гуртка
розробляли навчальні посібники, писали полемічні
твори, пропагували ідеї православної віри, виступа-
ли проти впливу католицизму й уніатству. [3] Дока-
зом цього є історичні свідчення про те, що саме зав-
дяки зусиллям викладачів і студентів вищої школи був
здійснений переклад Біблії, порівняння, зіставлення
текстів чисельних першоджерел Святого Письма з
єврейськими та латинськими першоджерелами. Усь-
ого вчені дослідники вважають, було зроблено більш
80 перекладів. Це була перша в Україні друкована
Біблія, видана старослов’янською (церковнослов’-
янською) мовою. Коло науково – дослідної роботи
гуртківців було широке : виконання перекладів руко-
писів з Італії, Балкан ; редагування наукових праць ;
консультування, підготовка і видання навчальних книг
‘’Азбука і буквар’’ (1578), “Хронологія царства не-

бесного” (1581), ‘’Книжниця’’ (1588), ‘’Псалтир’’
(1596) [там же].

Серед основних завдань Острозького гуртку
вчених було: а) підготовка біблейського тексту до дру-
ку; б) друкарською справою – ведення друкарні; в)
полемікою проти наступу на Православіє католиків
та уніат; г) перекладанням творів Святих Отців на цер-
ковнослов’янську мову з мови грецької; д) друкуван-
ням Богослівських книг. [4, с. 112]

З’ясовано, що серед членів острозького гурт-
ка існував чіткий розподіл обов’язків, хоча форми
співпраці були різними. До нього входили серби, ук-
раїнці, поляки, болгари – випускники Падуанського,
Венеціанського, Краківського университетів, патри-
арших училищ, протестантських шкіл тощо. Це була
надзвичайно складна й об’ємна наукова, редакційна
та перекладацька праця. Необхідні були й чималі
організаційні зусилля, щоб отримати рукописи з Бал-
кан, Італії, які б мали і наукове і педагогічне і духовно
– релігійне визначення. [1, с. 31]

 Про високий рівень освіти та ґрунтовну нау-
кову, фахову підготовку визначної діяльності викла-
дачів свідчить те, що у Острозької братської школі
викладали грецьку, слов’яно-руську, латинську мови
тому академію часто називали „Тримовний ліцей або
Граматична школа або греко-слов’янська школа”.
Навчання в школі не обмежувалося азбукою, молит-
вою чи читанням псалтиря, а будувалося за тогочас-
ним зразком „семі вільних мистецтв” : тривіум і квад-
ріум – грамматика, риторика, діалектика, арифметика,
логіка, музика, астрономія. [2, с. 19]

 Орієнтуючись викладанням та вивченням
трьох мов доцільно для кожної з них з’ясувати зна-
чення у Острозький Академії. Слов’янська мова – це
була мова церковна й літературно русько-українська
мова. На вивчення її в Острозі звертали поважну ува-
гу та вивчали її глибоко. Це була й викладова мова
Острозької Академії школи, яка мимоволі мусила
збігатися з живою тогочасною українською мовою.
Відразу виникла потреба впорядкувати цю церковну
мову у навчання, вже у 1586-го року вийшла перша її
граматика яку склав Лаврентій Зизаній. Пізніше вий-
шла вже наукова Граматика церковнослов’янської
мови – це була граматика учня та учителя Острозької
школи Мелетія Смотрицького 1619 року. Головної та
основною мовою вивчення була мова грецька – мова
Святих Отців її тут добро вивчали. Першій проректор
Острозької школи Герасим Смотрицький писав „А
кому на світі, може бути тайною, що від греків пішли
філософи, богослови”. Латинська мова – державна
мова, без знання в Польщі ступити не можна було.
Це було потребою життя. [4, с. 108-110]

Як свідчить проведене дослідження викладачі
риторики Острозької Академії вчили учнів розбира-
ти, порівнювати речення та складання промов, ориг-
інальних творів з різних питань на визначну тему з
філософії, богослoв’я. Діалектичні та астрономічні
навчальні уроки грецьких вчених відрізнялися само-
стійністю та оригінальністю, ґрунтувалися на вчення
про раціональне пізнання, включали елементи знань
в галузі зоології, ботаніки, геології.
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Аналізуючи науково – дослідну роботу у Ост-
розький Академії, варто відмітити, що початковою
основною метою цієї роботи визначалося „форму-
вання вмінь вільно висловлювати думки латинською
мовою та оволодіння ґрунтовими знаннями з основ-
них наук”. Практично науково-дослідна робота сту-
дентів передбачала участь у диспутах і колоквіумах,
виконання самостійних завдань пошукового характе-
ру на уроках риторики, філософії, астрономії. Загаль-
ний характер навчально-виховного процесу був на-
ближений не до теоретичної схоластики, а до
практичного професійного спрямування. Стратегіч-
ною метою вчителі визначили : розвиток розуму
учнів, не обтяжуючи їхньої пам’яті зазубрюванням.
Учні Острозької школи могли самостійно опанувати
наукові знання в багатій бібліотеці, у який крім книг,
було чимало давніх рукописів.

Основоположну роль у навчально-виховному
процесі Острозької братської школи відігравала бібліо-
тека. Вона мала величезну кількість літератури, а саме
„Космографія” (Себастьян Монстер – Базель 1550),
„Греко – латинський словник” (Калепіна – Базель
1562), ”Трагедія Євріпіда” (Базель 1551), ”Промова
Ціцерона”, „Грецька граматика Кленарда”, “Книга
повчань Сірахових”(Вітенберг 1563), „Притч Соломо-
нових” (Вітенберг 1535).

Висновки.
Отже, Острозька Академія була першим на-

вчальним закладом на Україні де почав діяльність
науковий гурток викладачів який створив умови для
успішної науково-дослідної роботи студентів упро-
довж навчання, а саме викладачі розробляли на-
вчальні посібники, підручники, перекладали рукописі
з Греції, Італії, редагування, консультування, а також
підготовка і видавництво книжок, вчили студентів
навичкам науково-дослідної роботи у риториці, гра-
матиці, астрономії, філософії, зоології, ботаніки, діа-
лектики. Досвід творчої співпраці учених світового
рівня зі студентською молоддю у Острозькій Академії
має стати взірцем для сучасних педагогів, які прово-
дять практичне оновлення організації навчально-ви-
ховного процесу у вищих навчальних закладах згідно
з ідеями творчої співдружності досвідчених науковців,
талановитої студентської молоді.

Подальші дослідження рекомендується прове-
сти у напрямку вивчення досвіду організації науково-
дослідної роботи студентів у інші історичні періоди.

Література:
1 . Алексюк О. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія.
Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2 . Микитюк О. М. Становлення та розвиток науково – досл-
ідної роботи у вищих педагогічних закладах України (істо-
рико – педагогічний аспект) / ХДПУ імені Г. С. Сковоро-
ди. – Х: ОВС, 2001. – 256 с.

3 . Острозька Академія XVI – XVII століття. Енциклопедич-
не видання. – Острог, 1997. – 300 с.

4 . Митрополіт Іларіон Князь Константин Острозький та його
культурна праця. Історична монографія. – Вінніпег. –
1958. – 216 с.

5 . Микитюк О.М. Теорія і практика організації науково-дос-
лідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст.:
Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01/ О.М. Микитюк;
Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 42 с. — укp.

Надійшла до редакції 12.09.2008р.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАЩАДКІВ,
МАТЕРІ-ЩУРИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЛИ ДІЇ

РІЗНИХ РУХОВИХ РЕЖИМІВ
Кальян В.В., Комісова Т.Є.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди

Анотація. Вивчався вплив різних рухових режимів, дії яких
підлягали самки-щури, на фізичний розвиток їх нащадків.
Встановлено, що інтенсивні фізичні навантаження та гіпокі-
незія матерів-щурів були причиною високої пренатальної
смертності їх нащадків. Напроти, у нащадків, матері яких
тренувалися в помірному режимі, спостерігалася  висока
життєздатність та велика маса поносів. Різні рухові режими,
включаючи гіпокінезію, інтенсивні та помірні фізичні наван-
таження, дії яких зазнавали самки-щури, викликали приско-
рення   фізичного розвитку їх нащадків.
Ключові слова: фізичні навантаження, гіпокінезія, фізичний
розвиток.
Аннотация. Кальян В.В., Комисова Т.Е. Физическое разви-
тие потомков, матери-крысы которых подвергались действию
разных двигательных режимов. Изучалось влияние разных
двигательных режимов, действию которых подвергались сам-
ки-крысы, на физическое развитие их потомков. Установле-
но, что интенсивные физические нагрузки и гипокинезия
матерей-крыс были причиной высокой пренатальной смерт-
ности их потомков. Наоборот, у потомков, матери которых
тренировались в умеренном режиме, наблюдались высокая
жизнеспособность и большая масса пометов. Разные двига-
тельные режимы, включая гипокинезию, интенсивные и уме-
ренные физические нагрузки, действию которых подверга-
лись самки-крысы, вызвали ускорение физического развития
их потомков.
Ключевые слова: физические нагрузки, гипокинезия, физи-
ческое развитие.
 Annotation. Kalyan V.V., Komisova T.E. The physical
development of the offspring whose mother-rats were under
the action of various motor regimes. The influence of various
motor regimes to which the female-rats were subjected, on
physical development of their offspring was studied. It has been
established that the reason of a high mortality among the
offspring were the intensive physical loads and hypokinesia of
female-rats. On the contrary, the brood whose mothers trained
in an intensive mode had a high vital capacity and a big mass.
Various motor regimes, including hypokinesia, intensive and
moderate physical loads to which the female-rats were subjected,
caused acceleration of physical development of their offspring.
Key words: physical loads, hypokinesia, physical development.

Вступ.
Ситуація, яка склалася сьогодні в країні, свідчить

про те, що через 20 років лише шоста частина новона-
роджених дітей будуть здорові на фоні прогресивного
зниження народжуваності. Під впливом негативних
факторів середовища пошкоджуються адаптаційні
механізми захисту репродуктивної функції людини.
Жіночий спорт можна оцінювати, як один з факторів
впливу середовища на здоров’я людини в цілому та на
репродуктивну функцію зокрема . Соболева Т.С. заз-
начає, що інтенсивні фізичні навантаження, як стре-
сорний фактор, є причиною значних  патологічних змін
статевої системи жінок [9].

Але паралельно з цим відбувається обмежен-
ня рухливості людей, що суперечить власне біо-
логічній природі людини. Малорухомість порушує
функціонування різних систем організму, знижує
працездатність та погіршує стан здоров’я. Можливо,
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на сьогодні одним з таких факторів, який негативно
діє на репродуктивну функцію жінок, стає гіпокіне-
зія. За даними  Хрусталевої І. В., при обмеженні ру-
хової активності у собак спостерігається збільшення
випадків безпліддя, передчасних пологів, народжен-
ня слабких, недорозвинених нащадків [10]. Проте саме
дозоване помірне навантаження є необхідною умо-
вою нормального функціонування організму та при-
родною профілактикою різних інфекційних та сома-
тичних захворювань.

В експериментальних та клінічних досліджен-
нях було показано, як паління [4], цитостатичні пре-
парати [3], радіонукліди, забруднювачі навколишнь-
ого середовища [5], дифенгідрамін [11], діючи на
батьків, викликали зміни у фізичному розвитку їх
нащадків. Але дослідження впливу обмеження рухо-
вої активності та надмірних фізичних навантажень з
цією метою не проводились.

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

Формулювання мети роботи.
Метою нашої роботи було визначити вплив

різних рухових режимів, дії яких підлягали самки-
щури, на фізичний розвиток їх нащадків. Досліджен-
ня проводилося на нащадках-щурах (189 особин) лінії
Вістар. Тварин утримували в стандартних умовах віва-
рію при природному освітленні, харчуванні at libitum,
вільному вживанні води, площа кліток була не мен-
ше 2 см2 на 1 г маси тіла тварини [6].

Для отримання нащадків першого покоління
проводили спарювання самок, які зазнавали впливу
різних рухових режимів, зі здоровими інтактними
самцями. Виконано чотири серії експерименту. У
першій серії досліджувалися нащадки-щури конт-
рольної групи, матері яких знаходилися в умовах
вільної реалізації потреби у руховій активності (К). У
другій серії експерименту вивчався вплив гіпокінезії
матерів на фізичний розвиток їх нащадків (ГК). Тре-
тю серію досліду склали нащадки самок-щурів, які
підлягали дії помірних фізичних навантажень (ПФН).
У четвертій серії вивчалися нащадки, матері яких тре-
нувалися в інтенсивному режимі (ІФН).

Модель гіпокінезії створювали за допомогою
розміщення самок-матерів у клітках площею 0,25 см2

на 1 г маси тіла тварин з вільним доступом до води
та їжі [2].

Фізичні навантаження (ФН) моделювалися
бігом щурів у тредбані. Дозування фізичного наван-
таження з урахуванням індивідуальних особливостей
тварин проводилося за методикою запропонованою
Алексєєвим В.В. та іншими, в основу якої покладено
визначення максимуму швидкісних якостей тварин
та дозування фізичних навантажень від максималь-
ної швидкості бігу [1].

Було застосовано два види фізичних наванта-
жень: при першому – швидкість руху стрічки тредба-
ну дорівнювала 50 м/хв, що складає 70% від макси-
мальної швидкості бігу тварин; при другому –
швидкість руху стрічки тредбану дорівнювала 25-30

м/хв, що складає 40% від максимальної швидкості бігу
тварин. Перша швидкість характеризує інтенсивне
фізичне навантаження, друга – помірне.

Фізичний розвиток нащадків вивчали за стро-
ками розвитку таких біологічних ознак, як відлипан-
ня вушної раковини, поява волосяного покриву, ге-
нералізований ріст волосяного покриву та відкриття
очей; встановлювали  індекс життєздатності (ІЖ)
щуренят [5].

Індекс життєздатності розраховувався за фор-
мулою:

народилисящонащадківкількість
енихновонароджживихкількістьІЖ

,
=

Здійснювали оцінювання й інтегрального по-
казнику –  динаміки збільшення маси поносу на-
щадків протягом перших трьох тижнів постнатально-
го періоду життя тварин [5]. Враховуючи значну
варіабельність показників розвитку нащадків в різні
сезони, експеримент проводили з паралельним конт-
ролем.

Для комплексної оцінки впливу різних рухо-
вих режимів, дії яких підлягали самки-щури, на їх на-
щадків також враховували загальну кількість новона-
роджених щуренят в поносі.

Статистична  обробка отриманих даних
здійснювалася за методом Ст’юдента, використову-
ючи t-критерій.

Результати дослідження.
Як показали спостереження, у тварин конт-

рольної групи (n=5) дитинчата народжувалися живи-
ми на 21-26 день, що відповідає даним літератури.
Співвідношення статей складало: самок - 25, самців -
23. Потворств серед нащадків не відмічалося. У конт-
рольних тварин відмічено народження 5 мертвих ди-
тинчат.

У матерів-щурів, які утримувалися в умовах
гіпокінезії (n=5), дитинчата народжувалися живими
на 22-23 день. Було відмічено мертвонародження - 7
щуренят (серед них 3 самки і 4 самця. Всього у са-
мок-щурів цієї групи експерименту народилося 24
самки і 18 самців. Потворств серед нащадків також не
відмічалося.

Строки вагітності матерів-щурів, які тренува-
лися в помірному режимі (n=4), становили 21-26 днів.
Серед народжених щуренят було 24 самки і 20 самців,
потворств серед нащадків не спостерігали, проте
відмічено народження 1 мертвої самки.

В групі, де матері підлягали дії інтенсивних
фізичних навантажень (n=5), щуренята народжува-
лися на 23-25 день. Співвідношення статей складало:
самок - 29, самців - 26. Відмічено народження 12 мер-
твих щуренят. У 3 мертвонароджених нащадків спос-
терігались аномалії розвитку органів: голова злита з
тулубом, здутий  живіт синього кольору, відсутність
хвоста. У 8 мертвонароджених щуренят був недороз-
винутий кишечник, живіт м’який, в середині черев-
ної порожнини знаходилася рідина. Двоє щуренят
мали дистрофічно малі розміри та малу масу тіла.
Двадцять три нащадка з сорока трьох народжених



61

живими мали здуті животи синього кольору. Всі ці
аномалії розвитку призвели в подальшому до висо-
кої постнатальної смертності.

Індекс життєздатності нащадків, матері-щури
яких утримувалися в умовах гіпокінезії та підлягали
дії інтенсивних фізичних навантажень, вірогідно
нижчий у порівнянні  з  контрольною групою
(р≤0,05). Навпаки, в групі, де самки зазнавали дії
помірних фізичних навантажень, індекс життєздат-
ності нащадків вірогідно вищий у порівнянні з гру-
пою К (р≤0,05, таблиця 1).

Також слід зазначити, що в контрольній групі і
в групі ПФН співвідношення статей було практично
однаковим, тоді як в групах ГК та ІФН народжувало-
ся вірогідно менше (р≤0,05) нащадків-самців, ніж на-
щадків-самок (таблиця 1). Але, як відомо з літератур-
них джерел, при дії на популяцію несприятливих
факторів часто спостерігається зміщення співвідно-
шення статей в наступному поколінні в бік самців [8,
12]. Тобто, вплив гіпокінезії та інтенсивних фізичних
навантажень на матерів не викликав зміщення
співвідношення статей в бік самців у їх нащадків.

Дані таблиці 1 вказують на те, що загальна
кількість нащадків у поносі самок групи ГК вірогідно
не відрізняється від відповідного показника конт-
рольної групи. Проте як інтенсивні, так і помірні
фізичні навантаження, дії яких зазнавали матері-щури,
стали причиною вірогідного (р≤0,05) збільшення за-
гального числа щуренят в поносі, а це свідчить про
відсутність або зменшення перед- та післяімплантац-
іонної загибелі ембріонів у самиць цих груп. Проте
відомо, що при дії стресових чинників на популяцію
у багатоплідних видів відмічається зниженням пло-
дючості, що говорить про вибіркову загибель жіно-
чих ембріонів [8, 12]. Таким чином, дія таких стресо-

вих факторів, як гіпокінезія та інтенсивні фізичні на-
вантаження, в нашому експерименті не викликали
зменшення кількості особин у поносі. Хоча ці факто-
ри стали причиною зменшення життєздатності на-
щадків (таблиця 1).

Результати спостережень за фізичним розвит-
ком нащадків, представлені у табл. 2, показали, що у
нащадків групи, де матері утримувалися в умовах
гіпокінезії, відкриття очей та поява волосяного по-
криву відбувалися у більш ранні строки у порівнянні
з нащадками контрольної групи. За іншими показни-
ками фізичного розвитку між контрольною групою
та групою (ГК) відмінностей не встановлено. Але в
групах, де матері-щури підлягали дії як інтенсивних,
так і помірних фізичних навантажень, фізичний роз-
виток нащадків відбувався у більш ранні строки, у
порівнянні з нащадками контрольної групи, за всіма
показниками, які вивчалися (таблиця 2).

Як відомо, строки дозрівання біологічних оз-
нак є непрямим показником дозрівання центральної
нервової системи [7]. Таким чином, спостерігається
вкорочення строків дозрівання ЦНС у нащадків при дії
гіпокінезії, інтенсивних та помірних ФН на матерів, а
це може бути показником певних структурно-функц-
іональних порушень вищих відділів ЦНС у нащадків.

У таблиці 3 наведені дані динаміки зміни маси
поносів нащадків в перші періоди життя.

Маса поносів нащадків самок, які утримували-
ся в умовах гіпокінезії та які тренувалися в інтенсивно-
му режимі, вірогідно не відрізнялася від маси поносів
нащадків контрольної групи протягом перших трьох
тижнів постнатального періоду життя. Проте, помірні
фізичні навантаження, дії яких підлягали матері-щури,
сприяли вірогідному росту маси поносів їх нащадків у
порівнянні з контрольними тваринами.

Таблиця 1  
Життєздатність нащадків, матері-щури яких підлягали дії різних рухових режимів 

 

Кількісні показники життєздатності нащадків 

Середня кількість народжених 
нащадків в 1 поносі, гол. 

Середня кількість живих 
новонароджених особин в 1 

поносі, гол. 
Індекс життєздатності  

Група 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

8,3 ± 0,28 7,42±0,53 0,90±0,15  
К 4,3 ± 0,4 3,9±0,23 3,9±0,29** 3,4±0,32 0,91±0,06 0,87±0,03 

8,40 ± 0,6 7,0 ± 0,6 0,8 ± 0,05*  
ГК 5 ± 0,35** 3,4±0,51 4,6±0,43** 2,4±0,75 0,88±0,03 0,72±0,17 

11,0 ± 1,22* 8,8 ± 2,68 0,73±0,21* 
ІФН 

6,4±0,50** 4,8± 0,58 5,8±0,66 3,6±0,75 0,71±0,08 0,77±0,22 

10,75 ± 0,48* 10,5±0,24 0,98±0,01* 
ПФН 

6,0 ± 0,15 5,0 ± 0,71 5,5±0,11 5,0±0,71 0,96±0,02 1±0 
Примітка: * – вірогідність різниці у порівнянні з контрольною групою при р≤0,05;  

** – вірогідність різниці показника самців у порівнянні показником самок при р≤0,05. 
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Таблиця 2 
Фізичний розвиток нащадків, матері-щури яких підлягали дії різних рухових режимів 

Примітка − * вірогідність різниці у порівнянні з контрольною групою при р≤0,001. 
 

Біологічні ознаки фізичного розвитку нащадків 
 

 
група Відлипання 

вушної раковини, 
доба 

Поява  волосяного 
покриву, доба 

Генералізований 
ріст волосяного 
покриву, доба 

Відкриття очей, доба 

контроль 6,38 ± 0,20 7 9,90 18 

гіпокінезія 5, 94 ± 0,16 5* 10 17, 32 ± 0,13* 

інтенсивні ФН 5,28 ± 0,08* 
 

5,28 ± 0,08* 
 8,45 ± 0,09* 15,76 ± 0,10* 

помірні ФН 5,3 ± 0,09* 
 

5,3 ± 0,09* 
 8,3 ± 0,09* 17,05 ± 0,13* 

Таблиця 3 
Динаміка зміни маси поносів нащадків протягом перших трьох тижнів після народження 

 
Кількісні показники маси поносів нащадків, г № групи 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень 
контроль 76,8 ± 2,67 103,75 ± 2,84 155,83 ± 4,56 
гіпокінезія 71 ± 2,98 102 ± 4,86 146 ± 3,63 
інтенсивні ФН 85 ± 7,64 107,5 ± 2,5 175 ± 1,05 
помірні ФН 113,75 ± 5,15* 158,75 ± 2,39* 215 ± 4,08** 
Примітка: * – вірогідність різниці у порівнянні з контрольною групою при р≤0,001;  

** – вірогідність різниці у порівнянні з контрольною групою при р≤0,01  

Висновки.
1.Доведено, що обмеження рухової активності та
інтенсивні фізичні навантаження, які діяли на ма-
терів-щурів в репродуктивному віці, мають нега-
тивні наслідки для фізичного розвитку їх нащадків.
А саме, спостерігається зменшення життєздатності
нащадків та прискорення фізичного розвитку. На
цій підставі природним є висновок про небажаність
інтенсивних фізичних навантажень та гіпокінезії для
жінок дітородного віку.

2.У нащадків матерів, які тренувалися в помірному
режимі, відмічена висока життєздатність та велика
маса поносів. Таким чином, дозоване помірне фізич-
не навантаження сприяє кращому функціонуван-
ню всіх систем організму та розвитку нащадків.

Подальші дослідження будуть проводитися в
напрямку вивчення репродуктивної функції самок-
щурів, матері яких підлягали дії різних рухових режимів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ФОРМ І МЕТОДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Коваленко Ю.О.

Запорізький національний університет

Анотація. У статті аналізується досвід відбору і використан-
ня доцільних форм і методів професійної підготовки май-
бутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного
віку на факультетах фізичного виховання вищих навчальних
закладів. При виборі форм і методів професійної підготовки
фахівців треба орієнтуватися на їх оптимальне поєднання.
Важливо використовувати всі варіанти проведення лекцій-
них занять, що значно підвищує можливості викладача в про-
цесі навчання студентів. Дієвими і достатньо ефективними є
практичні і лабораторні заняття з обов’язковим присутнім
елементом практичної діяльності студентів.
Ключові слова: фахівець, фізичне виховання, діти, навчаль-
ний, процес, студенти, форми, методи.
Аннотация. Коваленко Ю.А. Особенности отбора форм и
методов профессиональной подготовки будущих специали-
стов к физическому воспитанию детей дошкольного возрас-
та в высших учебных заведениях. В статье анализируется
опыт отбора и использования целесообразных форм и мето-
дов профессиональной подготовки будущих специалистов
по физическому воспитанию детей дошкольного возраста на
факультетах физического воспитания высших учебных заве-
дений. При выборе форм и методов профессиональной под-
готовки специалистов надо ориентироваться на их опти-
мальное объединение. Важно использовать все варианты
проведения лекционных занятий, которые значительно по-
вышают возможности преподавателя в процессе обучения
студентов. Действенными и достаточно эффективными яв-
ляются практические и лабораторные занятия с обязатель-
ным присутствующим элементом практической деятельнос-
ти студентов.
Ключевые слова: специалист, физическое воспитание, дети,
учебный, процесс, студенты, формы, методы.
Annotation. Kovalenko J.A. Habits of selection of forms and
methods of vocational training of the future specialists to physical
training of children of preschool age in higher educational
institutions. Experience of selection and use of expedient forms
and methods of professional preparation of future specialists
on physical education of children of preschool age on the faculties
of physical education of higher educational establishments is
analysed in the article. At a choice of forms and methods of
vocational training of specialists it is necessary to orient by
their optimum affiliation. It is important to use all alternatives
of holding of lecture occupations which considerably raise
opportunities of the teacher during learning of students. Effective
and effective enough are practical and laboratory researches
with an obligatory present element of practical activities of
students.
Keywords: specialist, physical training, children, educational,
process, students, forms, methods.

Вступ.
Перед вищим навчальним закладом постає

завдання підготувати висококваліфікованих фахівців
дошкільного виховання, у тому числі фізичного, які
мали б широкий загальний світогляд, сучасне педа-
гогічне мислення, культуру, здатність до співробіт-
ництва, самоосвіти, самовдосконалення, творчої ак-
тивності, високий рівень професійної майстерності.

Інноваційна перебудова навчального процесу
передбачає перехід до здійснення нових форм і ме-

тодів навчання у вищій школі, коли викладач намагаєть-
ся використовувати їх передусім як психолого-педаго-
гічну технологію спільної освітньої діяльності [4, с.38].

Дослідники проблем дидактики вищої школи
не мають одностайної єдиної думки щодо класифі-
кації форм навчання. Згідно з класифікацією Р.А.Ни-
замова, то він виділяє форми навчання, форми конт-
ролю й оцінки умінь і навичок студентів; форми
науково-дослідної роботи. Форми навчання класиф-
ікуються на основі положення про складний діалек-
тичний характер процесу навчання, що включає дві
взаємопов’язані й взаємозумовлені сторони:
діяльність викладача з управління й організації на-
вчального процесу та  навчально-пізнавальна
діяльність студентів. Ця класифікація вважається нами
найбільш доцільною [3].

Методи в педагогічному процесі визначають
спосіб діяльності і розвивають ті або інші здібності, і
залежать в тому або іншому ступені від професіона-
лізму викладача. У зв’язку з цим навчальний заклад
варто розглядати не тільки як місце, де можна одер-
жати знання, але і як тренувальний майданчик, де
можна розвинути свої здібності за допомогою тре-
нерів, професіоналів, фахівців, викладачів та оволод-
іти професійними способами діяльності, культурою
діяльності [2, с.179].

М.М.Фіцула вважає, що форма організації на-
вчання – це зовнішнє вираження узгодженої діяль-
ності педагога та студентів, що здійснюється у вста-
новленому порядку і в певному режимі [5, с.143].

На сучасному етапі проектування, викорис-
тання і розповсюдження технологічних інновацій при-
зводять до значного розширення педагогічних методів
та прийомів навчання, що має вирішити протиріччя
між потребами суспільства у фахівцях, вимогами до
рівня і якості освіти випускників та методиками вик-
ладання, що залишаються незмінними протягом де-
сятиліть. Галузь вищої фізкультурної освіти як скла-
дова системи вищої освіти націлена на вирішення
аналогічних завдань [1,с.80].

Робота виконана за планом НДР Запорізького
національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – аналіз досвіду використання

форм і методів у професійній підготовці майбутніх
фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного
віку на факультеті фізичного виховання Запорізького
національного університету.

Результати дослідження.
Сьогодні у професійній підготовці майбутніх

фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного
віку необхідно використовувати такі форми  і методи
навчання, які могли б розв’язати актуальні проблеми
освіти: соціальної адаптації випускників, розвитку
нестандартності їх мислення, формування ініціатив-
ної позиції.

Згідно з розробленою дослідницькою методикою
нами було вивчено стан організації професійної підго-
товки фахівців фізичного виховання дітей дошкільного
віку у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV
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рівнів акредитації. Вивчення підходів щодо організації
навчання; узагальнення результатів аналізу його сучас-
ного стану, його надбань і недоліків показало, що опти-
мізація освітнього процесу залежить від доцільного до-
бору форм організації та методів навчання.

Під формами професійної підготовки май-
бутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкіль-
ного віку ми розуміємо різновиди організації на-
вчальної діяльності, та шляхів реалізації отриманих
знань на практиці. Усі форми роботи ми розподіляє-
мо на індивідуальні, самостійні, групові та масові (гру-
па, факультет).

При виборі форм і методів професійної підго-
товки майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей
дошкільного віку ми орієнтувалися на їх оптимальне
поєднання, а не на механічне вживання в кожній пе-
дагогічній ситуації.

Розглянемо форми навчання, які використо-
вуються в процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку
на факультеті фізичного виховання Запорізького на-
ціонального університету.

За традицією, однією з головних форм орган-
ізації занять у вищій школі, у тому числі в Запорізько-
му національному університеті, є лекція. Види лекцій,
які використовуються викладачами в процесі навчан-
ня студентів факультету фізичного виховання зі спец-
іалізації «Фізичне виховання дітей дошкільного віку»
є такі: традиційна лекція, коли лектор викладає матер-
іал, а студенти записують основні положення. Інколи
викладач залучає студентів до обговорення деяких
питань або пропонує наводити приклади. Така фор-
ма викладання лекції відводить дещо пасивну роль
студентам , у кращому випадку – захоплену
«внутрішнім діалогом» з лектором. Студенти лише
свідки завершеного продукту, а не учасники проце-
су. Такі лекції навчального, інформаційного характе-
ру використовувались нами в навчальному процесі
як вступні, оглядові або заключні. Вони супроводжу-
ються демонстраційним матеріалом, наочністю. При-
кладом такої лекції є «лекція-візуалізація». Така фор-
ма  проведення лекції ,  як правило,  широко
використовується для навчання студентів молодших
курсів. Однак однією із сучасних тенденцій модерні-
зації освіти в Україні є поступова перебудова техно-
логії проведення лекцій у вищих навчальних закла-
дах. Саме тому викладачі факультету фізичного
виховання Запорізького національного університету
в процесі навчання першокурсників на лекціях вико-
ристовують, також, карти опірних сигналів, в яких
дається короткий схематичний виклад основних про-
блем навчального матеріалу, а деякі викладачі зазда-
легідь надають можливість ознайомитися студентам
зі змістом усіх питань лекції. Це дає можливість ство-
рити на лекції більш комфортну психологічну для сту-
дента-першокурсника ситуацію і домогтися більшо-
го оперативного зворотного зв’язку.

Також широкого застосування набули серед
викладачів і студентів лекції з активним, вільним і
відкритим обговоренням питань. Такі лекції містять
у собі звернення до слухачів та одержання зворотно-

го зв’язку, порівняння, конкретні приклади, реферу-
вання літературних джерел, стимулювання слухачів
до активної дискусії з лектором, розбір переваг і не-
доліків матеріалу, що розглядається: проектів і про-
позицій, побудови гіпотез, використання відеотехні-
ки для демонстрації, підтвердження різних поглядів,
діаграм, альтернативного пояснення особливо склад-
них проблем, залучення до пошуку необхідних
рішень, використання дисків, звернення до особис-
того досвіду студентів, логічні висновки.

Ще одним видом лекції є «лекція з постанов-
кою проблеми», яка включає в себе елементи: де-
монстрацію, доведення, приклади. Для студентів ство-
рюється проблемна ситуація, що потребує пошуку її
вирішення. Лекція може розпочинатися із питання,
або парадоксу, або загадки, або незакінченої смішної
історії. За допомогою таких лекцій у студентів значно
активізується процес мислення, розвивається пізна-
вальний інтерес до предмета, творче мислення, інди-
відуальний власний підхід до розв’язання проблеми.

Широкого застосування набули також лекції-
дискусії. Лектор займає центральне місце, а студенти
розподіляються на групи і можуть підтримати будь-
яку думку із запропонованої проблеми. Потім іде
обговорення в групах. Такі лекції сприяють форму-
ванню в  студентів уміння швидко робити вибір та
аргументовано відстоювати свою думку, спілкувати-
ся. Такі лекції застосовуються нами в основному на
старших курсах.

Цікавою знахідкою, що значно підвищує мо-
тиваційну спрямованість, ми вважаємо «лекції вдвох»
(викладач-викладач або викладач-магістр, або викла-
дач-тренер, або викладач-учитель фізичної культури,
або викладач-інструктор з фізичного виховання дош-
кільного навчального закладу). За допомогою цих
лекцій моделюються реальні професійні ситуації,
обговорюються питання з різних позицій двома фах-
івцями, що спонукає студентів, порівнюючи різні точ-
ки зору, глибше усвідомлювати навчальний матері-
ал. Такі лекції застосовують нашими викладачами на
старших курсах. На лекції з навмисними помилками
моделюється ситуація майбутньої професійної діяль-
ності. Також для студентів старших курсів, наприкінці
вивчення професійно-орієнтовних дисциплін, у кінці
кожного тематичного блоку, пропонується список
назв декількох наступних лекцій зі стислою характе-
ристикою їх змісту; причому студенти самі повинні
вибрати питання, відповіді на які хочуть чути в по-
вному викладі (приблизно п’ять з восьми запропо-
нованих). На спеціальних картках вони ставлять по-
значку поряд із темами, які їх зацікавили. За зведеними
таблицями визначаються питання, які вибрала
більшість; інші виносяться на самостійне вивчення і
контролюються на практичних заняттях. Ми вважає-
мо, що таким чином у студентів, які мають право
вибору, підвищується рівень пізнавальної активності.

Отже, на нашу думку, вибір цілі і найбільш
оптимального методу викладання лекції, особливо з
огляду на різний рівень пізнавальних можливостей
студентів, а також їх духовний розвиток, є важливим
моментом у досягненні ефективності навчання.
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Особливо широкого застосування набули в
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
до фізичного виховання дошкільників використання
інноваційних технологій при проведенні практичних
занять в різних формах: семінарських, просемінарсь-
ких, лабораторних тощо.

Практичні заняття служать навчальною фор-
мою зв’язку теорії з практикою, сприяючи вироблен-
ню умінь застосовувати практично знання.

Отже викладачі використовують семінар у
формі заслуховування доповідей і рефератів припус-
кає уміння підготувати матеріал, переконливо і дока-
зово піднести його. Центральними на такому семінарі
є дебати та узагальнення доповідачем результатів об-
говорень. На семінарських заняттях з метою поглиб-
лення знань студентам викладачі використовують прак-
тичні завдання, такі як експрес-опитування, тести,
зорові диктанти і т.д., за допомогою яких перевіряєть-
ся пам’ять, формується уміння мислити швидко. На-
приклад, письмовий або усний інструктаж до прак-
тичної роботи, в якому вказуються основні етапи
виконання. При організації роботи по підгрупах
інструктаж допомагає розподілити обов’язки, наприк-
лад, використовувати «сильних» для навчання «слаб-
ких». Найефективнішою є диференціально-групова
форма навчання, яка дозволяє враховувати можливості
студентів шляхом підбору завдань різної трудності.

Також на семінарських заняттях з метою роз-
витку творчості нами широко використовується нами
репродуктивна обробка матеріалу, яка реалізується
через роботу з навчальною літературою, листами
взаємоконтролю, а також приділяється увага розробці
конспектів, планів, схем, вирішенню педагогічних зав-
дань, аналізу конспектів, відео- та інших наочних ма-
теріалів тощо.

На семінарських заняттях найпоширенішими
серед викладачів є використання наступних методів:
різноманітні форми проведення круглого столу,  мо-
дифіковані ділові ігри.

Цілі і завдання практичних і лабораторних за-
нять аналогічні, але практичні заняття носять у своїй
більшості тренувальний характер. На практичних за-
няттях у студентів формуються навички методично-
го керівництва фізичним вихованням дітей дошкіль-
ного віку, а також вони сприяють підвищенню рівня
їх фізичної підготовленості, інтересу до занять фізич-
ними вправами. Практичні заняття зазвичай прово-
дяться при вивченні нового матеріалу, а також є ме-
ханізмом оволодіння студентами технікою виконання
прав і методикою навчання руховим діям, розвитку
фізичних якостей дітей і т.п. Також практичні заняття
сприяють формуванню у студентів стійкого інтересу
до занять фізичними правами, потреби в заняттях
фізичною культурою, підвищенню рівня їх фізичної
підготовленості. Наприклад, табірний збір, який про-
водиться у формі практичних занять для студентів I-II
курсів, де студенти мають можливість закріпити на-
буті навички зі спортивних дисциплін, а також

Значне місце в системі підготовки майбутніх
фахівців із фізичного виховання дітей дошкільного
віку посідають практичні заняття з дисципліни СПВ

(спортивно-педагогічне вдосконалення), кінцевою
метою яких є отримання студентами спортивного
розряду. Також знання, вміння та навички, які отри-
мані в результаті вивчення цієї дисципліни, надалі
можуть бути використані в процесі фізичного вихо-
вання дітей дошкільного віку (гурткова та секційна
робота). Окрім цього, у ДНЗ майбутнім фахівцем
може бути організована секційна робота з педагога-
ми та батьками дітей. Так, за допомогою занять із
СПВ у студентів, за власним вибором, є можливість
підвищувати рівень спортивної майстерності з таких
видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол, спортив-
но-оздоровчий туризм, спортивне орієнтування, вод-
ний туризм, велосипедний туризм, аеробіка, спортив-
на гімнастика, спортивні танці тощо.

Одними з важливих форм організації навчаль-
ного процесу у вищій школі є самостійна і науково-
дослідна робота студентів, а формування в майбутніх
фахівців із фізичного виховання дітей дошкільного
віку умінь та навичок самостійної навчально-пізна-
вальної діяльності є одним із основних завдань су-
часної професійної освіти.

Проведення педагогічної практики на всіх ета-
пах підготовки майбутніх фахівців сприяє інтеграції
теоретичних і практичних умінь та навичок.

Під методами професійної підготовки май-
бутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкіль-
ного віку розуміється сукупність дій професорсько-
викладацького складу факультету фізичного
виховання та студентів, у процесі яких відбувається
засвоєння знань, умінь і навичок професійної підго-
товки, використання нових технологій та методик, які
пропонуються як вітчизняними, так і зарубіжними
науковцями. Найефективнішими нами були визнані
методи інформування, наочності, практичного ви-
конання, що включав позитивний перенос.

Професійна підготовка студентів вищого на-
вчального закладу, а саме майбутніх фахівців фізич-
ного виховання дошкільників, ґрунтується на інтег-
раційному поєднанні методів як активного навчання,
так і загальнодидактичних. Це обумовлено тенден-
цією до взаємопроникнення і взаємозв’язку діяль-
ності викладача і студента, а також до змін їх позицій
у вищій школі. Ця тенденція враховується нами: відбу-
вається заміна монологічних методів передачі на-
вчальної інформації діалоговими формами навчан-
ня, коли студент є не пасивним об’єктом, на який
спрямована педагогічна дія, а включеним у педагог-
ічний процес активним суб’єктом, якому надається
можливість підвищити рівень самостійності, а також
пропонується вибір змісту, форм, методів навчання.

Треба зазначити, що на семінарських заняттях
у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців
фізичного виховання і спорту за спеціалізацією
«Фізичне виховання дітей дошкільного віку» перева-
га віддавалась активним методам навчання, а саме
інтерактивним.

Також ефективними методами в процесі на-
вчання студентів ми вважаємо проблемно-пошу-
кові. Вони застосовуються з метою розвитку нави-
чок творчої навчально-пізнавальної діяльності,
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сприяють більш осмисленому і самостійному ово-
лодінню знаннями.

Ми вважаємо, що, маючи на меті активізацію
розумової діяльності, розвиток пізнавальної діяль-
ності і здібності до самоосвіти студентів, необхідно
навчити працювати їх із книгою, вносити зміни в пе-
дагогічний процес, враховуючи нове в методиці і
досвіді роботи дошкільного навчального закладу.
Форми такої роботи різні, у тому числі групові або
індивідуальні завдання на карті-інструкції. Особливе
місце займають творчі завдання, для виконання яких
треба проявити ініціативу, самостійність, кмітливість
(інформації про статтю, складання і розв’язання крос-
вордів, головоломок, логічних задач). Для цього в
університеті створені потрібні умови – фундація
бібліотеки постійно поповнюється літературою  з
предметів навчального плану, а також наявність елек-
тронної бази даних лекційних курсів на факультеті
фізичного виховання.

Висновки.
Таким чином, до форм навчання студентів,

майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошк-
ільного віку традиційно ми відносимо: лекції, семіна-
ри, лабораторні, практичні заняття, але з використан-
ням різноманітних форм їх проведення. Також
вважаємо, що при виборі форм і методів професійної
підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання
дітей дошкільного віку треба орієнтуватися на їх опти-
мальне поєднання, а не на механічне використання в
кожній педагогічній ситуації. Дуже важливо викорис-
товувати всі варіанти проведення лекційних занять, що
значно підвищує можливості викладача в процесі на-
вчання студентів, а також те, що велика аудиторія не є
перешкодою для активної взаємодії викладача і сту-
дентів. Дієвими і достатньо ефективними вважаємо
практичні і лабораторні заняття, з обов’язковим при-
сутнім елементом практичної діяльності студентів. А
найбільш прогресивними методами вважаємо інтерак-
тивні. У свою чергу практичні заняття мають прово-
дитися в умовах, які максимально наближені до ре-
альних умов майбутньої професійної діяльності.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших питань, які пов’я-
зані з використанням форм і методів у професійній
підготовці  студентів до фізичного виховання дітей
дошкільного віку.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ  МЕНЕДЖЕРИ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНІВ
ВИСОКОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Олена Козлова

Національний університет
фізичного виховання і спорту України

Анотація. У статті розглянуто роль легкоатлетичних менед-
жерів, наділених повноваженнями ухвалювати рішення з
організації і планування участі спортсменів  у змаганнях,
забезпечення їх прибутку та захисту прав у ринкових умо-
вах, об’єднанні всіх спортсменів  у світі, які змагаються на
високому професіональному рівні. Розкрито вплив менед-
жерів на підготовку спортсменів високої кваліфікації в умо-
вах професіоналізації легкої атлетики, надані існуючи про-
тиріччя та перспективи подальшого удосконалення.
Ключові слова: менеджер, представник спортсмена, легка
атлетика, професіоналізація.
Аннотация. Козлова Е.К.  Легкоатлетические менеджеры и
их влияние на подготовку спортсменов высокой квалифика-
ции в условиях профессионализации. В статье рассмотрена
роль легкоатлетических менеджеров, наделенных полномо-
чиями принимать решение по организации и планированию
участия спортсменов в соревнованиях, по обеспечению их
прибыли и защите прав в рыночных условиях, объединению
всех спортсменов в мире, которые соревнуются на высоком
профессиональном уровне. Раскрыто влияние менеджеров
на подготовку спортсменов высокой квалификации в усло-
виях профессионализации легкой атлетики, приведены су-
ществующие противоречия и перспективы дальнейшего со-
вершенствования.
Ключевые слова: менеджер, представитель спортсмена, лег-
кая атлетика, профессионализация.
Annotation. Kozlova O.K. The track-and-field managers and
their influence to preparation of high skilled athletes in the
professionalization conditions. This paper describes the role of
track-and-field managers who had responsibilities to decide the
tasks about the organization and planning of a thletes’
participation in the competitions, about their profit and right
defense in market environment, about the joining of every
world’s athlete who competed at high professional level. The
manager’s influence to preparation of high skilled athletes in
the conditions of track-and-field professionalization is
considered, the existing problems and prospects of its subsequent
improvement are described.
Key words: manager, athlete’s representative, track-and-field,
professionalization.

Вступ.
Серйозні соціально-політичні та економічні

зміни, що відбулися у світі наприкінці 1980-х – почат-
ку 1990-х років значно вплинули на професіоналіза-
цію легкої атлетики. В останні роки у легкій атлетиці
значно розширився спортивний календар, що разом
із головними (Ігри  Олімпіад, чемпіонати світу та
Європи) включає велику кількість міжнародних зма-
гань за персональними запрошеннями (Золота ліга,
Супер Гран Прі, Гран Прі, Всесвітній легкоатлетич-
ний фінал та ін.) [7]. Різні комерційні структури ра-
зом із національними федераціями багатьох країн
почали організовувати змагання з високими призо-
вими фондами, на які запрошують видатних атлетів
світу [3]. У нових ринкових умовах у сфері спорту
з’явилася необхідність управляти діяльністю спорт-
смена. Це сприяло появі менеджерів (представників
спортсменів), наділених повноваженнями забезпе-
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чення участі легкоатлетів високої кваліфікації у зма-
ганнях на професіональному рівні. Стало вочевидь,
що у нових соціально-економічних умовах без по-
слуг уповноважених представників спортсменів не
обійтись. Але, професія легкоатлетичного менедже-
ра, що сформувалася у США, Європі, не поширена
на території пострадянського простору, а проблема,
пов’язана із діяльністю представників спортсменів не
вивчена. Виникає необхідність об’єктивного розгля-
ду ролі менеджерів у сучасній легкій атлетиці та їх
впливу на багатофакторний процес, що включає тре-
нування спортсменів високої кваліфікації, підготов-
ку до змагань, участь у них і створення необхідних
умов для успішної тренувальної та змагальної діяль-
ності в умовах професіоналізації.

З  проблеми, що вивчається, практично
відсутні дані. Епізодично в світовій мережі Інтернет,
пресі можна зустріти вислови зірок світової легкої
атлетики про менеджерів та їх вплив на планування
участі у змаганнях [2]. Також рідко своїм досвідом
роботи діляться менеджери [5]. Проте практична зна-
чущість цієї проблеми у сучасних умовах велика, що
вимагає детального її вивчення.

Дослідження виконане згідно зі «Зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2006–2010 рр.» Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою
2.1.4. «Удосконалення спортивного тренування лег-
коатлетів на етапах багаторічної підготовки» (номер
державної реєстрації 0106U010769).

Формулювання цілей роботи.
Мета – вивчення впливу легкоатлетичних ме-

неджерів на підготовку спортсменів високої кваліфі-
кації в умовах професіоналізації.

Методи досліджень: аналіз та узагальнення
науково-методичної літератури, вивчення й узагаль-
нення передового практичного досвіду; аналіз офіц-
ійних документів Міжнародної асоціації легкоатле-
тичних федерацій ІААФ, федерації легкої атлетики
України (ФЛАУ); аналіз інформації світової мережі
Інтернет; опитування тренерів і спортсменів; методи
статистичного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення.
Перші неофіційні представники спортсменів

(менеджери) з’явилися у 1980-х роках, і до 1990 р. вони
об’єдналися у міжнародну організацію представників
спортсменів Асоціацію менеджерів легкоатлетів (ААМ)
та були визнані ІААФ. Термін менеджер (від англ.
management – управління) прийшло на зміну таким звич-
ним термінам як: “управління”, “управлінська
діяльність”, “керівник” тощо. Менеджер – це керівник,
який обіймає постійну посаду і наділений повноважен-
нями ухвалювати рішення з конкретних видів діяльності,
що функціонують у ринкових умовах.

На сьогодні в ІААФ офіційно зареєстровано
100 менеджерів з легкої атлетики. Система реєстрації
така: національні федерації відправляють до ІААФ
списки провідних атлетів та їх менеджерів. Якщо у
менеджера два або більше підопічних потрапляють у
50 кращих легкоатлетів світу, то його реєструють в

ІААФ. Він отримує картку, за яку платить 300 доларів
на рік [5].

Основна роль і завдання легкоатлетичних ме-
неджерів це: представляти інтереси спортсменів; до-
помагати атлетам складати зручний графік участі у
змаганнях; забезпечувати спортсменів інвентарем та
спеціальним технічним обладнанням, екіпіровкою;
сприяти спортсменам, які змагаються, виконувати
свою діяльність на високому професійному рівні;
брати участь у пошуку юних талантів та їх вдоскона-
ленні [6].

На думку Р. Ктвртліка [1], А. Спірієва [6] ме-
неджери також повинні допомагати федераціям, ви-
користовуючи свій професіональний досвід в орган-
ізації змагань та іншої діяльності. Основна функція
менеджера – це організація і планування участі ат-
летів в змаганнях, турнірах, що включає організацію
поїздок і бронювання квитків, готелів [1]. Вони домо-
вляються з директорами змагань про участь конк-
ретного атлета у змаганнях, обговорюють фінансові
умови. Менеджер також забезпечує додатковий при-
буток спортсмена через спонсорство, рекламні за-
ходи, публічні виступи та інтерв’ю із засобами масо-
вої інформації [1]. Одночасно він захищає права
спортсмена та права, обумовлені договором.

Враховуючи названі окремі завдання, головна
роль легкоатлетичного менеджера полягає в об-
’єднанні всіх спортсменів у світі, які змагаються на
високому професіональному рівні та демонструють
високі спортивні результати. Об’єднуючи спорт-
сменів світового класу, вони дають їм можливість
заробити гроші та виступати у змаганнях, створюю-
чи умови жорсткої конкуренції для досягнення висо-
ких спортивних результатів.

 Згідно правила 7 ІААФ національні федерації
є відповідальними за затвердження представників
спортсменів [7]. Кожна національна федерація має
здійснювати контроль за представниками спорт-
сменів, які діють від імені спортсменів, і за представ-
никами спортсменів, які діють у країні або на тери-
торії цієї національної федерації.

Умовою членства в ІААФ є включення кож-
ною федерацією до її конституції положень, гаранту-
ючих, що жоден спортсмен не отримає згоду феде-
рації  використовувати послуги представника
спортсменів і жоден представник спортсменів не от-
римає своїх повноважень, поки не буде письмового
контракту між спортсменом і його представником,
який повинен містити основні мінімальні умови, вик-
ладені у правилах ІААФ, що стосуються відносин між
національною федерацією і представниками спорт-
сменів. Причому спортсмен, який використовує по-
слуги неуповноваженого представника спортсменів,
може бути підданий санкціям відповідно до правил і
регламентів. Останнє підтверджує, що в умовах про-
фесіоналізації легкої атлетики у системі складних взає-
мин між федераціями, менеджерами і спортсмена-
ми існують суперечності  [7]. Не зважаючи на
посилення вимог, включених у систему правил на-
ціональних федерацій процес взаємин між представ-
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никами і спортсменами у легкій атлетиці перебуває
на стадії розвитку. З цього питання існує багато про-
блем, що впливають на підготовку спортсменів ви-
сокої кваліфікації. Часто планування, організація і
проведення переговорів про легкоатлетичну програ-
му спортсмена закінчується на користь особистої
вигоди менеджера. Зарубіжні старти плануються у
терміни, що заважають цілеспрямованій підготовці
легкоатлетів до головних змагань. Також, часто
кількість спортсменів у конкретного легкоатлетично-
го менеджера значно перевищує оптимальні межі.
Особливо ця ситуація гостро проявляється на тери-
торії пострадянського простору через недостатню
кількість фахівців у цій сфері діяльності, які добре
орієнтуються у ринкових відносинах, що розвивають-
ся в умовах професіоналізації і знають специфіку лег-
коатлетичного спорту. Кількість спортсменів в окре-
мих менеджерів досягає 100 осіб, що відповідно
негативно впливає на якість роботи. Проблема поля-
гає у тому, що легкоатлетичний менеджер, якій пред-
ставляє інтереси великої кількості спортсменів, не
може забезпечити їм повноцінних умов для трену-
вальної та змагальної діяльності. У цій ситуації склад-
но забезпечити навіть по одному старту легкоатле-
тові за кордоном, що позначається на обмеженні
змагальної практики протягом спортивного сезону.
Спостерігається також наявність «силового підходу»
дії менеджера на спортсмена, коли в основу ставить-
ся вигода й комерційний інтерес. При цьому відступ
від запланованого менеджером плану може позба-
вити спортсмена від подальшої участі в престижних
змаганнях з високими призовими фондами.

Враховуючи, що в існуючих складних соціаль-
но-економічних умовах тренери не можуть бути при-
сутніми на змаганнях за кордоном, де виступають їх
підопічні, легкоатлетичні менеджери в умовах про-
фесіоналізації стають головними дійовими особами,
які вирішують не тільки організаційні питання, але
істотно впливають на хід підготовки спортсменів. Ціка-
во відзначити, що деякі легкоатлетичні менеджери у
світі почали суміщати специфічні функції з тренерсь-
кою діяльністю (наприклад, Марк Блок).

В Україні процес взаємин між представника-
ми і спортсменами в легкій атлетиці проходить хао-
тично, що часто суперечить інтересам спортсменів,
федерації і спорту у цілому. Під час планування участі
спортсменів у змаганнях в основі лежить отримання
прибутку, ігнорування законів становлення найвищої
готовності у терміни головних змагань. Слабка зако-
нодавча база в цих умовах робить спортсмена неза-
хищеним і сприяє тому, що методичні закономірності
поступаються місцем прагненню спортсменів виїж-
джати на високооплачувані змагання.

Зриви у підготовці спортсменів часто відбува-
ються через легкоатлетичних менеджерів, які плану-
ють участь спортсменів у невиправдано великій
кількості змагань. Ця тенденція характерна не тільки в
Україні, але й в роботі менеджерів у всьому світі.
Особливо це стосується легкоатлетичної еліти, оск-
ільки організатори змагань для створення умов жор-

сткої конкуренції і непередбачуваності спортивної
боротьби запрошують зірок світової легкої атлетики.

Нині  очевидною є актуальність проблеми ро-
боти представників спортсменів у  Європі. Її рішення
пов’язане:
– із можливістю заключення довгострокових кон-
трактів (а не річних, як це прийнято зараз), щоб за-
хистити спортсменів від вирішення особистих інте-
ресів менеджерів;

– з обмеженням кількості спортсменів, з якими менед-
жер працює, для надання всім атлетам рівних умов;

–  із подоланням труднощів, пов’язаних з участю євро-
пейських спортсменів у змаганнях в Європі, яким
порівняно із американськими і африканськими ат-
летами доводиться нести більше витрат. Необхідно
ухвалити відповідні рішення, обов’язкові для дирек-
тора змагань.

У Європі нині ставляться питання про не-
обхідність створення Комісії менеджерів ІААФ і зат-
вердження кваліфікаційних рівнів для акредитації ме-
неджерів.

Висновки:
1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літерату-
ри та передової спортивної практики показав, що в
умовах професіоналізації легкої атлетики у системі
взаємин між спортсменами, тренерами і національ-
ними федераціями з’явилися такі фігури, як менед-
жери, які представляють інтереси спортсменів ви-
сокої кваліфікації та значно впливають на їхню
підготовку. Вони допомагають атлетам складати
графік участі у змаганнях; забезпечують їх інвента-
рем, спеціальним технічним обладнанням та екіпі-
ровкою; вирішують питання організації поїздок, бро-
нювання квитків і готелів; беруть участь у пошуку
юних талантів та їх вдосконаленні. Головна роль ме-
неджерів полягає в об’єднанні спортсменів світово-
го класу на спортивних аренах земної кулі та  рівних
умов для досягнення високих спортивних результатів.

2. Сьогодні процес взаємин між менеджерами і спорт-
сменами у легкій атлетиці часто проходить хаотич-
но, що суперечить інтересам спортсменів, феде-
рації і спорту в цілому. Під час планування участі
спортсменів у змаганнях в основі лежить отриман-
ня прибутку, ігнорування законів становлення най-
вищої готовності у терміни головних змагань. Слаб-
ка  законодавча  база в  цих умовах робить
спортсмена незахищеним і сприяє тому, що мето-
дичні закономірності поступаються місцем праг-
ненню спортсменів виїжджати на високооплачувані
змагання.

3. Вдосконалення діяльності представників спорт-
сменів в умовах професіоналізації легкої атлетики
пов’язане із можливістю заключення довгостроко-
вих контрактів; з обмеженням кількості спорт-
сменів, з якими менеджер працює; з ухваленням
відповідних рішень з директорами змагань для змен-
шення витрат для участі у змаганнях в Європі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем професі-
оналізації легкої атлетики.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ
ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ‘Я І ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ХНМУ

Лукавенко О.Г.,Шаповал О.М.
Харківській національний медичний університет

Анотація. У даній статті визначені взаємозв‘язки між фізич-
ною підготовленістю студентів із різним станом здоров‘я і
мотивацією фізкультурної діяльності студентів медичного
університету.  Суттєвим компонентом здорового способу
життя студента є організація рухової активності. Спільне
зусилля педагога і студента у створенні мотивації здорового
способу життя стають  успішними лише на  фундаменті
спільності цілей, довірчих міжособистісних відносин і взає-
много задоволення інформаційних запитів.
Ключові слова: фізична культура, мотивація і цілеспрямо-
ваність в діяльності студентів, фізичне здоров‘я.
Аннотация. Лукавенко Е.Г., Шаповал А.М. Физическая куль-
тура, как средство улучшения здоровья и повышения каче-
ства обучения студентов ХНМУ. В данной статье выявлены
взаимосвязи между физической подготовленностью студен-
тов и их мотивацией к занятиям физической культурой в
медицинском университете. Общие усилия педагога и сту-
дента в создании мотивации здорового способа жизни  ста-
новятся успешными только на фундаменте общих целей, до-
верительных межличностных отношений и взаимного
стремления.
Ключевые слова: физическая культура, мотивация и целеуст-
ремлённость в деятельности студентов, физическое здоровье.
Annotation.  Lukavenko E.G., Shapoval A.M. The physical
culture, as facility of the improvement of health and increasing
quality education student HNMU. In the given article are revelled
interloping between physical preparedness student and their
motivation to occupation by physical culture in medical
university. The General efforts of the teacher and student in
making the motivations of the sound way to lifes become
successful only on foundation general integer, confidential
interpersonal relations and mutual longing.
There is determined intercommunication physical preparatory
students and them motive be engaged in physical culture of
medical university this article.
Key words: physical  culture, motive and purposefulness in
activities students, physical health.

Вступ.
Нема сумніву, що заняття фізичною культу-

рою добродійно впливають на здоров’я людини. По-
няття «фізична культура» невід‘ємно від поняття «здо-
ров‘я».Заняття фізкультурою допомагають людині
почувати себе бадьорим, здоровим, впевненим у
своїх силах, краще і більше працювати. Фізична куль-
тура з‘являється базовою частиною  загальнолюдсь-
кої культури, володіє великим потенціалом в форму-
ванні всебічно розвиненої особистості.

В наш час в Україні склалася досить несприят-
лива ситуація. Значно збільшилося як число випадків,
так і ступень ваги захворювань головних адаптивних
систем організму, зокрема, органів дихання, крово-
обігу крові, кровотворних органів, зросла частота
психічних розладів, ендокринних захворювань, урод-
жених аномалій, порушень у психічному і фізично-
му розвитку, істотно знизилась народжуваність і, на-
впаки, зросла смертність серед різних категорій
населення [3, 6]

Причини такого становища, що викликає спра-
ведливе занепокоєння, варто шукати не тільки в знач-
ному погіршенні екологічної обстановки (забруднен-
ня природних ландшафтів і природних водойм
відходами промислового виробництва, підвищений
радіаційний фон, високий рівень сонячної активності
тощо), але й в істотному погіршенні соціально-еко-
номічної ситуації у суспільстві (високі темпи інфляції,
низький рівень заробітної плати, безробіття особли-
во серед молоді, соціальна незатурбованість тощо).-
Весь цей комплекс негативних чинників призводить
у кінцевому рахунку до того, що виникають й по-
дальше розвиваються різного роду захворювання.
Особливо вразливою є молодь, оскільки морфофун-
кціональний розвиток їхнього організму ще не завер-
шений. А також низький рівень мотивації у студентів,
що до занять фізичною культурою і спортом. Сама
система цінностей фізичної культури для більшості
студентів на абстрактному, нейтральному в відно-
шенні до конкретної особистості рівні. Самі студенти
не визнають зв‘язку фізичної культури зі становлен-
ням особистості майбутнього спеціаліста і процесом
його професійної підготовки., тому і пасивні на за-
няттях по фізичному вихованню.

Процес фізичного виховання у вузі був тради-
ційно побудовано таким чином, щоб скерувати сту-
дентів на оволодіння різними руховими діями, їх пра-
вильному виконанню для керуванням фізичним
розвитком .Відсутність спрямованості до активного
оволодіння руховим діям, підвищенням психофізич-
них кондицій пов‘язано з переваженням предметно
орієнтованого навчання. .В предметно орієнтовано-
му навчанні в процесі фізичного виховання недостат-
ньо ураховується особистий розвиток, прагнення
студента до успіху, творчості, самостійності і ініціа-
тивного виконання завдання на занятті. В предметно
орієнтованому навчанні натиск робиться більш на
формуванні і на впроваджені крізь багато разові по-
вторення рухових дій.

Але для формування у студентів медиків мо-
тиваційних потреб до рухової активності, заняття
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спортом треба акцентуватись на дидактичних техно-
логіях у руслі особисто орієнтованого підходу.

Організація навчання на основі особисто орі-
єнтованого підходу означає, що усі методичні рішен-
ня викладача, наприклад організація учбового мате-
ріалу, використання засобів фізичних вправ, повинні
переломляться крізь призму особистості студента,
його потреб, мотивів, досвіту, здібностей, інтелекту
та інших особисто – психологічних особистостей.

Робота виконана за планом науково-дослід-
ницької роботи кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини з курсом фізичного виховання
та здоров‘я ХДМУ.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є дослідження мотиваційної

сфери фізкультурної діяльності студентів харківсько-
го національного медичного університету  із різни-
ми видами захворювань організму та рівнем фізич-
ної підготовленості.

Для досягнення мети в роботі поставлені такі
завдання:
1.Виявити стан здоров‘я та рівень рухової активності
студентів І-ІІ курсів медичних факультетів.

2.Дослідити мотиваційну сферу студентів на занят-
тях з фізичного виховання.

3.Визначити взаємозв‘язок між фізичною підготов-
леністю студентів із різним станом здоров‘я і  їхньою
мотивацією що до занять фізичною культурою і
спортом.

Методи досліджень. Для визначення стану
здоров‘я студентів використовувалися данні медич-
ного огляду студентів, анкетування. Дослідження
мотиваційної сфери фізичного виховання юнаків
та дівчат виконувалось за допомогою опитування.
У дослідженнях брали участь 648 студентів медич-
них та стоматологічного факультету;476 дівчат та
172 юнака, які відвідують заняття фізичного вихо-
вання та здоров‘я, та займаються обраними вида-
ми спорту у відділеннях спортивного удосконален-
ня на базі кафедри фізичної реабілітації, спортивної
медицини з курсом фізвиховання та здоров‘я ме-
дичного університету.

Результати досліджень та їх обговорення.
Сучасний студентський контингент характери-

зується дуже великими розумовими навантаження-
ми в умовах дефіциту рухової активності, це безсум-
нівно позначається на стані їхнього здоров‘я.

У таблиці 1 відображено співвідношення не-
обхідного та актуального часу занять фізичною куль-
турою і спортом для різних груп населення.

Час занять фізичною культурою і спортом
у різних груп населення (по А.І .Колесову і
співавт., 2002).

Як свідчать ці данні, населення України забез-
печено фізичною культурою і спортом лише на 30-
40% від фізіологічно обґрунтованого  об‘єму рухо-
вої  активності,  необхідного для нормального
розвитку організму, підтримки здоров‘я, високої пра-
цездатності, загальної та спортивної працездатності і
життєдіяльності організму.

Було встановлено, що безпечний рівень здо-
ров‘я здатні підтримувати люди, які мають рухову
активність не менш 6 годин на тиждень.

Дослідження стану здоров‘я студентів медич-
ного університету засвідчує про те, що по даним ме-
дичного огляду із 376 студентів першого курсу 291
студент має незначні відхилення в стані здоров‘я і зай-
мається в Основній Медичній групі; 71 студент має
захворювання різного характеру, переважно: ушкод-
ження опорно-рухового апарату, порушення поста-
ви (переважно сколіози, різної ступені), дисплазія
суглобів, міапія. 14 студентів  мають значні відхилен-
ня в стані їхнього здоров‘я: вегетосудина дистонія,
порушення ендокринної системи , кардіопатія і зай-
маються  лікувальною фізичною культурою за індив-
ідуальними програмами.

Опитування першокурсників дало можливість
встановити, що  студентів, які визначили свій стан
фізичної підготовленості, як вищій (22%),як середній(
42%),і нижче середнього (36%).

Кафедра Фізичної реабілітації, спортивної ме-
дицини з курсом фізичного виховання та здоров‘я
Харківського Національного Медичного Університе-
ту вже третій рік працює по програмі навчальної дис-
ципліни «Фізичне виховання та здоров‘я»для сту-
дентів вищих медичних закладів. Використовує
кредитно-модульну систему виховання. Ця система
передбачає вирішення багатьох завдань:
- відходу від традиційної системи «навчальний се-
местр-навчальний рік-навчальний курс»:

- раціонального поділу навчального матеріалу дис-
ципліни «фізичне виховання»на модулі і перевірки
якості засвоєння теоретичного и практичного ма-
теріалу кожного модуля;

Таблиця 1 
Співвідношення необхідного та актуального часу занять  
фізичною культурою і спортом для різних груп населення 

 
Групи населення 

 
Необхідний час занять, 

год/тиж 
Актуальний час занять, 

год/тиж (у%) 
Школярі молодших 
класів 
Школяри середніх 
класів 
Студенти 
Робочі 
Службовці 

10-12 
 
12 
 
10 
5-6 
8 

3-4 (30-33,3) 
 
4 (33,3) 
 
3-4 (33,3 – 40) 
3-4 (приб.50) 
2-3 (приб.30) 
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- перевірки якості підготовки студентів до кожного
практичного чи лекційного заняття;

- використання більш широкої шкали оцінки знань;
- вирішального впливу суми балів, одержаних протя-
гом семестру, на підсумкову оцінку з дисципліни
«фізичне виховання»;

- стимулювання систематичної самостійної роботи
студентів протягом усього семестру і підвищення
якості їх знань;

- запровадження здорової конкуренції в навчанні;
-а саме головне – збереження на існуючому рівні
стану здоров‘я, та  прагнення його покращити.

 Спортивна діяльність відіграє достатньо вели-
ку роль у формуванні професійно визначних якос-
тей лікаря. Крім фізичної підготовленості, яку дають
заняття спортом, для професії лікаря дуже важливий
досвіт спортивної діяльності. Специфічні проблеми,
пов‘язані з реакцією організму на навантаження,
профілактика і лікування спортивних травм, стан пе-
ревантаження, підвищення функціональних резервів
організму і т.п. можуть бути добре вивчені на осо-
бистім прикладі, чи на прикладі друзів по команді.

На базі кафедри працюють  17відділень
спортивного удосконалення, де спортсмени трену-
ються, покращують свої здібності. Багато студентів
обирають інші види спорту, такі як ( жіночій футбол,
вотербол, східні танці, йога),займаються по за межа-
ми вузу, це все позитивно впливає на  стан їхнього
здоров‘я. За останні 3 роки збільшилось кількість го-
дин на самостійну підготовку студентів, на цей час
400 годин.

При визначені мотиваційної сфери фізично-
го виховання юнаків та дівчат І курсу із різним
рівнем рухової активності було встановлено, що
дівчата мають потребу у фізичному вдосконаленні:
засвоєння різних спеціалізованих умінь і навичок,
поліпшення краси рухів, будови тіла, зміцнення
здоров‘я. Для юнаків важливим є різноманітна
діяльність викладачів в організаційні занять з фізич-
ного виховання.

Результати медичного огляду на другому
курсі: Із 272 оглядених студентів 185 займаються в
основній групі, 72 в спеціальній групі і 13 займа-
ються лікувальною фізичною культурою. В по-
рівнянні з даними медичного огляду  цих же сту-
дентів, коли вони навчалися на першому курсі,
виявляється лише не значне погіршення: із основ-
ної групи два студента за станом здоров‘я потра-
пили в спецмед групу. Аналіз рівня фізичної підго-
товленості та стану здоров‘я студентів ІІ курсу
засвідчив, що процес адаптації  у юнаків та дівчат у
більшій мірі вже пройдений. При цьому під впли-
вом регулярних навантажень на заняттях і само-
стійної праці зростає рівень їх фізичної підготовле-
ності. Прагнення займатися фізичною культурою і
спортом у юнаків та дівчат ІІ курсів направлено на
поліпшення їх здоров‘я.

Висновки.
Підсумки проведення Кредитно-модульної

системи організації навчального процесу на І і ІІ

курсах медичних факультетів мають таку тенден-
цію: скоротились пропуски занять; збільшилися по-
казник абсолютної успішності (87,07 проти 80,54);
підвищилась кількість студентів, які навчаються на
змішані  оцінки («5», «4», «3»)-49,43 проти
29,48%;зменшилась кількість студентів, які вчаться
на «3»(0,23 проти 5,59%) та які мають заборгованість
(12,92 проти 19,46%).

Визначення мотивації фізкультурно-оздоров-
чої діяльності студентів-першокурсників дає мож-
ливість більш раціонально планувати заняття з фізич-
ного виховання для оздоровлення та фізичного
удосконалення молоді.

Перспективи подальших досліджень.
У Харківському Національному Медично-

му Університеті створені  умови  для вибору сту-
дентами виду рухової активності для навчання та
участі в самодіяльних спортивних заходах за інте-
ресами. Це надає упевненості у збільшені моти-
вації до активної участі студентів у навчально-ви-
ховному процесі з фізичного виховання Залучення
студентів до виконання студентських науково-дос-
лідних робіт з фізичного виховання з метою підви-
щення у студентів потреби самостійно оволодіва-
ти знаннями, уміннями й навичками управління
своїм фізичним розвитком та застосовувати набуті
цінності в життєдіяльності, як майбутні фахівці-
медики, та як здорова нація, яка прагне до розвит-
ку та процвітанню своєї Батьківщини.

Література:
1 . Амосов Н.М «Роздуми про здоров‘я». 1990. -52с.
2 . Бальсевич В.К, Лубышева Л.И. Физическая культура: мо-
лодежь и современность. //Теория и практика физичес-
кой культуры. 1995. -№4.-с.4.

3 . Булич Э.Г. , Муравов И.В «Здоровье человека» 1998.-
230с.

4 . Ефимова  И.В . Состояние здоровья и  мотивация физ-
кульрурно-оздоровительной  деятельности студентов
при различных факторах риска нейросоматических за-
болеваний.// Теория и практика физической культуры.
1996.№8 19-22с.

5 . Маліков М.В. Методи оцінки функціонального стану і
фізичної працездатності організму: Навчально-методич-
ний посібник. –Запоріжжя,2001. -85с.

6 . Мамінов М.В. Регіональні особливості адаптивних мож-
ливостей, сердцевосудинної системи різних груп насе-
лення. 2004. -33с.

7 . Рыжак М.М Нервно-психическое состояние и мотивация
спортивной деятельности студентов медицинского вуза.-
»Теория и практика физической культуры». 2001г. №5
38-40с.

8 . Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. Основні за-
сади розвитку освіти України в контексті Болонського
процесу (документи і матеріали 2003-2004рр.) За ред. Е
Кремня.-Київ-Тернопіль 2004.0147с.

9 . Стрельцов В.А. Физическая культура в контексте личнос-
тного развития студентов /Теорія і практика фізичної
культури» 2003 №4. 16-19с.

Надійшла до редакції 29.09.2008р.



72

КРОВОПОСТАЧАННЯ М’ЯЗІВ ГОМІЛОК
У ПРЕДСТАВНИКІВ ЛИЖНИХ ПЕРЕГОНІВ
ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ МАКСИМАЛЬНОГО

СПОЖИВАННЯ КИСНЮ
Майданюк О.В., Павлік А.І., Колодяжна Л.В.
Державний науково-дослідний інститут

фізичної культури і спорту

Анотація. В статті наведені дані щодо кровопостачання м’язів
гомілок та максимальної аеробної продуктивності у кваліф-
ікованих спортсменів, які спеціалізуються в лижних перего-
нах. Виявлений вірогідний (р≤0,01) взаємозв’язок між кро-
вопостачанням м’язів  гомілок та рівнем максимального
споживання кисню спортсменів (r=0,6 для правої гомілки та
0,66 – для лівої гомілки).
Ключові слова: адаптація, споживання кисню, м’язовий кро-
вообіг, лижні перегони.
Аннотация. Майданюк О.В., Павлик А.И., Колодяжная Л.В.
Кровоснабжение мышц голеней у представителей лыжных
гонок с разным уровнем максимального потребления кисло-
рода. В статье представлены результаты исследований кро-
воснабжения мышц голени и максимальной аэробной про-
дуктивности спортсменов, специализирующихся в лыжных
гонках. Выявлена достоверная (р≤0,01) взаимосвязь между
кровоснабжением мышц голени и уровнем максимального
потребления кислорода спортсменов (r=0,6 для правой го-
лени и 0,66 – для левой голени).
Ключевые слова: адаптация, потребление кислорода, мышеч-
ный кровоток, лыжные гонки.
Annotation. Maidanyuk O.V., Pavlik A.I., Kolodyazhnaya L.V.
Blood supply of muscles of anticnemions at representatives of
ski rapid motions with a different level of the maximum oxygen
uptake. It was analysis of muscles blood supply of the lower
extremities and aerobic capacity at elite skiers. Revealed
relationships between muscles blood supply of the lower
extremities at elite skiers and their maximal aerobic capacity
(r=0,6 for right lower extremities 0,66 – for left lower extremities).
Keywords: adaptation, oxygen consumptions, muscular
hemodynamic, skiing.

Вступ.
Ефективність спортивної діяльності представ-

ників видів спорту, пов’язаних із проявом витрива-
лості, в значні мірі лімітується функціонуванням си-
стеми транспорту кисню,  яка  представлена
серцево-судинною, дихальною системою та систе-
мою крові. Кожний з елементів даної системи може
лімітувати транспорт кисню при фізичному наванта-
женні, коли його максимальне споживання може ста-
новити – 70 – 80 мл·кг-1·хв-1, а в окремих випадках до-
сягати 94 мл·кг-1·хв-1, тобто перевищувати стан
спокою в 20 – 27 разів. В той же час, саме система
кровообігу є головним чинником, який лімітує спо-
живання кисню при напруженій фізичній діяльності.

У переважній більшості випадків при дослід-
женні механізмів, що лімітують споживання кисню,
основна увага приділяється насосній функції серця,
оскільки, як відомо, саме величина серцевого викиду
є головним детермінантом транспорту кисню під час
фізичного навантаження [1, 4]. Разом із тим, крово-
обіг в капілярах може суттєво впливати на транспорт
та утилізацію кисню [1 – 3]. Так, при значному приско-
ренні кровотоку в капілярному руслі віддача кисню
зменшується, в наслідок чого зменшується і артеріо-
венозна різниця за киснем [1, 3, 10]. Внаслідок більшої

щільності м’язових капілярів збільшується дифузійна
площа, що, в свою чергу, забезпечує більшу ємність
капілярного кровотоку працюючих м’язів.

Слід зазначити, що прискорення капілярного
кровотоку під час фізичного навантаження на рівні
максимального споживання кисню (МСК, мл·кг-1·хв-

1) для спортсменів, які тренуються на розвиток вит-
ривалості, значно менше ніж у нетренованої людини
або у представників інших видів спорту [1, 3, 4] . Цей
факт може бути обумовлений як значно більшою
щільністю капілярів м’язів, так і їх більшою загаль-
ною кількістю. Зазначені факти свідчать про важливу
роль, яку може відігравати відповідне кровопостачан-
ня активних м’язів в забезпеченні МСК, а отже, і ре-
зервних можливостей його збільшення при виконанні
фізичних навантажень.

Робота виконана за планом НДР Державно-
го науково-дослідного інституту фізичної культу-
ри і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – дослідити кровопостачання

м’язів нижніх кінцівок у спортсменів високої кваліф-
ікації із різним рівнем максимального споживання
кисню, які спеціалізуються в лижних перегонах.

Методи та організація дослідження
Дослідження аеробних можливостей спорт-

сменів провадили в лабораторних умовах на базі
ДНДІФКС за допомогою комплексу діагностичної
апаратури: газоаналізатор “OxyconPro” фірми
“Jeager” (Німеччина), біговий ергометр LE 500 фірми
“Jeager” (Німеччина), телеметричний аналізатор ча-
стоти серцевих скорочень ТР 300 “Polar” (Фінляндія).

У процесі тестування спортсменів досліджу-
вались процеси аеробної продуктивності за вентиля-
торними, газообмінними та циркуляторними реакц-
іями функціональних проявів системи дихання та
кровообігу у відповідь на тестові навантаження. Ви-
користовувались такі інструментальні методи дослі-
джень: хронометрія, ергометрія, спірометрія, газо-
аналіз ,  пульсометрія,  методи математичної
статистики.

Програма проведення досліджень спортсменів
передбачала виконання комплексу бігових тестових
навантажень, об’єднаних у єдиний блок:
1. Стан спокою: тривалість – 3 хвилини.
2. Ходьба: швидкість 5 км⋅год-1; тривалість – 3 хвилини.
3. Робота стандартної (помірної) потужності:
швидкість бігу – 10 км⋅год-1; тривалість роботи – 12
хвилин.

4. Відновлення: ходьба зі швидкістю 5 км⋅год-1; три-
валість – 5 хвилин.

5. Робота, потужність якої зростає ступінчасто:
швидкість бігу – 10 км⋅год-1; потужність навантажен-
ня підвищувалась через кожні 2 хвилини бігу шля-
хом збільшення кута нахилу полотна тредбану на 2
градуси; тривалість роботи: вона виконувалась до
моменту, зменшення швидкості бігу спортсмена.

6. Відновлення (після закінчення тестової робо-
ти): ходьба зі швидкістю 5 км⋅год-1; тривалість –
8 хвилин.
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Загальний час тестування спортсмена стано-
вив від 41 до 53 хвилин. У процесі проведення тесту-
вання спортсменів за кожним інтервалом часу з дис-
кретністю по 10 секунд протягом усього періоду
досліджень (за всіма видами виконуваних робіт і в
періоди відновлення після їх закінчення) формувався
зведений масив даних, що містить 14 вихідних та роз-
рахункових показників, які відтворюють функціо-
нальні прояви системи дихання та кровообігу на за-
дані тестові навантаження: час тестування, хв.;
потужність навантаження (W), Вт; хвилинний об’єм
дихання (ХОД), л⋅хв-1; дихальний об’єм (ДО), л; часто-
та дихання (ЧД), подихів⋅хв-1; абсолютна величина
споживання кисню (VO2), л⋅хв-1; відносна величина
споживання кисню (VO2·кг-1), мл⋅хв-1·кг-1; абсолютна
величина виділення вуглекислого газу (VCO2), л·хв-1;
дихальний коефіцієнт (RER), у.о.; частота серцевих
скорочень (ЧСС), уд·хв-1; кисневий пульс (O2·ЧСС-1),
мл·уд-1; вентиляційний еквівалент за киснем (ВЕO2) і
за вуглекислим газом (ВЕСO2), у.о.

Перед виконанням спортсменами тестового
навантаження в стані спокою здійснювалось дослід-
ження кровообігу м’язів гомілок з використанням
методу реовазографії (ReoCom Mediс ХАІ, Україна).

Реєстрували гемодинамічні показники які ха-
рактеризують основні складові кровообігу м’язів:
дікротичний індекс (ДКІ), %; діастолічний індекс (ДСІ),
%; тонус артерій великого діаметру (ТАВД), у.о.; то-
нус артерій малого та середнього діаметру (ТАСД),
у.о.; пульсовий об’єм крові (ПОК), мл; хвилинний
об’єм крові (ХОК), мл·хв-1; питоме кровонаповнення
(ПК/Н), %, а також інші показники кровообігу м’язів.

Дослідження провадилось за участю кваліфіко-
ваних спортсменів, які спеціалізуються в лижних пе-
регонах (n=20): 4 майстра спорту міжнародного кла-
су, 12 майстрів спорту, 4 кандидата у майстри спорту.

Отримані дані оброблялись за допомогою
методів математичної статистики. Розраховувались
такі статистичні параметри: середнє арифметичне
( Χ ), стандартне відхилення (σ), похибка середнього
(±m), коефіцієнт парної кореляції Спірмена;
вірогідність відмінностей розраховувалась за кри-
терієм Стьюдента (р≤0,05).

Результати дослідження та їх обговорення.
Кровообіг скелетних м’язів представників цик-

лічних видів спорту відрізняється низкою морфо-фун-
кціональних ознак: співвідношенням кількості капілярів
та м’язових волокон, більшою кількістю активних кап-
ілярів в стані спокою та більш ефективними механіз-
мами перерозподілу артеріальної крові [1, 3-5]. Вста-
новлено, що у представників видів спорту, пов’язаних
із проявом витривалості, кількість капілярів на 10-15 %
більше, ніж у нетренованої людини [1, 4, 10].

М’язи нижніх кінцівок кваліфікованих спорт-
сменів, які спеціалізуються в лижних перегонах,
містять переважно повільні волокна (волокна I типу).
Гліколітичні (волокна ІІ типу) представлені, в основ-
ному волокнами типу ІІ а. Волокна типу ІІ б у елітних
представників лижних перегонів, як і у інших пред-
ставників видів спорту, пов’язаних із проявом витри-
валості, практично відсутні [4, 7 – 9].

Характерною відмінністю представників дано-
го виду спорту від нетренованих людей того ж віку, а
також від представників інших видів спорту є величи-
ни максимального споживання кисню (МСК, мл·
кг-1·хв-1). Так, найбільші значення МСК зареєстровані
саме у представників лижних перегонів, які станов-
лять 65 – 95 мл·кг-1·хв-1 для чоловіків та 60 – 75 мл·кг-
1·хв-1 для жінок [4]. За результатами наших досліджень
найбільше МСК у чоловіків становило – 79,4 мл·кг-
1·хв-1, у жінок – 76,6 мл·кг-1·хв-1.

Дослідження основних складових кровообігу
м’язів нижніх кінцівок (тонус судин різного діаметру
та рівень кровопостачання) у спортсменів, які спец-
іалізуються в лижних перегонах, виявило збільшений
рівень кровопостачання м’язів гомілок. Так, пульсо-
вий об’єм крові, що надходить до м’язів гомілок у
чоловіків – 10,5 ± 1,3 мл (права гомілка) та 10,4 ± 0,8
мл (ліва гомілка), у жінок, відповідно – 9,0 ± 0,9 та 9,3
± 1,0 мл. Більше кровопостачання м’язів гомілок у
чоловіків пояснюється певними статевими відмінно-
стями м’язової системи: у чоловіків, за даними су-
часних авторів [4, 7 – 9], більша як кількість повільно
скорочувальних м’язових волокон (за даними Д.Л.
Костіла 79 % у чоловіків і 69 % у жінок), так і площина
м’язових волокон (за даними Д.Л. Костіла більш ніж
80000 мкм2 у чоловіків і приблизно 45000 мкм2 у
жінок). Як відомо [1, 10], капілярізованість повільно
скорочувальних м’язових волокон (абсолютна
кількість м’язових капілярів) лімітується кількістю
м’язових волокон (одне м’язове волокно живиться 5
– 7 капілярами).

В результаті дослідження максимальної аероб-
ної продуктивності встановлено, що максимальне
споживання кисню у спортсменів високої кваліфі-
кації, які спеціалізуються в лижних перегонах, в се-
редньому дорівнює у чоловіків – 70,4 ± 1,1 мл·кг-1·хв-

1, у жінок – 64,4 ± 1,1 мл·кг-1·хв-1.
За рівнем максимального споживання кисню

спортсмени були умовно поділені на дві групи: до
першої групи були віднесені спортсмени з більшим
рівнем МСК: чоловіки – більш ніж 69,3 мл·кг-1·хв-1,
жінки – більш ніж 63,3 мл·кг-1·хв-1, до другої – чолов-
іки з рівнем МСК менш ніж 69,3 мл·кг-1·хв-1, жінки –
менш ніж 63,3 мл·кг-1·хв-1.

Зіставлення величин показників, що характе-
ризують аеробну продуктивність та кровопостачан-
ня м’язів гомілок у представників лижних перегонів,
дозволило виявити відмінності кровопостачання
м’язів гомілок у спортсменів із різним рівнем МСК
(табл. 1).

Як видно з даних, наведених у таблиці, у пред-
ставників лижних перегонів із більшим рівнем МСК
вищий рівень кровопостачання м’язів гомілок. Так, у
спортсменів першої групи (МСК у чоловіків – 74,0 ±
1,4 мл·кг-1·хв-1, у жінок – 69,0 ± 1,2 мл·кг-1·хв-1) величи-
ни пульсового та хвилинного об’ємів крові, що над-
ходять до м’язів гомілок, в середньому на 10 % більші
ніж у спортсменів другої групи (МСК у чоловіків –
67,2 ± 0,6 мл·кг-1·хв-1, у жінок – 60,1 ± 0,7 мл·кг-1·хв-1).

Існує два основних механізми збільшення кро-
вопостачання м’язів: судинний (в наслідок зменшен-
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ня тонусу судин, а отже і зменшення опору судин
току крові) та за рахунок збільшення кількості капі-
лярів, що функціонують [1 – 3, 5]. Враховуючи той
факт, що величини показників, що характеризують
тонус судин (ТКА, ТСА, ДКІ, ДСІ,) практично не
відрізнялись у спортсменів обох груп, збільшення
кровопостачання м’язів гомілок у представників лиж-
них перегонів пов’язано саме зі збільшенням кількості
відкритих капілярів, а отже і збільшенням попереч-
ного перетину м’язових капілярів.

Проведений кореляційний аналіз виявив на-
явність вірогідного (р  < 0,01) взаємозв’язку між
рівнем кровопостачання та аеробною продуктивні-
стю у представників лижних перегонів. Так, ко-
ефіцієнт парної кореляції Спірмена (r) між питомим
кровопостачанням м’язів гомілок та максимальним
споживанням кисню становив 0,6 (права гомілка) та
0,66 (ліва гомілка).

Відомо, що споживання кисню залежить від
двох складових: серцевий викид (л·хв-1) та артеріове-
нозної різниці за киснем (мл·100 мл-1). При виконанні
роботи на рівні МСК одним з головних механізмів
забезпечення м’язів киснем є збільшення серцевого
викиду (серцевий викид збільшується до 30 – 40 л·хв-

1, що перевищує в 5 – 7 разів хвилинний об’єм крові в
стані спокою). Внаслідок збільшується лінійна
швидкість кровотоку, а отже і термінове збільшення
м’язового кровообігу до 50 – 75 мл·хв-1·100 г-1 (що
більше ніж в 20 разів перевищує значення кровообі-
гу м’язів в стані спокою). Збільшення швидкості кро-

вотоку в працюючих м’язах з одного боку призво-
дить до збільшення об’єму крові, а з іншого – до змен-
шення часу находження еритроциту в м’язовому ка-
пілярі, що негативно позначається на екстракції кисню
з капіляру, а отже і артеріо-венозної різниці.

За даними досліджень, проведених Карпманом
В.Л. зі співавторами встановлено, що однаковий рівень
максимального споживання кисню (в середньому 5,4
± 0,5 л·хв-1) може забезпечуватись трьома режимами
кровообігу: оптимальним, екстенсивним та редукова-
ним. Характерним для спортсменів із оптимальним та
редукованим режимами кровообігу є наявність доб-
ре розвинутого капілярного ложа та відносно (в по-
рівнянні із іншими спортсменами) більшій м’язовій
масі. Роль капілярізації м’язів під час навантаження на
рівні МСК відмічають і інші сучасні дослідники [2 – 3],
якими встановлено, що найбільший приріст кровото-
ку м’язів при виконанні навантаження зростаючої по-
тужності спостерігався саме у спортсменів з більшим
рівнем кровопостачання даної судинної ділянки в стані
спокою (r = 0,75, p  <  0,05).

Збільшення функціонуючих капілярів у спорт-
сменів, що тренуються на розвиток витривалості, сприяє
відносному зменшенню лінійної швидкості кровотоку
в капілярах під час виконання фізичного навантаження
на рівні МСК. Це, в свою чергу, створює сприятливі
умови для більш повної екстракції кисню з еритроциту,
оскільки, як відомо [1, 5, 10], саме від часу находження
еритроциту в капілярі залежить екстракція кисню м’я-
зом, а отже і артеріо-венозна різниця за киснем.

Таблиця 1 
Середні величини показників (Х±m), що характеризують аеробну продуктивність та кровопостачання м’язів 

гомілок у представників лижних перегонів із різним рівнем МСК (n=40). 
 

Показники 1** (n=19)  2 (n=21) 

Максимальне споживання кисню, мл·кг-1·хв-1 70,9 ± 1,0 62,9 ± 0,9 
Максимальна ЧСС, уд·хв-1 195,0 ± 1,0 192,0 ± 2,0 
Кисневий пульс, мл·уд-1 22,0 ± 1,0 21,0 ± 1,0 
Потужність роботи, Ват 351,3 ± 16,5 347,8 ± 18,8 
Час роботи, хв 16,6 ± 0,4 15,2 ± 0,5 

П* 0,142 ± 0,009 0,124 ± 0,014 Питоме кровонаповнення, % 
Л 0,141 ± 0,01 0,127 ± 0,013 
П 10,2 ± 0,6 9,0 ± 1,0 Пульсове кровонаповнення, мл Л 10,1 ± 0,8 9,3 ± 0,9 
П 557,0 ± 44,6 487,2 ± 38,3 Хвилинне кровонаповнення, мл·хв-1 Л 550,9 ± 40,0 503,2 ± 29,3 
П 0,7 ± 0,065 0,8 ± 0,025 Тонус артерій великого діаметру, у.о. Л 0,8 ± 0,06 0,8 ± 0,04 
П 0,5 ± 0,05 0,6 ± 0,04 Тонус артерій середнього діаметру, у.о Л 0,6 ± 0,05 0,6 ± 0,04 
П 29,7 ± 2,3 22,4 ± 6,8 Дікротичний індекс, % Л 24,0 ± 2,3 23,9 ± 5,4 
П 36,3 ± 4,5 35,6 ± 9,9 Діастолічний індекс, % Л 30,3 ± 4,6 34,8 ± 5,6 

*П – права, Л – ліва гомілки; 
**1 – спортсмени, віднесені до першої групи за рівнем МСК (чоловіки з рівнем МСК більш ніж 69,3 

мл·кг-1·хв-1, жінки – більш ніж 63,3 мл·кг-1·хв-1); 
2 – спортсмени, віднесені до другої групи за рівнем МСК (чоловіки з рівнем МСК менш ніж 69,3 мл·кг-

1·хв-1, жінки – менш ніж 63,3 мл·кг-1·хв-1). 
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Вище зазначені перебудови м’язового крово-
обігу є проявом економізації кровообігу – збільшена
капілярізація м’язів зменшує вимоги до насосної
функції серця як в стані спокою, так і при фізичному
навантаженні на рівні МСК, в наслідок чого збільшуєть-
ся коефіцієнт корисної дії серцевого викиду.

Слід зазначити, що у спортсменів з більшим
рівнем МСК вірогідно (р < 0,05) більший час виконан-
ня роботи (табл. 1), а також час роботи на рівні МСК.

Збільшений рівень капілярізації м’язів, що пра-
цюють, дозволяє також збільшити максимальну про-
дуктивність серцево-судинної системи. За результа-
тами сучасних дослідників [3, 5] більші величини МСК
притаманні саме спортсменам для яких характерні
більші значення м’язового кровотоку. В роботах В.
Тхоревського зі співавторами, присвячених дослід-
женню реакцій регіонарного кровообігу у спорт-
сменів, які тренуються на розвиток витривалості, під
час виконання фізичного навантаження зростаючої
потужності, встановлено лінійне зростання кровопо-
стачання працюючих м’язів зі збільшенням інтенсив-
ності навантаження та, відповідно, споживання кис-
ню. Кровопостачання м’язів нижніх кінцівок цих
спортсменів сягає максимуму (53,4 ± 2,4 мл·100 см-

3·хв-1) при інтенсивності фізичного навантаження на
рівні МСК. В той час як у спортсменів із меншим
рівнем МСК, у відповідь на фізичні навантаження
зростаючої потужності, максимальні значення кро-
вопостачання працюючих м’язів (37,0 ± 1,4 мл·100 см-

3·хв-1) реєструються на рівні 70 % від МСК.
Висновки.
Встановлено вірогідний (рd”0,01) взаємозв’я-

зок між кровопостачанням м’язів гомілок та рівнем
максимального споживання кисню у кваліфікованих
спортсменів, які спеціалізуються в лижних перего-
нах. Враховуючи той факт, що величини показників,
що характеризують тонус судин спортсменів, які
спеціалізуються в лижних перегонах, практично не
відрізнялись від нетренованої людини, збільшення
кровопостачання м’язів гомілок у представників лиж-
них перегонів пов’язано саме зі збільшенням кількості
відкритих капілярів, а отже і збільшенням попереч-
ного перетину м’язових капілярів.

Збільшення кількості функціонуючих капілярів
сприяє відносному зменшенню лінійної швидкості
капілярного кровотоку під час виконання фізичного
навантаження, що створює сприятливі умови для
більш повної екстракції кисню з еритроциту.

Значення цих перебудов м’язового кровооб-
ігу проявляється в економізації кровообігу –
збільшена капілярізація м’язів зменшує вимоги до
серця як в стані спокою, так і при фізичному наван-
таженні на рівні МСК. З іншої сторони, збільшений
рівень капілярізації м’язів, що працюють, дозволяє
збільшити максимальну продуктивність серцево-
судинної системи, а отже – і рівень аеробної про-
дуктивності спортсменів.

Подальші дослідження передбачається прове-
сти в напрямку вивчення інших проблем кровопоста-
чання м’язів гомілок у представників лижних перегонів
із різним рівнем максимального споживання кисню.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ І ФІЗИЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ

ЧОЛОВІКІВ 18-25 РОКІВ
Любомир Маланюк
Львівський державний

університет фізичної культури
Прикарпатський національний університет

ім. В.Стефаника

Анотація. За показниками крокометрії визначено три рівні
звичної рухової активності чоловіків: низький, середній і
високий. Розглянуто функціональні особливості представ-
ників, які мають різні рівні рухової активності. Встановлено
взаємозв’язок між рівнем звичної рухової активності і рівнем
фізичного здоров’я чоловіків 18-25 років.
Ключові слова: рівень рухової активності, фізичне здоров’я,
чоловіки 18-25 років, крокометрія
Аннотация. Маланюк Л. Взаимосвязь между уровнем двига-
тельной активности и физическим здоровьем мужчин 18-25
лет. По показателям шагометрии  определено три уровня
привычной двигательной активности мужчин: низкий, сред-
ний и высокий. Рассмотрены функциональные особенности
представителей, имеющих разные уровни привычной двига-
тельной активности. Установлена взаимосвязь между уров-
нем привычной двигательной активности и уровнем здоро-
вья мужчин 18-25 лет.
Ключевые слова: уровень двигательной активности, физи-
ческое здоровье, мужчины 18-25 лет, шагометрия.
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Annotation. Malanyuk L. Correlation between physical activity
level and physical health of 18-25 years old men. Three levels
of daily living activity, namely high, moderate, and low, were
identified through the use of pedometry. Functional
characteristics of the men with different levels of physical
activity were identified. Correlation between the level of daily
living activity and health status was established for 18-25 years
old men.
Keyword: level of physical activity, physical health, 18-25 years
old men, pedometry.

Вступ.
Проблема формування, зміцнення і збережен-

ня індивідуального здоров’я лишається актуальною і
на сьогодні [4]. Для її вирішення застосовуються різні
підходи. При цьому особливе місце для підтримки і
зміцнення здоров’я належить руховій активності [1].
Проте, при наявності великої кількості публікацій про
значимість фізичних вправ для людини до сьогодні не
має чіткого обґрунтування типів і рівнів щоденної
рухової активності, необхідних для підтримки функц-
іональних можливостей сумісних з оптимальним ста-
ном здоров’я. Цьому питанню присвячені лише ок-
ремі дослідження зарубіжних і вітчизняних авторів
[1,3,5,6]. Разом з тим дана робота особливо актуаль-
на. Це пов’язано зі специфікою сучасного життя і тен-
денцією основної маси населення до гіпокінезії, що в
свою чергу приводить до зниження функціональних
можливостей організму, появи надлишкової маси тіла,
яка у сполученні з іншими негативними чинниками
грає суттєву роль у рості захворюваності.

В зв’язку з цим, для виявлення основних зако-
номірностей формування потреб у рухах суттєво важ-
ливим є встановлення природного рівня фізичної ак-
тивності сумісної з оптимальним станом здоров’я.

У теперішній час визначені фізіологічні кри-
терії розподілу осіб в групи з низькою, середньою і
високою рухової активності. Більшість цих результатів
було отримано при спостереженні за дітьми дошк-
ільного і шкільного віку [2,3]. В зв’язку з цим оцінка
потреби в руховій активності  і її індивідуальних особ-
ливостей у чоловіків  18-25 років є актуальною.

Робота виконана за планом НДР Львівського
державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити взаємозв’я-

зок між рівнем звичної рухової активності чоловіків
18-25 років і показниками фізичного здоров’я.

Методи і організація дослідження. Для вир-
ішення поставленої мети був застосований комплекс
методів дослідження, що дозволив оцінити рівень
рухової активності, морфофункціональний стан,
рівень фізичного здоров’я чоловіків 18-25 років. Для
визначення звичної рухової активності були викори-
стані наступні методи дослідження:
· крокометрія – проводилася за допомогою кроком-
іра OMRON HJ 113Е. Протягом доби фіксувалася
кількість локомоцій у кожного індивідуума. На ос-
нові зафіксованих даних визначався середньодобо-
вий обсяг рухової активності. При розподілі на гру-
пи за рівнем рухової активності використовувалася
методика побудови емпіричних кривих розподілу

осіб за кількістю локомоцій протягом доби. На осі
абсцис відзначалася кількість осіб, які мали відпов-
ідну кількість локомоцій за добу, на осі ординат –
кількість локомоцій за добу. Використання даного
підходу дозволило виділити три групи (з низькою,
середньою і високою руховою активністю) і визна-
чити нормативні межі за кількістю локомоцій для
кожної з вищезазначених груп;

· Фремінгемська методика – передбачала визначен-
ня структури добової рухової активності.

Антропометричні дослідження проводилися
за загально прийнятими методиками і включали оці-
нку довжини і маси тіла, кистьову динамометрію.

Рівень фізичного здоров’я оцінювали за експ-
рес-методикою Г.Л.Апанасенка. Матеріали дослід-
ження оброблялися на персональному комп’ютері з
застосуванням пакету статистичної обробки даних
Microsoft Office Excel.

У дослідженнях брали участь 300 чоловіків 18-
25 років, студенти Прикарпатського національного
університету ім. В.Стефаника, які не займалися
спортом.

Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно результатів крокометрії досліджуваних

чоловіків за показниками обсягу рухової активності
було розподілено на три рівні – особи з низькою
(8571,0 + 186,0), середньою (12330,0 + 168,0) і високою
(18720,0 + 273,0) звичною руховою активністю.

При оцінці тижневої рухової активності у дос-
ліджуваної групи чоловіків було встановлено, що для
осіб, які відносяться до першого рівня характерне
незначне зниження рухової активності у середині тиж-
невого циклу і незначне його підвищення у вихідні
дні. У чоловіків, які мали середній рівень рухової ак-
тивності відмічалося поступове збільшення рухової
активності до кінця робочого тижня, деяке зниження
в п’ятницю і суботу і незначне збільшення у неділю.
У представників групи з високою руховою активні-
стю при достатньо високому і постійному рівні
кількості локомоцій протягом тижня також відміча-
лося незначне його зниження у вихідні дні.

Згідно з обсягом загальної рухової активності
визначено рівні з низькою, середньою і високою звич-
ною руховою активністю. До низького (першого
рівня) відносять 155 чоловіків,  до середнього (друго-
го рівня) – 118 чоловіків 18-25 років і 27 до третього
рівня (з високим рівнем рухової активності).

Структура добової рухової активності дослід-
жуваних чоловіків свідчить про переважання сидя-
чого рівня активності серед інших.

На наступному етапі дослідження була дана
антропометрична оцінка та оцінка рівня фізичного
здоров’я кожного функціонального типу рухової ак-
тивності чоловіків 18-25 років. Як показав аналіз от-
риманих даних статистично значимі відмінності
(р<0,05) між антропометричними показниками у
представників груп з різним рівнем рухової актив-
ності були відмічені тільки за показниками кистьової
динамометрії між першою і третьої групами чо-
ловіків (42,0 + 1,01 і 51,3 + 0,73), між першою і другою
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групами (42,0 + 1,01 і 46,8 +0,6), між першою і тре-
тьою групами (42,0 + 1,01 і 51,3 + 0,73). За показника-
ми довжини  і маси тіла статистично значущої міжгру-
пової різниці виявлено не було. Таким чином,
прямого взаємозв’язку між антропометричними по-
казниками і рівнем звичної рухової активності у дос-
ліджуваних чоловіків виявлено не було.

Наступним етапом нашого дослідження було
вивчення взаємозв’язку між групами чоловіків з
різним рівнем рухової активності і рівнем фізичного
здоров’я. Аналіз отриманих результатів свідчить про
значимі відмінності між окремими показниками, які
входять в оцінку рівня здоров’я чоловіків з різним
рівнем рухової активності. Так, за отриманими резуль-
татами констатується, що кожний функціональний тип
рухової активності при оцінці показників кардіо-респ-
іраторної системи (що входять до експрес-системи
оцінки фізичного здоров’я Г.Л.Апанасенка) має свої
фізіологічні особливості. Так у порівнянні з чоловіка-
ми першої групи у чоловіків з високим рівнем звич-
ної рухової активності відмічалися найменші показ-
ники частоти серцевих скорочень і найбільші
показники життєвої ємності легенів (табл.1).

Наступним кроком було визначення наявності
взаємозв’язку у чоловіків між рівнем рухової актив-
ності і рівнем фізичного здоров’я. Результатами досл-
ідження виявлено пряму залежність між досліджува-
ними показниками. Кореляційний аналіз взаємозв’язку
між параметрами рухової активності чоловіків і харак-
теристиками їх соматичного здоров’я підтвердив літе-
ратурні дані про наявність таких взаємозв’язків з по-
казниками добової крокометрії і дозволив розширити
наукові уявлення про зв’язок рухової активності і ха-
рактеристик фізичного здоров’я.

Слід відзначити збільшення звичної рухової
активності із покращанням здоров’я чоловіків 18-25
років. Величини якісних характеристик добової рухо-
вої активності достовірно відрізняються у чоловіків з
різними рівнями фізичного здоров’я. Вже у представ-
ників середнього рівня фізичного здоров’я показни-
ки добової крокометрії характеризуються вищими
значеннями ніж у чоловіків низького і нижче серед-
нього рівнів здоров’я. Виявлено, що добовий індекс
фізичної активності (розрахований за Фремінгемсь-
кою методикою) більшою мірою, ніж крокометрія,
характеризує взаємозалежність рухової активності і
фізичного здоров’я чоловіків, про що свідчить удвічі
більша кількість значимих коефіцієнтів кореляції між

їх величинами. Індекси фізичної активності середнь-
ого і високого рівнів виявляють значимий зв’язок з
показниками фізичного здоров’я чоловіків 18-25
років. Швидше за все, саме рухові дії середньої і ви-
сокої інтенсивності визначають підвищення рівня здо-
ров’я, тобто у формуванні здоров’я чоловіків даного
віку має значення не стільки обсяг рухової активності,
скільки питома вага м’язових зусиль середньої і ви-
сокої інтенсивності протягом доби. Важливо відзна-
чити, що із підвищенням рівня фізичного здоров’я
від низького до середнього, провідна роль належить
руховим діям середньої інтенсивності, вони переви-
щують час і енерговитрати на високу рухову ак-
тивність. По мірі підвищення рівня фізичного стану
від середнього до вище середнього зберігається ди-
наміка сумарних значень індексу фізичної активності
середнього і високого рівнів у тижневому режимі
рухової активності чоловіків досліджуваного віку.

Наявність великої кількості значимих взаємоз-
в’язків індексу фізичної активності середнього і ви-
сокого рівнів у чоловіків 18-25 років з життєво важли-
вими параметрами здоров’я і фізичного стану
дозволила нам віднести ці показники до категорії важ-
ливих під час вибору форм і засобів підвищення рівня
фізичного здоров’я досліджуваної групи чоловіків.

Висновки.
За обсягом рухової активності у досліджува-

них чоловіків 18-25 років виділені низький, середній і
високий рівень звичної рухової активності. Кожний
визначений рівень рухової активності має характерні
морфофункціональні показники. Для чоловіків з ви-
соким рівнем звичної рухової активності встановле-
но більш економічне функціонування кардіо-респі-
раторної системи в стані відносного спокою, що
характеризується найменшими показниками часто-
ти серцевих скорочень і найбільшими показниками
життєвої ємності легенів. У досліджуваної групи чо-
ловіків встановлена позитивна тенденція до підвищен-
ня фізичної працездатності і кистьової сили від рівня
звичної рухової активності. Встановлений тісний взає-
мозв’язок між рівнем звичної рухової активності і
рівнем фізичного здоров’я чоловіків:

Перспективи подальших досліджень поляга-
тимуть у встановленні особливостей різних рівнів
рухової активності, що дозволить розробити додат-
кові критерії підвищення ефективності оздоровчих
занять і надати рекомендації щодо індивідуального
підходу до збереження здоров’я чоловіків 18-25 років.

Таблиця 1
Показники фізичного здоров’я чоловіків з різним рівнем рухової активності (п = 300)

Рівень рухової активності № Показники  
низький (п=155) середній 

(п=118) 
високий 
(п=27) 

1 ЧСС у стані спокою, уд.*хв-1 80,4+2,9 72,4+1,6 67,7+2,3 
2 АТ сист., мм.рт.ст. 126,3+1,9 122,7+1,4 116+2,8 
3 АТ діаст., мм.рт.ст. 76,7+1,4 74,1+2,1 67,7+2,3 
4 ЖЄЛ, мл 3866,7+125,2 4353,6+190,5 5187,5+292,4 
6 Індекс Робінсона 103,3+2,8 84,3+3,1 73,5+2,0 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИОННОЙ
И АМПЛИТУДНОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ У

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В
ПРОЦЕССЕ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

СРЕДСТВАМИ КАРАТЭ
Мирная А.В., Маликов Н.В.

Крымский инженерно-педагогический университет
Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено обследование женщин больных рев-
матоидным артритом впервые и повторно проходивших курс
реабилитации средствами каратэ. В исследовании применя-
лась методика вариационной и амплитудной пульсометрии.
Это позволило констатировать, что систематические заня-
тия оказывают выраженное положительное влияние на фун-
кциональное состояние и адаптационные возможности сер-
дечно-сосудистой системы больных с данной нозологией.
Также отмечено, что в группе проходивших курс реабили-
тации повторно все исследуемые показатели улучшались
равномерно, во второй группе в середине курса наблюда-
лось некоторое ухудшение.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, реабилитация, кара-
тэ, адаптация, пульсометрия.
Анотація. Мирна Г.В., Маліков М.В. Динаміка показників ва-
ріаційної і амплітудної пульсометрії у хворих на ревматоїд-
ний артрит у процесі курсу реабілітації засобами карате.
Проведено дослідження жінок, хворих на ревматоїдний арт-
рит, які вперше і повторно проходили курс реабілітації засо-
бами карате. В дослідженні застосувалась методика варіацій-
ної і амплітудної пульсометрії. Це дозволило констатувати,
що систематичні заняття спричиняють позитивний вплив на
функціональний стан і адаптаційні можливості серцево-су-
динної системи хворих з даною нозологією. Також визначе-
но, що в групі, яка повторно проходила курс реабілітації, всі
досліджувані показники покращились рівномірно; у другій
групі в середині курсу постерігалось деяке погіршення.
Ключові слова: ревматоїдний артрит, реабілітація, карате,
адаптація, пульсометрія.
Annotation. Mirnaya A.V., Malikov N.V. Dymamics of indices
of varia tion and amplitude pulsometry of patients with
rheumatoid arthritis during the process of the rehabilitation
course of karate. The investigation of women with rheumatoid
arthritis who took the rehabilitation course of karate for the
first time and repeated has been carried out. The methods of
variation and amplitude pulsometry was applied. This made
possible to state that systematic application of karate exercises
exert expressed influence on functional condition and adaptation
potentialities of cardio-vascular system of patients with given

nosology. It must be also marked that all the researched indices
in the group of patients who took the rehabilitation course for
the second time were improving evenly; en the next group
some change for the worse was observed.
Кey words: rheumatoid arthritis, rehabilitation, karate,
adaptation, pulsometry.

Введение.
Ревматоидный артрит (РА) – хроническое сис-

темное соединительнотканное заболевание с про-
грессирующим поражением преимущественно пе-
риферических (синовиальных) суставов по типу
эрозивно-деструктивного полиартрита [13]. Он зани-
мает одно из ведущих мест в ряду ревматических за-
болеваний, а по “тяжести клинической картины и
своим последствиям (анкилозирование и внесустав-
ные проявления) не имеет себе равных среди других
форм артритов” [5,12,13].

Проблема ревматоидного артрита является
одной их наиболее значимых в мире не только в ме-
дицинском, но и в социально-экономическом аспек-
те. Это обусловлено хроническим характером тече-
ния со склонностью к неуклонному
прогрессированию, что приводит к потере трудоспо-
собности, ранней и стойкой инвалидизации [1,8,12].
По статистике уже через 6 месяцев от начала заболе-
вания 10% больных утрачивают трудоспособность,
через 5 лет – до 27%, через 10 лет – 40-60%. По дан-
ным государственной статистической отчетности в
Украине зарегистрировано около 140 000 больных РА
(284,23 на 100 000 взрослого населения) [17].

В последнее десятилетие наметились реальные
перспективы улучшения прогноза при ревматоидном
артрите, однако, лечение больных по-прежнему яв-
ляется актуальной проблемой современной ревма-
тологии. Комплексное лечение ревматоидного арт-
рита включает медикаментозные препараты,
ортопедо-хирургические способы восстановления,
гемосорбцию и лимфоцитоплазмоферез, физичес-
кую реабилитацию. Существующие методы терапии
улучшают качество жизни больного ревматоидным
артритом, но не способны полностью остановить
прогрессирование ревматоидного процесса.

По нашему мнению, достаточно эффектив-
ным средством реабилитации больных ревматоид-
ным артритом являются различные средства физи-
ческой реабилитации.

Работа выполнена по плану НИР Государ-
ственного высшего учебного заведения «Запорожс-
кий национальный университет».

Формулирование целей работы.
Целью данной работы стало изучение влияния

комплексов каратэ на состояние сердечно-сосудис-
той системы и ее адаптационных возможностей у лиц
с ревматоидным артритом.

Задачами данной работы являются следующие:
1. Определение уровня функционирования сердеч-
но-сосудистой системы с помощью методов вари-
ационной и амплитудной пульсометрии у больных
ревматоидным артритом.

2. Определение адаптационных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы у больных ревматоид-
ным артритом.
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Таблица 1 
Показатели вариационной и амплитудной пульсометрии  

у больных ревматоидным артритом впервые проходивших курс реабилитации 
 

Показатели До реабилитации Через 3 месяца Через 6 месяцев 
Мо 0,82±0,02 0,81±0,02 0,81±0,02 
АМо 47,20±2,91 49,13±3,96 44,67±1,94 
ВР 0,27±0,02 0,27±0,02 0,26±0,01 
ИНссс 152,93±23,73 187,47±33,18 121,74±11,15 
ИВР 235,27±32,10 284,07±45,86 187,45±14,85 
ВПР 5,70±0,57 6,36±0,73 5,21±0,28 
Моh 0,99±0,05 0,95±0,04 0,94±0,04 
AMoh 41,00±1,73 37,93±1,56 47,20±2,53 
ВРh 0,25±0,01 0,28±0,02 0,22±0,01 
ПЭРС 85,39±7,83 65,66±5,13 108,79±10,65 
АПссс 0,987±0,16 0,801±0,15 1,090±0,14 

  Таблица 2 
Показатели вариационной и амплитудной пульсометрии 

у больных ревматоидным артритом повторно проходивших курс реабилитации 
 

Показатели До реабилитации Через 3 месяца Через 6 месяцев 
Мо 0,83±0,04 0,82±0,04 0,83±0,04 
АМо 49,19±3,67 45,94±4,84 44,94±2,37 
ВР 0,23±0,02 0,27±0,03 0,25±0,01 
ИНссс 162,75±25,15 142,25±29,13 117,66±10,61 
ИВР 244,15±31,16 219,62±43,23 188,16±15,30 
ВПР 6,05±0,72 5,44±0,58 5,15±0,33 
Моh 1,21±0,08 1,21±0,08 1,20±0,08 
AMoh 49,19±2,48 40,63±1,73 55,38±3,21 
ВРh 0,20±0,01 0,22±0,01 0,18±0,01 
ПЭРС 152,19±16,50 121,17±12,67 190,40±19,49 
АПссс 1,134±0,14 1,213±0,14 1,680±0,13 

 
3. Оценка степени влияния систематических занятий
каратэ на функциональное состояние и адаптаци-
онные возможности аппарата кровообращения лиц
с ревматоидным артритом.

Материалы и методы исследования.
Подбор больных ревматоидным артритом для

проведения реабилитационных мероприятий осуще-
ствлялся по возрасту, активности воспалительного
процесса, рентгенологической стадии, по степени
функциональной недостаточности суставов, харак-
теру течения заболевания.

В исследовании приняли участие 46 больных,
которые были поделены на две группы. Больные пер-
вой группы проходили курс реабилитации впервые
(30 чел.), больные второй группы проходили курс
реабилитации повторно (16 чел.). Повторный курс
для второй группы больных начался через 6 месяцев
после окончания первого. Возраст больных был от
25 до 40 лет. Продолжительность занятий в обеих груп-
пах была одинаковой, однако в группе впервые про-
ходивших курс реабилитации плотность занятий в
первые две недели была несколько ниже. Продолжи-
тельность занятий в начале курса реабилитации со-
ставляла 20 минут, к концу курса – 1 час.

Диагноз всем больным устанавливался в со-
ответствии с критериями Американской Ревматоло-

гической Ассоциации и был следующим: ревмато-
идный артрит без внесуставных проявлений с мед-
ленно прогрессирующим течением, активностью
воспалительного процесса I степени, I-II рентгено-
логической стадии, функциональной недостаточно-
стью суставов I-II стадии.

Оценку функционального состояния и адап-
тационные возможности сердечно-сосудистой сис-
темы всех обследованных на различных этапах экс-
перимента проводили с использованием методов
вариационной (Р.М.Баевский) и амплитудной
(Н.В.Маликов) пульсометрии.

Все полученные в ходе исследования экспе-
риментальные материалы были обработаны мето-
дами математической статистики с использованием
статистического пакета Мicrosoft Exell.

Результаты исследования.
Комплекс реабилитации средствами каратэ

больные ревматоидным артритом переносили хоро-
шо, отказов от выполнения упражнений зарегистри-
ровано не было. Кроме того, упражнения способ-
ствовали коррекции психоэмоцианального статуса.

Как показано в таблице 1, исходная средняя
величина индекса напряжения сердечно-сосудистой
системы (ИНссс) в группе впервые проходивших курс
реабилитации составила 152,93±23,73, через 3 меся-



80

ца – составила 187,47±33,18, через 6 месяцев –
121,74±11,15. Показатель эффективности работы сер-
дца (ПЭРС) до реабилитации составил 85,39±7,83, че-
рез 3 месяца – 65,66±5,13, через 6 месяцев –
108,79±10,65. Адаптационный потенциал сердечно-
сосудистой системы (Апссс) до реабилитации соста-
вил 0,987±0,16, через 3 месяца – 0,801±0,15, через 6
месяцев – 1,090±0,14.

Как показано в таблице 2, исходная средняя
величина индекса напряжения сердечно-сосудистой
системы (ИНссс) в группе повторно проходивших
курс реабилитации составила 162,75±25,15, через 3
месяца – составила 142,25±29,13, через 6 месяцев –
117,66±10,61. Показатель эффективности работы сер-
дца (ПЭРС) до реабилитации составил – 152,19±16,50,
через 3 месяца – 121,17±12,67, через 6 месяцев –
190,40±19,49. Адаптационный потенциал сердечно-
сосудистой системы (АПссс) до реабилитации соста-
вил – 1,134±0,14, через 3 месяца – 1,213±0,14, через 6
месяцев – 1,680±0,13.

Обращает на себя внимание тот факт, что в
группе повторно проходивших курс реабилитации
все исследуемые показатели улучшались равномер-
но, тогда как в группе впервые проходивших курс
реабилитации через 3 месяца наблюдалось некото-
рое ухудшение всех исследуемых показателей.

Выводы.
Результаты проведенных исследований позво-

лили констатировать выраженное положительное
влияние систематических занятий каратэ на функци-
ональное состояние и адаптационные возможности
обследованных лиц с ревматоидным артритом. Оче-
видно, что полученные данные могут быть исполь-
зованы при проведении реабилитационных мероп-
риятий с данной категорией больных.

Направление дальнейших исследований. По
нашему мнению актуальными на сегодня являются
дальнейшие исследования, связанные с изучением
влияния комплексов каратэ на течение ревматоид-
ного процесса, а также изучения проблем организа-
ции реабилитации больных ревматоидным артритом
средствами каратэ на стационарном и поликлини-
ческом этапах.
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ЗНАЧУЩІСТЬ ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ
РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ, ДЛЯ ПРОЯВУ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЮНИХ
СПОРТСМЕНІВ 9-11 РОКІВ

Миценко Е.В.
Кіровоградський інститут розвитку людини

«Україна»

Анотація. В статті розглядається питання спортивного відбо-
ру юних легкоатлетів 9-11 років на початковому етапі. Ува-
гу приділено проблемі ранньої спеціалізації легкоатлетів на
роботу швидкісного характеру або на витривалість. Опи-
сується комплекс показників, що характеризують ступінь
обдарованості спортсмена та кореляція кожного з цих показ-
ників із спортивним результатом.
Ключові слова: спеціалізація, відбір, спорт, результат.
Аннотация. Мыценко Е.В. Значимость некоторых парамет-
ров двигательной функции, для проявления специальной ра-
ботоспособности юных спортсменов 9 -11 лет. В статье рас-
сматриваются вопросы  спортивного отбора  юных
легкоатлетов 9-11 лет на начальном этапе. Внимание уделя-
ется проблеме ранней специализации легкоатлетов для рабо-
ты скоростного характера или на выносливость. Описывает-
ся комплекс показателей, которые характеризуют степень
одаренности спортсмена, а также корреляция каждого из этих
показателей со спортивным результатом.
Ключевые слова: специализация, отбор, спорт, результат.
Annotation. Mitsenko E.V. The significance of physical
parameters of movement functions, to demonstrate special
abilities of young athletes 9-11 years. In this article the issues of
selection of young sportsmans aged 9 to 11 years old are
considered. It focuses on the problem of early specialization of
athletes developing speed or stamina. Also the complex of
qualitative characteristics which shows level of talent and
prospects in specialisations of sportsman have been described
and the correlation of each of these indexes with the sport result.
Keywords: selection, specialization, sport, result.

Вступ.
На нинішньому етапі розвитку спорту, як і в

останні десятиліття актуальним є питання про вияв-
лення схильності людини до того чи іншого виду діяль-
ності. В той же час згідно нашого аналізу сучасного
стану даного питання, недослідженими залишають-
ся шляхи визначення такої схильності у юних легкоат-
летів бігунів 9-11-ти років.
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Виявити схильність юного спортсмена до того
чи іншого виду рухової активності важливо не тільки
з точки зору спортивної доцільності але і з соціальної
та економічної точок зору. Адже витрачені праця тре-
нера та час самого спортсмена ніяким чином не
відшкодовуються в разі пізнього виявлення його без-
перспективності.

Аналізуючи літературні джерела ми прийшли
до висновку, що ряд авторів вказують на немож-
ливість побудови дієвої методики визначення стану
рухової функції, яка б ґрунтувалася на якомусь од-
ному критерії [2; 3; 4; 5].

Робота виконана за планом НДР Кіровоградсь-
кого інституту розвитку людини «Україна».

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є визначення ком-

понентів, що повинні входити до комплексного по-
казника перспективності юних легкоатлетів.

Дослідження проводилось на базі ДЮСШ  м.
Кіровограда в групах початкового навчання. Брали
участь в обстеженні юні спортсмени 9-11 років
(n=180). Обстеження юних легкоатлетів проводилося
в лабораторії факультету фізичного виховання КДПУ
ім. В.Винниченко, а також на спортивних базах ДЮСШ
№ 1 і СШ № 17 м. Кіровограда.

Обстеження починалося з педагогічних вип-
робувань безпосередньо під час тренувального про-
цесу після попереднього зниження тренувального
навантаження. Через тиждень юні спортсмени зап-
рошувалися до лабораторії, де вони піддавалися вип-
робуванням за психофізіологічними та медико-біо-
логічними методиками. Обстеження починалося з

антропометричних вимірювань, потім проводилися
випробування за психофізіологічними та медико-біо-
логічними методиками. Обстеження  відбувалося у
стандартних умовах в один і той же час, з постійною,
як черговістю осіб так і тривалістю однієї процедури,
що дорівнювала 1,5 години.

В ході досліджень вивчався взаємозв’язок па-
раметрів рухової функції зі спеціальною працездатн-
істю юних спортсменів.

Результати досліджень.
Результати досліджень указують на те, що по-

казники рухової функції різним чином пов’язані зі
спеціальною працездатністю.

Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що
компоненти рухової функції у 9 річних легкоатлетів
пов’язані з працездатністю в спеціальних тестах по
різному. Величина коефіцієнтів кореляції коливаєть-
ся  від 0,05 до 0,81.

Отримані  результати  за  показниками
здібностей, функціональної системи енергозабез-
печення і специфічних психофізіологічних мож-
ливостей свідчать про те, що у спортсменів 9 років
найбільш тісно пов’язані з працездатністю в спец-
іальних тестах показники функціональної систе-
ми енергозабезпечення (рис. 3), зокрема ті, що
характеризують її потужність: алактатна анаероб-
на потужність – 0,68; лактатна анаеробна по-
тужність – 0,69; аеробна потужність – 0,81. Менш
тісно пов’язані параметри, що характеризують
економність і рухливість функціональної системи
енергозабезпечення: ЧСС у спокої – 0,22; час
відновлення ЧСС до 120 уд./хв. – 0,22.

Рис. 1. Взаємозв’язок показників, що характеризують
морфофункціональний стан юних легкоатлетів  9, 10, і 11 років.
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Таблиця 1 
Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції  
юних легкоатлетів 9 років з працездатністю в спеціальних тестах (n=90). 

 
Працездатність тестах 

Чинники Показники швидкісна 
сила 

витривалість 
Величина 
коефіцієнта 
кореляції 

Антропометричні показники 
Морфофункціо- Зріст 289 328 308 
нальні Вага 364 299 331 
показники Ваго-зростовий індекс 484 532 508 
 Довжина ніг 218 236 227 
 Довжина тулуба 393 419 406 
 довжини ніг/довжина 

тулуба -378 -242 310 

 ОГК у спокої 378 201 289 
 ЕГК 215 138 353 

Специфічні здібності 
Вибухова сила Стрибок в довжину з 

місця (см) 115 094 104 

Аеробна 
витривалість 

6-ти хвилинний біг 112 842 477 

Швидкісні 
здібності 

Біг 30 м 898 454 676 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с 201 051 126 
спеціалізовані ВЧ 30 с 464 374 419 
сприйняття ВЗР 134 037 085 

Т.-т. 10 с 321 173 247 Рухливість 
НС Рефлексометрія -312 -168 240 
Сила НС Т.-т. 30 с 287 267 277 

Показники функціональної системи енергозабезпечення 
Анаеробна АЛАП Вт 703 656 679 
потужність АЛАП Вт/кг 702 644 673 
 ЛАП Вт 708 680 694 
 ЛАП Вт/кг 581 658 619 

ЧСС макс. 052 -417 234 
W кр.Вт 685 937 811 
W кг.Вт/кг 634 937 785 

Аеробна 
потужність 

ЖЕЛ після роботи 152 113 132 

Економічність ЧСС спокій 104 343 223 
 ЖЕЛ спокій 154 112 133 
Рухливість Час відновлення ЧСС до 

120 уд./хв. 358 -076 217 

 
В групі морфофункціональних показників

(рис. 1) більш тісний взаємозв’язок спостерігається
за показниками, що відображають ваго-зростовий
індекс – 0,50 та довжину тулуба – 0,040.

Решта показників пов’язані з працездатніст-
тю у тестах слабше  (зріст – 0,30; вага – 0,33; довжи-
на ніг – 0,23; співвідношення довжини ніг до довжи-
ни тулуба – 0,31; ОГК у спокої – 0,28; екскурсія
грудної клітки – 0,35).

В групі показників, що відображають стан спе-
цифічних здібностей (рис. 2), спостерігається слаб-
ший взаємозв’язок із спеціальною працездатністю
(вибухова сила – 0,10; аеробна витривалість – 0,48;
швидкісні здібності – 0,68). Статистично вірогідними

можна вважати коефіцієнти кореляції, якщо їхні аб-
солютні величини не менше 0,20 [1].

Найнижчий взаємозв’язок спостерігається за
показниками, що відображають прояв психофізіоло-
гічних можливостей (таблиця 1).

В таблиці 2 наведені кореляційні зв’язки між
параметрами рухової функції і працездатністю юних
легкоатлетів 10 років, в спеціальних тестах. Дані, наве-
дені в таблиці 2, свідчать про те, що параметри рухової
функції юних спортсменів 10 років по різному пов’я-
зані з працездатністю в спеціальних тестах. Величина
коефіцієнта кореляції коливається в межах -0,07 – 0,55.

При розгляді взаємозв’язку параметрів рухо-
вої функції виявлено, що найбільш тісно пов’язані зі
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ВЗР

ВЧ 30 с

ВЧ 10 с

Швидкісні якості

Аэробна витривалість

F вибухова

юні спортсмени 11 лет юні спортсмени 10 лет юні спортсмени 9 лет

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

t відновлення ЧСС до
120 уд/мин

ЧСС спокій

W кр., Вт/кг

ЧСС макс.

ЛАП, Вт

АЛАП, Вт

юні легкоатлети 10 лет юні легкоатлети 11 лет юні легкоатлети 9 лет

Рис. 2. Взаємозв’язок показників, що характеризують стан специфічних здібностей
і психофізіологічних можливостей юних легкоатлетів 9, 10 і 11 років.

Рис. 3. Взаємозв’язок показників, що характеризують стан  системи енергозабезпечення
юних легкоатлетів 9,10 і 11 років.
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Таблиця 2 
Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції  
юних легкоатлетів 10 років з працездатністю у спеціальних тестах (n=90) 

 
Працездатність 
в тестах Чинники Показники 

швидкісна 
сила 

витривалість 

Середня 
величина 
коефіцієнту 
кореляції 

1 2 3 4 5 
Морфофункціо- Зросту 628 322 475 
нальні Вага 698 409 553 
показники Ваго-зростовий індекс 695 404 549 
 Довжина ніг 725 097 411 
 Довжина тулуба 247 204 225 
 Довжина ніг/довжина 

тулуба 547 073 310 

 ОГК у спокої 591 271 431 
 ЕГК 182 -425 303 

Специфічні здібності 
Вибухова 
сила 

Стрибок в довжину з місця 
(см) 232 -269 250 

Витривалість аеробна 6-ти хвилинний біг 662 888 775 
Швидкісні здібності Біг 30 м 864 242 553 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с 165 432 298 
спеціалізовані ВЧ 30 с 775 095 435 
сприйняття ВЗР -217 069 143 
Рухливість Т.-т. 10 с 125 -256 190 
НС Рефлексометрія 359 225 292 
Сила НС Т.-т. 30 с 152 412 282 

Показники функціональної системи енергозабезпечення 
Анаеробна АЛАП Вт 869 117 493 
потужність АЛАП Вт/кг 793 105 449 
 ЛАП Вт 846 171 508 
 ЛАП Вт/кг 818 150 484 
Аеробна ЧСС макс. 152 047 099 
потужність W кр.Вт 204 904 556 
 W кг.Вт/кг -067 909 488 
 ЖЕЛ після роботи 613 119 366 
Економічність ЧСС спокій 143 232 188 
 ЖЕЛ спокій 613 119 366 
Рухливість Час відновлення ЧСС до 

120 уд./хв. 236 061 149 

 
спеціальною працездатністю показники функціональ-
ної системи енергозабезпечення (рис.3). Зокрема,
показники, що відображають її потужність: алактат-
на анаеробна потужність – 0,49; лактатна анаеробна
потужність – 0,51; аеробна потужність Wкр.Вт. – 0,45.

Менш тісний зв’язок спостерігається за показ-
никами, що відображають економність функціональ-
ної системи енергозабезпечення: ЖЕЛ спокій – 0,37.
Не спостерігається взаємозв’язок за показником її
рухливості: час відновлення ЧСС до 120 уд./хв. – 0,15.

Серед морфофункціональних показників
(рис.1) більш тісний зв’язок виявлено за  показника-
ми: зросту – 0,48; ваги – 0,55; ваго-зростовий індекс –
0,55; довжина ніг – 0,44; ОГК – 0,43.

Менш тісний зв’язок спостерігається за показ-
никами довжини тулуба – 0,23; співвідношення дов-
жини ніг до довжини тулуба – 0,31; ЕГК – 0,30.

При аналізі показників специфічних здібнос-
тей (рис.2) виявлено, що між ними та працездатніст-
тю у спеціальних тестах існує зв’язок, а саме з вибу-
ховою силою на рівні – 0,25. Також тісний зв’язок
виявлений із показником швидкісних здібностей та
аеробної витривалості.

За показниками психофізіологічних можливо-
стей виявлено тісний зв’язок тільки з відчуттям часу
– 0,44. Також залежність знайдена за показниками
рефлексометрії – 0,29; теппінг-тесту 30 с – 0,28.

В таблиці 3 приведені кореляційні зв’язки між
параметрами що досліджуються і працездатністю
юних легкоатлетів, 11 років в спеціальних тестах.

Дані, приведені в таблиці, свідчать про те, що
компоненти рухової функції по різному пов’язані з
працездатністю в спеціальних тестах. Величина ко-
ефіцієнтів кореляції коливається від 0,9 до 0,71.
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Аналіз отриманих результатів за морфофунк-
ціональними показниками юних легкоатлетів 11 років
(рис.1) свідчить про те, що з працездатністтю у спец-
іальних тестах  найбільш тісно зв’язані показники: зро-
сту – 0,43; ОГК – 0,37.

Також тісно пов’язані з працездатністю в спец-
іальних тестах показники функціональної системи
енергозабезпечення, зокрема, що відображають по-
тужність вказаної системи: алактатна анаеробна по-
тужність – 0,39; лактатна анаеробна потужність – 0,50;
аеробна потужність W кр.Вт. – 0,57; ЖЕЛ після робо-
ти – 0,40,  показник, що відображає економність ЖЕЛ
у спокої – 0,40.

Не виявлено зв’язку за показником часу віднов-
лення ЧСС до 120 уд./хв. 0,17.

В групі показників,  що відображають стан

специфічних здібностей (рис.2), спостерігається
тісний взаємозв’язок швидкісних здібностей 0,63 зі
спеціальною працездатністю.

Менш тісний  взаємозв’язок спостерігається
за показником аеробної витривалості – 0,33.

Найнижчий взаємозв’язок спостерігається iз
показниками, що відображають прояв психофізіоло-
гічних можливостей (табл. 3).

При порівнянні взаємозв’язків в обстежуваних
групах виявлено, що їх характер має схожість. Так, у
юних легкоатлетів 9, 10 й 11 років найтісніший зв’язок
спостерігається за показниками, що відображають
стан функціональної системи енергозабезпечення
(рис.3). Багато які з реєстрованих показників мають
тісний зв’язок з працездатністю в спеціальних тестах,
як у 9, так і у 10-11 річних юних спортсменів.

Таблиця 3 
Взаємозв'язок (r) показників, що характеризують різні сторони рухової функції  
юних легкоатлетів 11 років з працездатністю в спеціальних  тестах (n=90) 

 
Працездатність в тестах 

Чинники Показники Швидкісно-
силові Витривалість 

Середня 
величина 
коефіцієнта 
кореляції 

1 2 3 4 5 
Морфофункціо- Зріст 423 433 428 
нальні Вага 522 -341 432 
показники Ваго-зростовий індекс 520 341 430 
 Довжина ніг 237 203 220 
 Довжина тулуба 403 468 436 
 Співвідношення довжини 

ніг до довжини тулуби -286 -249 267 

 ОГК у спокої 442 294 368 
 ЕГК 315 187 251 

Специфічні здібності 
Вибухова 
сила 

Стрибок в довжину з місця 
(см) 128 113 121 

Витривалість аеробна 6 хвилинний біг 336 729 532 
Швидкісні здібності Біг 30 м 875 390 632 

Психофізіологічні можливості 
Комплексні ВЧ 10 с 182 -285 228 
спеціалізовані ВЧ 30 с 180 -298 239 
сприйняття ВЗР 247 436 341 
Рухливість Т.-т. 10 с -316 -082 199 
НС Рефлексометрія 168 063 115 
Сила НС Т.-т. 30 с -226 -145 186 

Показники функціональної системи енергозабезпечення 
Анаеробна АЛАП Вт 506 278 392 
потужність АЛАП Вт/кг 367 121 244 
 ЛАП Вт 372 566 496 
 ЛАП Вт/кг 259 394 326 
Аеробна ЧСС макс. 121 061 091 
потужність W кр.Вт 374 757 565 
 W кг.Вт/кг 305 757 531 
 ЖЕЛ після роботи 492 312 402 
Економічність ЧСС спокій 141 362 251 
 ЖЕЛ спокій 484 317 400 
Рухливість Час відновлення ЧСС до 

120 уд./хв. 209 131 170 
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Це дозволило відібрати ідентичні комплекси
показників для оцінки індивідуальних можливостей,
орієнтації і відбору юних легкоатлетів 9-11 років на
етапі початкової підготовки.

Висновки.
В результаті проведеного аналізу з 29 реєстро-

ваних параметрів відібрано 20 найбільш тісно взає-
мозв’язаних з працездатністю в спеціальних тестах.
Зроблено це за середньою оцінкою коефіцієнта ко-
реляції (між швидкісно-силовими тестами і тестами
на витривалість), величина яких знаходиться не ниж-
че за граничний рівень (при n=90 граничне значення
при Р<0,05 рівно 0,200).

Наведений аналіз показав, що достатньо по-
вну оцінку рухової функції юних легкоатлетів 9-11
років можна отримати за 20 показниками.

В перспективі даного дослідження нами пла-
нується виявлення ваги кожного з відібраних  показ-
ників та створення на цій основі збалансованого ком-
плексного показника.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Омельяненко Г.А.
Запорізький національний університет

Анотація.  У статті розглядаються  проблеми підвищення
якості освіти у галузі фізичної культури і спорту шляхом
використання інформаційно-комп’ютерних технологій, інте-
рактивних методів навчання, мультимедійних засобів, впро-
вадження електронних засобів навчання, комп’ютерних на-
вчальних програм. Нові інформаційні технології висувають
підвищені вимоги до якості роботи і рівня кваліфікації пе-
дагогічних працівників і керівників професійних навчаль-
них закладів. Прогрес у даному напрямку в значній мірі
визначається рівнем підготовки викладачів спеціальних дис-
циплін, педагогів професійного навчання, майстрів вироб-
ничого навчання.
Ключові слова: інформаційний, комп’ютерний, технології,
професійна підготовка, фізичне виховання, спорт.
Аннотация. Омельяненко Г.А. Психолого-педагогические
основы использования информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной подготовке будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту. В статье рас-
сматриваются проблемы повышения качества образования в
области физической культуры и спорта путем использова-
ния информационно-компьютерных технологий, интерак-

тивных методов обучения, мультимедийных средств, вне-
дрение электронных средств обучения, компьютерных учеб-
ных программ . Новые информационные технологии
предъявляют повышенные требования к качеству работы и
уровню квалификации педагогических работников и руко-
водителей профессиональных учебных заведений. Прогресс
в данном направлении в значительной мере определяется
уровнем подготовки преподавателей специальных дисцип-
лин, педагогов профессионального обучения, мастеров про-
изводственного обучения.
Ключевые слова: информационный, компьютерный, техно-
логии, профессиональная подготовка, физическое воспита-
ние, спорт.
Annotation. Omel’yanenko G.A. Psychologic pedagogical
fundamentalses of use of information communicative
technologies in vocational training the future specialists on
physical training and sports. In the paper problems of
improvement quality of education in range of physical training
and sports are considered by use of information computer
technologies, on-line methods of learning, multimedia means,
introduction of electron training tools, computer curriculums.
New information technologies show increased requirements to
quality of work and a skill level of pedagogical workers and
principals of professional educational institutions. Advance in
the given direction appreciably is defined by a level of
preparation of teachers of special disciplines, teachers of
vocational training, masters of inservice training.
Keywords: information, computer, technologies, vocational
training, physical training, sports.

Вступ.
 Пріоритетом розвитку освіти у галузі фізич-

ної культури та спорту є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, котрі забез-
печують подальше вдосконалення навчально-вихов-
ного процесу, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Зок-
рема, комплексне застосування засобів нових інфор-
маційних технологій навчання на сучасному етапі –
це головна умова виховання молоді, здатної орієнту-
ватися в обставинах, що змінюються, адекватно діяти
в навколишньому середовищі, аналізувати проблемні
ситуації, що виникають, та знаходити раціональні за-
соби орієнтації в них.

Спрямованість навчання на використання
інформаційних комп’ютерних технологій як високое-
фективного способу навчання не лише забезпечує
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної культури та спорту, але й суттєво
впливає на їхню мотиваційну сферу, зумовлюючи
формування пріоритетних професійних і навчально-
пізнавальних мотивів навчання, що забезпечують
успішність оволодіння професійними знаннями і
вміннями. У в’язку з цим, використання новітніх
інформаційно-комунікативних технологій навчання
варто розглядати як найважливішу складову фунда-
ментальної підготовки кваліфікованого фахівця з
фізичної культури та спору.

 Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що
проблема професійної підготовки майбутнього фах-
івця і технологій навчання були предметом дослід-
ження багатьох вчених (А.М. Алексюк, І.М.Богдано-
ва ,  С.У.Гончаренко,  Р.С.Гуревич,  І.А.Зязюн,
О.М.Пєхота, І.П.Підласий, Н.Ф.Тализіна, С.О.Сисое-
ва). Систему підготовки вчителя до використання
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інформаційних технологій в навчальному процесі
запропонував і обґрунтував М.І.Жалдак. Проблеми
використання інформаційних технологій в навчаль-
ному процесі розглядались у роботах О.І.Бугайова,
Г.М.Гайдучка, С.У.Гончаренка, О.Ф.Кабардіна,
Є.Ф.Коршака, Б.Ю.Миргородського, Б.Ш.Перкальс-
кіна, М.М.Шахмаєва.

На даний час існує чимало досліджень, присвя-
чених застосовуванню ІКТ у галузі фізичної культури
і спорту (В. Ашанін, Я. Белькасем, С. Єрмаков, Л. Іва-
щенко, С. Канішевський, Ю. Човнюк, В. Крамських, Н.
Наумова, І. Огірко, Е. Пирогова, Н. Страшко, Р. Раєвсь-
кий, О. Скалій, Л. Сущенко, В. Шаповалова). Дослідни-
ками запропоновано широкий спектр комп’ютерних
програм для багатьох напрямів фізичного виховання,
які мають оздоровчу, навчальну, тренувальну спря-
мованість. Автори довели, що застосування ІТ у га-
лузі фізичного виховання і спорту оптимізує навчаль-
ний процес, діяльність вчителя й учнів, сприяє
якісному, засвоєнню навчального матеріалу.

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел
і проведене дослідження стану вивчення цієї пробле-
ми свідчать про те, що проблема використання інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій у підготовці
фахівців у галузі фізичної культури та спорту роз-
роблені недостатньо.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначення можливих шляхів

формування професійних знань, умінь майбутніх
фахівців з фізичної культури та спорту на основі
інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Результати дослідження.
Пріоритетами державної політики України у

розвитку освіти, як зазначають багато дослідників [1],
[2], [3], є особистісна орієнтація освіти, розвиток сис-
теми неперервної освіти через забезпечення наступ-
ності змісту та координації освітньо-виховної діяльності
на різних щаблях освіти, які функціонують як продов-
ження попередніх і передбачають підготовку осіб для
можливого переходу до наступних щаблів, інтеграція
освіти у міжнародний освітній простір, суверенність
прав особи у виборі навчального закладу, форми та
рівня здобутої освіти та кваліфікації [4].

Україна чітко визначила орієнтир на входжен-
ня в освітній простір Європи, здійснює модернізацію
освітньої діяльності в контексті європейських вимог,
наполегливо працює над практичним приєднанням
до Болонського процесу, проте така інтеграція не має
означати уніфікацію, адже надзвичайно важливо за
будь-яких інтеграційних процесів українській освіті
зберегти свою національну ідентичність та кращі здо-
бутки вищої школи України [3].

Підвищення якості світи у галузі фізичної куль-
тури і спорту, забезпечення її мобільності, привабли-
вості, конкурентоспроможності на ринку праці ви-
магає подальшого вдосконалення організації
навчального процесу у вищих навчальних закладах
на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої пе-
дагогіки, розвитку і саморозвитку студентів та перед-
бачає: використання інформаційно-комп’ютерних

технологій, інтерактивних методів навчання і мульти-
медійних засобів; впровадження електронних засобів
навчання (підручників, посібників, каталогів, слов-
ників тощо), комп’ютерних навчальних програм.

Використання у викладанні навчальних дис-
циплін нових інформаційних технологій є одним з
напрямів інформатизації освіти і, разом з тим, сприяє
формуванню інформаційної культури як складової
частини професійної культури фахівця, формуван-
ню таких професійно значущих якостей, як профес-
ійна компетентність, мобільність, гнучкість, са-
мостійність. Інформаційні технології відкривають
доступ до інформації, тобто, дають зовсім нові мож-
ливості для знаходження професійних знань, твор-
чості. Використання в навчальному процесі інфор-
маційно-комунікативних технологій сприяють його
інтенсифікації. Творче використання інформаційних
технологій у викладанні навчальних дисциплін ґрун-
тується на інтеграції педагогічних і інформаційних
технологій [5].

І.В. Роберт і П.І. Самойленко, зазначають, що
інформаційно-комунікативні технології можна засто-
совувати як: засоби навчання; засоби, що вдоскона-
люють процес викладання; інструмент пізнання на-
вколишньої дійсності і самопізнання; засоби розвитку
особистості того, кого навчають; об’єкт вивчення в
межах засвоєння курсу інформатики; інформацій-
но-методичне забезпечення й управління навчаль-
но-виховним процесом; засоби комунікації; засоби
автоматизації процесу обробки результатів експери-
менту і управління; засоби автоматизації процесів
контролю і корегування результатів навчальної діяль-
ності, тестування і психодіагностики; засобів органі-
зації інтелектуального дозвілля.

Інформаційно-комунікативні технології дозво-
ляють будувати процес навчання таким чином, що: у
зміст навчання включається вивчення стратегій роз-
в’язування задач, в тому числі творчих; забезпечується
аналіз і засвоєння студентом (учнем) своєї власної
діяльності; зміст професійного навчання будується з
урахуванням реальних виробничих процесів.

Використання інформаційно-комунікативних
технологій призводить до суттєвих змін у методах і
організаційних формах навчання. На теоретичному
рівні виявлено чотири групи умов ефективності ви-
користання комп’ютера в навчально-виховному про-
цесі: умови, що забезпечують формування соціаль-
ної  і  пізнавальної  активності  як ключових
особистісних характеристик студента в умовах ши-
рокого використання ІКТ; варіативність програм,
доступ до баз даних (інформації), вибір програм,
вибір видів діяльності на рівні школи; умови, що за-
безпечують розвиток самостійності молодої люди-
ни: діалоговий характер програм, наявність кінцево-
го результату (в предметній формі), результати на
проміжних стадіях навчання, варіативність мов та
виконавців програм; умови, що забезпечують роз-
виток здатності до самореалізації: інтелектуальна про-
дуктивна праця, визначення адресату навчаючих про-
грам  (користувач або програміст); умови,  що
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забезпечують гармонійну індивідуальність особис-
тості студента; співвідношення образного і логічного
компонентів у програмах, співвідношення емоційно-
го і раціонального в педагогічній організації комп’ю-
теризованого навчання, співвідношення рівня пізна-
вальної потреби та можливостей її реалізації [6].

П.І. Сікорський визначає такі основні напрями
діяльності використання комп’ютерної техніки і ком-
п’ютерних технологій у вищих закладах освіти: комп-
’ютеризація навчальних закладів; організація вивчен-
ня комп’ютерних навчальних дисциплін засобами
комп’ютерних технологій; використання комп’ютерів
під час проведення лабораторних і практичних робіт.
виконання графічних побудов; фрагментарне вико-
ристання комп’ютерів під час читання лекцій, прове-
дення семінарських занять (узагальнюючі таблиці,
схеми, малюнки тощо); комп’ютеризація контрольних
зрізів (індивідуалізація та автоматизації перевірки);
розробка електронних текстів лекцій, семінарських і
практичних занять, поступовий перехід від механіч-
ного записування студентами лекційного матеріалу
до організації його сприймання і осмислення, вико-
ристовуючи готові тексти; психолого-педагогічне
обґрунтування суті комп’ютерних технологій навчан-
ня, особливостей їх застосування під час організації
засвоєння різних навчальних дисциплін; напрацюван-
ня навчально-методичного програмного забезпечен-
ня для засвоєння знань, пріоритетне використання
комп’ютерних технологій для поліпшення ефектив-
ності вивчення іноземних мов; психолого-педагогіч-
не і технічне забезпечення застосування комп’ютер-
них технологій для дистанційного навчання;
комп’ютеризація бібліотечної справи, вільний пошук
інформації за допомогою Інтернет [7].

Практично всі дослідники приходять до єди-
ного висновку про високу ефективність використан-
ня інформаційно-комунікативних технологій в на-
вчальному процесі. Чому ж комп’ютерне навчання
в умовах вищої освіти усе ще не функціонує на на-
лежному рівні?

Можна назвати цілу низку причин. Це, в пер-
шу чергу, причини організаційно-економічні: недо-
статня оснащеність навчальних закладів комп’ютер-
ною технікою в потрібній кількості й належному рівні;
відсутність педагогічних програмних засобів; недо-
статня увага до проблеми використання комп’ютера
в навчальному процесі, але це причини й організац-
ійно-методичні. Неможливо освоювати комп’ютерні
технології навчання, не маючи певного запасу пси-
холого-педагогічних знань [5].

Водночас практично відсутнє педагогічно об-
ґрунтоване методичне забезпечення навчального
процесу, орієнтоване на системне використання за-
собів сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Недостатньо навчально-методичної літерату-
ри для вчителів, навчальних посібників для студентів
вищих педагогічних закладів, котрі розкривали б на-
прями і можливості використання сучасних інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій під час вив-
чення навчальних предметів [8].

Л.П. Сущенко зазначає, що в пошуку нових
підходів до організації системи професійної підготов-
ки майбутніх фахівців актуальною є проблема роз-
робки підходів і прийомів навчання і самоосвіти, які
забезпечували б можливість неперервного оновлен-
ня знань і досвіду використання інформаційних тех-
нологій суб’єктами навчального процесу. Надзвичай-
но необхідним  є створення інформаційно-
навчального середовища навчального закладу [9].

Перспектива масової комп’ютеризації на-
вчальних закладів, що наближається, створює не-
обхідність цілеспрямованої роботи в цій сфері, а саме:
потрібні глибокі й різнобічні дослідження процесу
навчання дисциплін з урахуванням доцільності й ефек-
тивності впровадження персональних комп’ютерів;
детальна розробка конкретних методик, в кінці кінців
– створення принципово нової моделі всього проце-
су навчання.

Висновки.
Нові інформаційні технології висувають підви-

щені вимоги до якості роботи і рівня кваліфікації пе-
дагогічних працівників і керівників професійних на-
вчальних закладів. Прогрес у даному напрямку в
значній мірі визначається рівнем підготовки викла-
дачів спеціальних дисциплін, педагогів професійного
навчання, майстрів виробничого навчання. Однак в
даний час лише близько 25% з них мають початковий
рівень підготовки в галузі інформатики.

Тенденції розвитку суспільства вимагають не-
відкладного вирішення проблеми випереджувально-
го розвитку системи освіти на основі інформаційних
технологій, створення в країні єдиного освітнього
інформаційного середовища. Інформатизація перед-
бачає істотну зміну змісту, методів і організаційних
форм освіти.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем психоло-
го-педагогічних засад використання інформаційно-
комунікативних технологій в професійній підготовці
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.
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ПРОБЛЕМИ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
Пилипей Л.П.

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Анотація. Досліджено проблеми існуючих підходів, програ-
ми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів
в історичному аспекті і сучасних умовах. Проведено анке-
тування 4600 студентів, встановлено неефективність сучас-
ного нормативного підходу до системи професійно-приклад-
ної фізичної підготовки  студентів.  Розроблено
теоретично-методичні концептуальні основи професійно-
прикладної фізичної підготовки у відповідності до стандартів
вищої освіти, а також особисто орієнтовані варіативні про-
грами . Проведено педагогічний експеримент,  в якому
підтверджується ефективність запропонованої програми
професійно-прикладної фізичної підготовки.
Ключові слова: анкетування, програма, професійно-прикладна
фізична підготовка, студенти вузів, педагогічний експеримент.
Аннотация. Пилипей Л.П. Проблемы подходов к професси-
онально-прикладной физической подготовке студентов ву-
зов. Исследованы проблемы существующих подходов, про-
граммы профессионально-прикладной  физической
подготовки студентов вузов в историческом аспекте и со-
временных условиях. Проведено анкетирование 4600 сту-
дентов, установлена неэффективность современного нор-
мативного подхода к системе профессионально-прикладной
физической подготовки студентов. Разработаны теоретичес-
ки-методические концептуальные основы профессионально-
прикладной физической подготовки соответствующие стан-
дартами высшего образования, а также личностно
ориентированные вариативные программы. Проведен педа-
гогический эксперимент, в котором подтверждается эффек-
тивность предложенной программы профессионально-при-
кладной физической подготовки.
Ключевые слова: анкетирование, программа, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовки, студенты вузов, пе-
дагогический эксперимент.
Annotation. Pilipei L.P. Problems of approaches to professional
– applied physical preparation of students of high schools. The
problems of existing approaches as well as programmers of
professionally applied physical training of tertiary level students
have been studied diachronically and at the present moment.
4600 students have been questioned modern traditional applied
to the system of students professionally oriented physical
training has proved to be ineffective. Theoretical and
methodological conceptual basis as well as variable individual
programmers for tertiary level students professional physical
training have been worked out. The pedagogical experiment
helol proved the programmer to be effective.
Key words: questinnaiting, professionally-applied physical
training, tertiary students, pedagogical experiment.

Вступ.
Фізичне виховання завжди було одним із за-

собів підготовки людини до трудової діяльності і при-
стосування до соціального середовища.

На роль фізичних вправ в підготовці молоді до
праці звертали увагу видатні педагоги XV-XIX вв. Джон
Локк (1632-1704), Йоган Песталоцці (1704-1827), Йоган
Густс-Мутс (1756-1839), Жорж Домені (1850-1917).

Загальна фізична підготовка створює певні
передумови для успішної професійної діяльності,
опосередковано проявляючись в ній головним чи-
ном через такі фактори, як стан здоров’я, загальну
витривалість, концентрація, воля та ін.

Ще в 1891 р. П.Ф. Лесгафт писав: “Вводячи
фізичну освіту в професіональну, ми маємо на увазі
досягнути мистецтво в ремеслі”. Напрямок профес-
ійного профілювання фізичного виховання розроб-
лявся також професором В.В. Гориневським. Він
підкреслював: “Серед робітників часто поширена
думка, начебто професійна фізична праця сповна
може замінити робітнику фізичну культуру …. Це
велика помилка, фізична культура робітника повин-
на пристосовуватися до його професії: робітнику –
одні вправи, ковалю – інші, поштарю – треті, слюса-
рю – четверті і т.д. Робити інакше – значить діяти по
шаблону, не розбиратися з вимогами організму, не
рахуватися з професійними різницями в роботі” [2].

У ХІХ-ХХ ст. поступово формувався само-
стійний напрямок у вивченні психофізичних можли-
востей людини з метою найбільш ефективного їх ви-
користання на певному виробництві. Наприклад, у
США розвинулася система організації праці і управ-
ління виробництвом під назвою “тейлоризм”, яка за
рахунок вдосконалення і використання функціональ-
них можливостей організму людини ставила за мету
досягти максимум прибутку.

Ідея професійного профілювання фізичного
виховання, висунута В.В. Горіневським, в подальшо-
му знайшла своє наукове обґрунтування і практичне
застосування в системі фізичного виховання. У 20-
30-ті роки ХХ століття в СРСР було опубліковано ряд
робіт, в яких розглядалося питання направленого ви-
користання засобів фізичної культури для швидкого і
якісного освоєння трудових навичок, підвищення
ефективності праці, активного відпочинку і профілак-
тики захворювань. Були зроблені перші кроки в роз-
робці системи фізичних вправ, спрямованих на підго-
товку молоді до праці. А.А. Зикмунд і А.І. Зиґмунд
(1923) розробили першу програму фізичного вихо-
вання і трудових навичок пролетарської фізичної куль-
тури, в якій спробували надати фізичному вихован-
ню професійно-трудову (прикладну) спрямованість.
Але великим недоліком цих робіт було те, що фізичні
вправи рекомендувалося замінити імітацією трудо-
вих рухів або стандартними робочими позами. Була
також зроблена спроба розділити уроки з фізичного
виховання на два етапи: перший – загальна фізична
підготовка, другий – виховання виробничих навичок.
Другий етап повинен був здійснюватись на спеціаль-
но відведених уроках. Тобто протиставляючи загаль-
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ну і спеціальну фізичну підготовку, чисто механічно
вибудовували одну над другою.

У Центральному інституті праці була розроб-
лена методика рухової культури у виробничому на-
вчанні. У подальшому ідея ППФП отримала підтрим-
ку в працях В.В. Беліновича і А.В. Коробкова.
Виробнича фізична культура розглядалася як засіб
зміцнення здоров’я працюючих, підвищення їх пра-
цездатності, забезпечення прикладного ефекту.

З 1963 року цей досвід знайшов застосування
при розробці основ наукової організації праці і частко-
во при формуванні самостійного напрямку – спеціаль-
ної психофізичної підготовки людини до конкретного
виду професійної праці. В теорії і практиці фізичного
виховання така спеціальна підготовка отримала назву
професійно-прикладної фізичної підготовки.

На сучасному етапі під ППФП розуміється
підсистема фізичного виховання, яка найкращим
чином забезпечує формування і вдосконалення яко-
стей особистості, які мають суттєве значення для кон-
кретної професійної діяльності [5].

Аналогічний підхід використовується при підго-
товці кваліфікованих спортсменів. Теорія і практика
олімпійського спорту підкреслює, що гарантом успіхів
є строга відповідність системи тренувань спортсменів
високого класу специфічним умовам вибраного для
спеціалізації виду спорту. Загальна підготовка як не-
специфічна в її традиційному розумінні перестала
відігравати суттєву роль у тренуванні спортсменів
високого рівня і використовується переважно як засіб
активного відпочинку. Вона набуває чітко виражений
базовий характер, стає тісно взаємозв’язаною як за
завданнями так і за змістом з допоміжною (напівспец-
іальною) і спеціальною підготовкою. Навіть на ранніх
станах багаторічного вдосконалення необхідно строге
погодження засобів і методів тренувань, співвідношен-
ня роботи різної направленості і тому подібне вимага-
ючи запланованої в подальшому вузької спеціалізації
[3]. Тільки спеціалізована підготовка є запорукою
успіхів як у спорті, так і у виробничій діяльності. Існує
прямий зв’язок між скороченням строків адаптації сту-
дентів до конкретних видів праці і вирішенням глобаль-
ної проблеми підвищення ефективності використання
ресурсів спеціалістів.

На сьогодні гостро постало питання інтенсиф-
ікації виробництва, посилюються вимоги до якості
підготовки спеціалістів у вузах, до конкретних видів
професійної діяльності, і відповідно, виникає не-
обхідність у профілюванні фізичного виховання з
урахуванням вимог вибраної професії.

Існуючі програми обмежуються загальними
рекомендаціями без конкретних моделей режимів
розвитку загальних і спеціальних професійних якос-
тей. Як наслідок, більше половини випускників ви-
щих навчальних закладів не спроможні якісно пра-
цювати з тією ефективністю, якої вимагає сучасне
виробництво [6, 8].

На сучасному етапі функціонування вищої
освіти відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України “Про перелік напрямів, за якими здійснюєть-

ся підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” від 13
грудня 2006 року № 1719 визначено точку виміру в
створенні національних стандартів вищої освіти тре-
тього покоління. Нині у вузах України здійснюється
підготовка фахівців у 48 галузях знань за більш ніж
140 напрямками і спеціальностями.

Різні напрямки підготовки спеціалістів відпов-
ідно до стандартів вищої освіти необхідно проаналі-
зувати на подібність і відмінність професійних вимог;
систематизувати і згрупувати спеціальності, відпові-
дно до напрямків підготовки спеціалістів у вузах роз-
робити програми.

В той же час система фізичного виховання сту-
дентів, що яка склалася в державі, є малоефективною
[4]. Вона не забезпечує психофізичну і професійну го-
товність випускників до виробничої діяльності та по-
дальшого життя і потребує подальшого удосконалення.

Проблема полягає в тому, що у вузах України
діє національна система навчального процесу з
фізичного виховання, в якій обов’язковий розділ
ППФП, побудований на основі нормативного підхо-
ду, відрізняється від європейського.

Аналіз літературних джерел та узагальнення
практики ППФП вказують на велику кількість визна-
чень, понять щодо мети і завдань ППФП. Відсутність
загального підходу свідчить про необхідність науко-
вої систематизації чисельних напрямків підготовки
для групи різних спеціальностей.

Новим підходом до вирішення проблеми підго-
товки процесу навчання є утвердження прикладного
значення фізичного виховання, формування моти-
вації шляхом демонстрації реальної необхідності і
корисності запропонованих фізичних вправ, диферен-
ційованих з урахуванням стану здоров’я і подальших
кар’єрних очікувань.

У сучасних умовах зростає особиста і соціаль-
но-економічна необхідність спеціальної психофізич-
ної підготовки до виробничої діяльності. Змінюється
місце і функціональна роль людини в сучасному ви-
робничому процесі. Це вимагає її направленої пси-
хофізичної підготовки, оскільки зменшення частки
простої фізичної праці зовсім не знімає вимоги щодо
психофізичної підготовленості студентів, але змінює
її структуру і висуває додаткові вимоги до активного
формування психофізичних здібностей за допомо-
гою спрямованого використання фізичних вправ.

Дослідження виконане згідно зі 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 – дослідження існуючих

підходів і розробка теоретико-методичних концепту-
альних основ програм ППФП студентів вузів.

Методи дослідження: логічні методи (теоре-
тичний аналіз і узагальнення літературних джерел,
передового практичного досвіду, системний і струк-
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турно-функціональний аналіз), аналіз законодавчих і
нормативних документів, анкетування, педагогічний
експеримент, методи математичної статистики.

Організація дослідження. На першому етапі
проведено теоретичний аналіз і узагальнення науко-
вої, методичної літератури, законодавчих і норматив-
них актів. Вивчався педагогічний досвід вузів Украї-
ни, СНД, зокрема вузів Києва, Харкова, Львова,
Черкас, Москви, Санкт-Петербурга, Астрахані, Томсь-
ка, Мінська тощо.

На другому етапі впродовж 1996-2008 рр. про-
ведено дослідження в Державному вищому навчаль-
ному закладі “Українська академія банківської спра-
ви Національного банку України”.

Шляхом анкетування, в якому взяли участь по-
над 4600 студентів, та за допомогою інших методів щор-
ічно вивчались ефективність і дієвість проблеми основ-
них концептуальних положень програм фізичного
виховання стосовно розділу ППФП студентів вузів.

На основі обміну отриманої інформації досл-
іджувалися форми, структура, зміст ППФП.

Результати дослідження та їх обговорення.
У процесі багаторічного аналізу літературних

джерел, власних спостережень, анкетування більше
4600 студентів встановлено, що не дивлячись на те,
що ППФП як окремий розділ включено до програми
фізичного виховання студентів вузів з 1963 року, у
студентів не сформовано чітке уявлення про завдан-
ня, форми, засоби і актуальність ППФП.

Лише 30 % опитаних вважають, що ППФП по-
трібна для студентів, але чітке уявлення про її завдан-
ня мають лише 0,5 % респондентів (рис. 1).

На наявність теоретичних знань з фізкультур-
но-оздоровчої діяльності вказали лише 8 % опитаних.
На уміння займатися фізичними вправами само-

стійно вказали 13 %, але тільки 1,5 % підтвердили, що
вміють самостійно оптимізувати психофізичний стан.
Лише 4 % опитаних вказали на знання правил само-
контролю під час занять фізичними вправи і профес-
ійною діяльністю.

Однією з причин відсутності знань, умінь, сфор-
мованості мотивації стосовно ППФП є організація
процесу фізичного виховання в школах, ліцеях. Нега-
тивну оцінку процесу фізичного виховання в школах,
ліцеях, коледжах дали 63 % опитаних респондентів

Система ППФП з нормативно командним
підходом виявилась неефективною через неспро-
можність охопити інформаційну складність системи
ППФП у вузі. Верхній рівень керівництва, який не має
достатньої системи інформаційного забезпечення, не
в змозі контролювати поведінку системи ППФП
включно до низового рівня, до студента, який володіє
лише мінімальним обсягом інформації і виконує
тільки вказівки викладачів. Тобто у цій системі не
тільки існує дефіцит інформаційного забезпечення,
а й відсутні умови до самоорганізації. А на успіх в
системах ППФП можна розраховувати тільки в тому
випадку, коли максимально задіяний потенціал само-
управління. Тобто необхідно наблизити управління
ППФП до природної організації.

У процесі нашого дослідження ми не знайшли
окремої теорії, яка б узагальнювала проблеми про-
цесу ППФП студентів, здійснювала переробку цієї
інформації, прогнозування та програмування як скла-
дових, так і всього процесу ППФП в цілому.

Відсутність загальної теорії та повної концепції
ППФП студентів вузів, які б відповідали сучасним світо-
вим і вітчизняним науковим уявленням про процес
ППФП, поставила нас перед проблемою розробки те-
оретико- методичних основ ППФП студентів вузів.
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Для того, щоб знайти відповідь на питання, яке
теоретико- методичне обґрунтування повинно бути
і якою повинна бути система ППФП, шляхи її управ-
ління, а також щоб досягти прогнозованих результатів
в конкретних умовах ситуації навчальної і виробни-
чої діяльності, ми використали системно-синергетич-
не проектування.

На підставі проведеного дослідження була роз-
роблена програма ППФП, особисто орієнтована на
студентів, в якій передбачені моделі для розвитку за-
гальних і спеціальних якостей, алгоритм використан-
ня моделей у відповідності з Болонським процесом.
Створено 3 блоки для занять ППФП – за місцем про-
живання студентів у гуртожитках (вул. Прокоф’єва,
вул. Якіра) і за місцем навчання.

Розроблено розклад занять, сформовано на-
вчальні відділення залежно від рівня підготовленості,
інтересів і бажань займатися, з використанням засобів і
вправ певного виду спорту чи системи оздоровлення.

Проведений педагогічний експеримент у відпо-
відності з теорією і практикою наукових досліджень
підтвердив ефективність запропонованої програми
системно-синергетичного проектування ППФП, що
виявилося у сформованості мотивації сфери до за-
нять ППФП. У 98 % студентів експериментальної групи
середній бал склав 4,8 на ІV курсі проти 3,9 на І курсі
при достовірному поліпшенні рівня інтегрального
показника розвитку спеціальних фізичних якостей.

У системі ППФП найбільший обсяг інформації
повинен концентруватися на рівні викладача-студен-
та. Студенти повинні бути самоорганізовані і вміти
повністю самостійно вирішувати проблеми індиві-
дуальної організації. Кожен студент має свою індиві-
дуальність на рівні генотипу, досвіду, соціуму, яка виз-
начає інформаційну програму поведінки. Наприклад,
можливе поєднання командно-нормативного підхо-
ду і системи самоуправління у випадку необхідності
стабілізувати систему для підтримки стану динаміч-
ної рівноваги.

Система ППФП повинна враховувати струк-
туру, ідеологічні, методологічні основи, певну на-
правленість, цілі, завдання, принципи, критерії, які,
виходячи з вимог до особистості професіонала, за-
безпечуються за допомогою спеціальних засобів і
методів, форм організації студентів, програм і нор-
мативів які відображають вимоги до змісту і резуль-
татів ППФП і перспективу розвитку професії [1].

Дослідження А. Сіпцова, Т. Пристанської, А.
Трададюк, з урахуванням існуючих науково-теоре-
тичних досягнень, і передового педагогічного досві-
ду дають ґрунтовну підставу вважати ППФК специф-
ічною, відносно самостійною і важливою складовою
системи безперервної професійної освіти [7].

У зв’язку з цим виникла потреба в уточненні
існуючого понятійного апарату ППФП на основі по-
рівняння базових термінів та визначення найбільш
інформативних методологічних аспектів. Існуючі в
літературних джерелах визначення самого поняття
ППФП, як правило, дещо фразеологічно перенаси-
чені. Це ускладнює його використання в методичних

цілях та засвоєння студентами. Більш лаконічним
може бути визначення ППФП як спеціально органі-
зованого процесу з вибірково спрямованим викори-
станням засобів фізичної культури і спорту для підго-
товки людини до конкретної професійної діяльності.

Ключовим терміном робіт є поняття педагогі-
чного процесу ППФП в системі фізичного вихован-
ня студентів вузів всіх спеціальностей.

Аналіз свідчить, що в розумінні і використанні
поняття ППФП існують значні розбіжності і виникає
багато нез’ясованих питань. Проте в кожному визна-
ченні є певне раціональне зерно. Незважаючи на
розбіжності суджень, вчені оперують цим поняттям
як науковою, професійною категорією. Це пов’язано
зі спробами розробити ефективні методи підготовки
у вузах певного профілю. ППФП повинно передба-
чити суто наукове проектування і точне відтворення
педагогічних процесів, що гарантують високий рівень
підготовки студентів.

ППФП – це процес системно-педагогічного
проектування засобів та методів загальної, спеціальної,
фізичної та психофізіологічної особистісної орієнтова-
ної підготовки студентів до професійної діяльності.

Висновки:
1. Існуючий у системі ППФП студентів вузів норма-
тивний командний підхід виявився неефективним
на сучасному етапі.
Зокрема, встановлені:
-  відсутність теоретичних знань у студентів;
-  відсутність необхідного методичного забезпечення;
-  консервативність існуючих програм;
-  неврахування сучасних вимог;
-  неврахування мотивації студентів.

2.Особистісно орієнтоване проектування процесу
ППФП студентів повинно передбачати:
-  сформованість мотиваційної сфери у студентів;
-  теоретико-методичне забезпечення для само-
стійних занять ППФП;

-  час занять, місце проживання студентів і мож-
ливість занять за місцем проживання;

-  зворотній зв’язок про хід і стан процесу підготовки;
-  перспективу змін у професіограмі спеціальнос-
тей і своєчасну корекцію процесу підготовки.

-  наявність гнучкої програми з розробленими мо-
делями для розвитку спеціальних якостей з алго-
ритмом у відповідності зі спеціальністю.
Перспективи подальших розвідок з даного

напрямку – розробка комп’ютерного забезпечення
програми ППФП студентів економічного профілю.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА МОРФОЛОГІЧНОЇ

ПРИДАТНОСТІ ПАУЕРЛІФТЕРІВ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ

Пилипко В. Ф., Ніжніченко Д. О.,
Проскурін А. В., Ковальов І. М.

Харківська державна академія фізичної культури
Полтавська державна аграрна академія
Харківський національний університет

внутрішніх справ

Анотація. У статті розглядаються питання вивчення та досл-
ідження структури фізичної підготовленості та морфологіч-
ної придатності спортсменів різної кваліфікації та різних
вагових категорій, що займаються пауерліфтингом, а також
взаємозв’язку спортивних результатів з станом серцево-су-
динної та дихальної систем. Представлено рішення проблем
із урахуванням вагових категорій та спортивної кваліфікації
спортсменів-пауерліфтерів. Це дозволить більш цілеспрямо-
вано розвивати фізичну підготовленість і ефективніше про-
водити вторинний відбір і прогнозування спортивного ре-
зультату у пауерліфтингу.
Ключові слова: пауерліфтинг, фізична підготовленість, морфо-
логічна придатність, вагова категорія, спортивна кваліфікація.
Аннотация. Пилипко В. Ф. , Нижниченко Д. О., Проскурнин
А. В.. Ковалев И.Н. Особенности физической подготовленно-
сти и морфологической пригодности пауерлифтеров в зави-
симости от весовых категорий. В работе рассматриваются
вопросы изучения и исследования структуры общей и специ-
альной физической подготовленности и морфологической
пригодности спортсменов разной квалификации и разных ве-
совых категорий, которые занимаются пауерлифтингом, а так-
же взаимосвязи спортивных результатов с состоянием сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Представлено
решение проблем с учетом весовых категорий и спортивной
квалификации спортсменов-пауэрлифтеров. Это позволит
более целеустремленно развивать физическую подготовлен-
ность и эффективнее проводить вторичный отбор и прогно-
зирование спортивного результата в пауэрлифтинге.
Ключевые слова: пауерлифтинг, физическая подготовлен-
ность, морфологическая пригодность, весовая категория,
спортивная квалификация.
Annotation. Pylypko V. F., Nizhnichenko D. O., Proskurnin A.
V., Kovalyov I . N. Peculiarities of physical fitness and
morphological capacity of powerlifters depending on weight
categories. The paper deals with the problems of study and
research of structure of the general and special physical
preparedness and morphological capacity of the sportsmen-

powerlifters of different qualification and different weight
categories, and also interconnection of sports results with the
condition of cardio-vascular and respiratory systems and general
working ability of sportsmen taking up powerlifting. The
solution of problems with allowance for weight classes and sports
qualification of sportsmen – powerlifting is introduced. It will
allow to educe more goal-seekingly physical readiness and the
carry secondary selection and forecasting of sports outcome in
powerlifting is more effective.
Key words: powerlifting, physical fitness, morphological
capacity, weight categories.

Вступ.
Аналіз останніх наукових даних і публікацій. У

багатьох видах спорту складені досить докладно по-
дання про факторів, що визначають спортивний ре-
зультат [2, 5, 7]. Разом з тим робіт, що стосуються
факторної структури спортивних досягнень у пауер-
ліфтингу спортсменів високої кваліфікації , у спец-
іальній літературі недостатньо.

На підставі аналізу літературних даних напро-
шується висновок про те, що особливий науковий інте-
рес для пауерліфтингу може представити досліджен-
ня таких сторін як фізична підготовленість і
морфологічна придатність пауерліфтерів залежно від
вагових категорій і спортивної кваліфікації. Практич-
но у всіх наявних методичних посібниках із цього виду
спорту вказується на необхідність виховання й роз-
витку в тренувальному процесі фізичних якостей як
одного із провідних компонентів майстерності
(спортивного досягнення) і вдосконалювання критеріїв
морфологічної придатності як фактора, що впливає
на вторинний відбір і прогнозування спортивного ре-
зультату [4,6]. Однак не визначено, яким рівнем роз-
витку фізичної підготовленості повинні володіти спорт-
смени різної кваліфікації, не виявлені найбільш
інформативні критерії морфологічної придатності для
пауерліфтерів різних вагових категорій.

З огляду на чисельні дослідження морфологі-
чних показників спортсменів та розробки відповід-
них моделей (Мартиросов, 1982; Сергіенко, 1990;
Пилипко, 1999 та ін.) очевидно, що ефективність зма-
гальної діяльності кваліфікованих спортсменів різних
вагових категорій залежить від їх оптимальних ваго-
зростових показників, пропорцій тіла, обхватних
розмірів та складу тіла, що вказують на сприятливі
погодні здібності атлетів до досягнення високих
спортивних результатів [8, 9]

Структура, або будова тіла, відноситься до
морфологічних показників, характеризуючи форма
та структура тіла. Більшість наукових систем кваліфі-
кації будови тіла виділяють три основних компоненти
– мускулатуру, лінійність та повноту. Будова тіла кож-
ного спортсмена є сполученням цих трьох компо-
нентів. Для спортсменів, які займаються певними
видами спорту, як правило, характерним є доміну-
ванням одного з компонентів. Для пауерліфтера, на-
приклад, характерне переважання мускулатури [9].

Розмір тіла включає зріст та масу тіла людини.
Розмір, як правило, класифікують як невисокий або
високий, великий або невеликий. Різниці між цими
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Таблиця 1 
Антропометричні дані 

№  
з/п 

Показники 56 
кг 

± 
% 

60 
кг 

± 
% 

67,5 
кг 

± 
% 

75 
кг 

± 
% 

82,5 
кг 

1. Зріст (см) 158,0 +3,16 163,0 +6,56 173,7 +3,80 180,3 +0,94 182,0 

2. Обхват грудей, вдих (см) 92,0 +4,35 96,0 +3,75 99,6 +3,71 103,3 +4,07 107,5 

3. Обхват грудей, видих (см) 82,0 +7,32 88,0 +2,27 90,0 +5,89 95,3 -2,41 93,0 

4. Обхват грудей, затримка 
дихання (см) 

86,0 +4,65 90,0 +5,44 94,9 +3,58 98,3 +0,71 99,0 

5. Обхват біцепса (см) 35,0 +5,71 37,0 +2,43 37,9 +4,75 39,7 +3,27 41,0 

6. Обхват шиї (см) 36,0 +2,78 37,0 +5,14 38,9 +3,60 40,3 +4,22 42,0 

7. Обхват талії (см) 61,0 +13,11 69,0 +1,88 70,3 +3,41 72,7 +4,54 76,0 

8. Обхват стегна (см) 50,0 +2,0 51,0 +10,59 56,4 +5,85 59,7 -1,17 59,0 

9. Обхват гомілки (см) 33,0 ± 0 33,0 +2,12 33,7 +2,97 34,7 -9,22 31,5 

10. Обхват передпліччя (см) 25,0 ± 0 25,0 +2,4 25,6 +2,73 26,3 -6,84 24,5 

11. Довжина плеча (см) 42,0 ± 0 42,0 +0,71 42,3 +5,67 44,7 -1,57 44,0 

12. Довжина передпліччя (см) 32,0 ± 0 32,0 -2,19 31,3 +2,24 32,0 -3,13 31,0 

13. Довжина кисті (см) 19,0 ± 0 19,0 +2,11 19,4 +13,4 22,0 -4,55 21,0 

14. Довжина стегна (см) 52,0 ± 0 52,0 -1,92 51,0 +6,47 54,3 -4,24 52,0 

15. Довжина гомілки (см) 43,0 ± 0 43,0 +3,02 44,3 +5,42 46,7 +0,64 47,0 

16. Довжина ступні (см) 26,5 +2,83 27,25 +0,92 27,5 +2,9 28,3 +2,47 29,0 

  

 Таблиця 2 
Дослідження серцево-судинної системи та оцінка фізичної працездатності 

 
№  
з/п 

Показники 56 
кг 

± 
% 

60 
кг 

± 
% 

67,5 
кг 

± 
% 

75 
кг 

± 
% 

82,5 
Кг 

1. Частота серцевих 
скорочень (ЧСС) 

60 +4,17 62,5 +7,36 67,1 -0,6 66,7 -9,3 60,5 

2. PWC170 1635 -31,74 1116 +34,59 1502 -8,59 1373 -12,31 1204 

3. PWC/кг 30,62 -36,38 19,48 +19,3 23,24 -21,51 18,24 -15,51 15,41 

4. МПК 4667 -35,18 3025 +46,78 4440 -13,74 3830 -2,69 3727 

5. МПК/кг 87,40 -39,41 52,96 +25,66 66,55 -23,55 50,88 -6,27 47,69 

6. Тест Купера 2200 -3,41 2125 +14,96 2443 +4,38 2550 -2,94 2475 

 

 Таблиця 3 
Оцінка зовнішнього дихання  

 
№  
з/п 

Показники 56 
кг 

± 
% 

60 
кг 

± 
% 

67,5 
кг 

± 
% 

75 
кг 

± 
% 

82,5 
Кг 

1. Спірометрія  3,6 +5,56 3,8 +7,89 4,1 -14,63 3,5 +14,3 4,0 

2. Частота дихання 12 +20,83 14,5 -6,21 13,6 -6,62 12,7 +18,11 15,0 

3. Проба Штанге 45 -5,56 42,5 +9,18 46,4 -6,68 43,3 +44,34 62,5 

4. Проба Генчі 25,0 -20,0 20,0 +39,5 27,9 -10,39 25,0 +40,0 35,0 
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категоріями можуть значно коливатися залежно від
потреб конкретного виду спорту. Тому розмір тіла
слід розглядати відносно виду спорту, ігрового амп-
луа або спортивної дисципліни [9].

Дослідження проведені відповідно до Зведено-
го плану науково-дослідної роботи Міністерства Ук-
раїни у справах сім’ї, молоді і спорту на 2006-2010 рр.
.2.2.12.5 п по темі « Вдосконалення навчально-трену-
вального процесу спортсменів різної кваліфікації, які
займаються силовими видами спорту і єдиноборства-
ми », а також планів науково-дослідної роботи Харкі-
вської державної академії фізичної культури , Пол-
тавської державної аграрної академії та Харківського
національного університету внутрішніх справ.

Формування цілей роботи
Метою роботи було ліквідування цього про-

білу в дослідженнях, що стосуються пауерліфтингу.
На базі кафедри важкої атлетики й боксу

ХДАФК та кафедри фізичного виховання ПДАА та
кафедри спеціальної та фізичної підготовки ХНУВС
було обстежено 60 спортсменів, які займаються пау-
ерліфтингом у вагових категоріях від 56 кг до 82,5 кг
різної спортивної кваліфікації: 30 спортсменів 1 роз-
ряду, 20- кандидатів у майстри спорту України та 10-
майстрів спорту України. Було відібрано 36 показ-
ників, 6 з них відображали стан серцево-судинної си-
стеми, 16 – морфологічну придатність спортсменів,
4 – дихальної системи, 7 показників, які оцінювали

швидкісно-силові якості спортсменів і по 3 показни-
кам оцінювалась спеціальна фізична (змагальна)
підготовка. Виміри проводилися за загальноприйня-
тою методикою [3], а також згідно з правилами зма-
гань з пауерліфтингу.

Методи дослідження: аналіз літературних да-
них, аналіз оформлення вітчизняних і закордонних
видань та протоколів змагань з пауерліфтигу, педа-
гогічні дослідження та спостереження, методи мате-
матичної обробки даних.

Результати дослідження
 Результати дослідження відображені в таб-

лицях 1-5.
Як видно з таблиць 1-5 існує прямий взаємоз-

в’язок між ваговою категорією, станом серцево-су-
динної та дихальної систем, загальною та спеціаль-
ною підготовкою спортсменів, що займаються
пауерліфтингом, за винятком деяких важких вагових
категорій.

Морфологічні показники представників різних
вагових категорій та різної спортивної кваліфікації
передбачують застосування різноманітних засобів
підготовки до змагальної діяльності. Особливо це сто-
сується найбільш легких та суперважких категорій,
тренувальний процес яких необхідно будувати з ура-
хуванням виявлених морфологічних моделей висо-
кокваліфікованих спортсменів, а також стану їхньої
серцево-судинної та дихальної систем.

 Таблиця 5 
Змагальні вправи 

 
№  
з/п 

Показники 56 
кг 

± 
% 

60 
кг 

± 
% 

67,5 
кг 

± 
% 

75 
кг 

± 
% 

82,5 
кг 

1. Тяга станова (кг) 90,0 +58,3 142,5 +16,28 165,7 +5,61 175,0 -7,83 161,3 

2. Жим лежачи (кг) 45,0 +44,44 65,0 +24,15 80,7 +33,21 107,5 -3,44 103,8 

3. Присідання (кг) 75,0 +50,0 112,5 +18,76 133,6 +24,1 165,8 -0,48 165,0 

 Таблиця 4 
Оцінка швидкісно-силових якостей 

 
№  
з/п 

Показники 56 
кг 

± 
% 

60 
кг 

± 
% 

67,5 
кг 

± 
% 

75 
кг 

± 
% 

82,5 
Кг 

1. Стрибок в довжину з 
місця (см) 

230,0 +1,09 232,5 +0,47 233,6 -0,13 233,3 +1,8 237,5 

2. Стрибок на висоту (см) 75,0 -16,7 62,5 +6,24 66,4 +7,98 71,7 -16,32 60,0 

3. Підтягування (разів) 14,0 -7,14 13,0 -4,62 12,4 -16,94 10,3 +26,21 13,0 

4. Згинання – розгинання 
рук на брусах (разів) 

21 +69,05 16,5 -1,21 16,3 -18,4 13,3 +24,06 16,5 

5. Біг 100 м (сек.) 14,6 -0,68 14,5 -0,7 14,4 -0,69 14,3 -2,1 14,0 

6. Біг 3000 м (хв.) 13,20 +6,29 14,03 -6,34 13,14 -0,46 13,08 -0,99 12,95 

7. Човниковий біг 4×9 
(сек.) 

9,0 +1,67 9,15 +0,11 9,16 +1,2 9,27 +1,4 9,4 
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Висновки.
Можна припустити, що рішення цих питань із

урахуванням вагових категорій та спортивної квалі-
фікації спортсменів-пауерліфтерів дозволить більш
цілеспрямовано розвивати фізичну підготовленість і
ефективніше проводити вторинний відбір і прогно-
зування спортивного результату у пауерліфтингу.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
більш детальне вивчення динаміки зросту кожного
показника, його впливу на спортивний результат,
вивчення структури змагальної діяльності в пауерл-
іфтингу.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ПРИ
ДЛИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ В
СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Ровный В.А.
Харьковская государственная академия физической

культуры

Аннотация. Работа посвящена изучению особенности фун-
кциональной устойчивости систем, обеспечивающих кис-
лородно-транспортную функцию у тренированных спорт-
сменов в  зависимости  от длительности  и мощности
физической нагрузки. Результаты исследований показывают,
что применяемые нагрузки не вызывают резко выраженного
снижения функциональной устойчивости у тренированных
спортсменов, а выявили лишь тенденции к этому. Снижение
систолического артериального давления является сигналом
о неблагоприятных изменениях в деятельности сердечно-
сосудистой системы, что является следствием снижения ад-
ренокортикальной активности.
Ключевые слова: функциональная активность, кислородно-
транспортная функция, систолическое артериальное давле-
ние, адренокортикальная активность, спортивная деятель-
ность, велоэргометрическая нагрузка.
Анотація. Ровний В.А. Функціональна стійкість організму
спортсменів  при тривалих навантаженнях у стандартних
умовах. Робота присвячена вивченню особливостей функц-
іональної стійкості систем, що забезпечують киснево-транс-
портну функцію у тренованих спортсменів залежно від три-
валості й потужності фізичного навантаження. Результати
досліджень показують, що застосовані навантаження не вик-
ликають різко вираженого зниження функціональної стійкості
у тренованих спортсменів, а виявили лише тенденції до цьо-
го. Зниження систолічного артеріального тиску є сигналом
про несприятливі зміни в діяльності серцево-судинної систе-
ми, що є наслідком зниження адренокортикальної активності.
Ключові слова: функціональна активність, киснево-транспор-
тна функція, систолічний артеріальний тиск, адренокорти-
кальна активність, спортивна діяльність, велоергометричне
навантаження.
Annotation. Rovniy V.A. Functional stability of an organism
of sportsmen at sustained loads in standard conditions. Work is
devoted the study of feature of functional stability of the systems,
providing an oxygen-transport function for the trained
sportsmen depending on duration and power of the physical
loading. The results of researches show that the applied loadings
do not cause the sharply expressed decline of functional stability
for the trained sportsmen, but exposed only tendencies to it. A
decline of systole arterial pressure is a signal about unfavorable
changes in activity of the cardiovascular system, that is
investigation of decline of adrenocortical activity.
Keywords: functional activity, oxygen-transport function,
systole arterial pressure, adrenocortical activity, sport activity,
ergonomic loading.

Введение.
В процессе различной спортивной деятельно-

сти возникает необходимость длительного периода
поддержания повышенной функциональной актив-
ности целого ряда органов и систем организма. Фун-
кциональная устойчивость систем организма рас-
сматривается как способность его сохранять
эффективную работоспособность с целью сохране-
ния гомеостаза [1]. Моделью деятельности, требую-
щей от организма поддержания повышенной функ-
циональной активности, является выполнение
длительных физических нагрузок. Точность дозиров-
ки нагрузок осуществляется как по совершаемой
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мощности, так и по длительности, что способствует
выявлению «слабого звена» в обеспечении функци-
ональной устойчивости организма в зависимости от
характера выполняемой физической нагрузки. Уста-
новлено, что чем меньше энергостоимость цикли-
ческой работы, тем более длительное время ее мож-
но выполнять [4].

Характеризуя физическую работоспособ-
ность, было установлено, что чем меньше процент
потребления кислорода при нагрузке от индивиду-
ального максимума, тем более длительно возможно
поддерживать работоспособность на необходимом
уровне [10, 11].

В упражнениях умеренной мощности зачас-
тую одним из ранних факторов, ограничивающих
функциональную устойчивость, является снижение
уровня глюкокортикоидов в крови [12]. Это, как пра-
вило, сопровождается нарушением эффективного
трансаминирования [9], чрезмерного перемещения
ионов натрия и воды [13], снижением уровня арте-
риального давления [3] ввиду большой чувствитель-
ности миокарда к кортикоидному дефициту и сни-
жением таких кардиодинамических показателей, как
ударный и минутный объем сердца [52].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Целью настоящего исследования является изу-

чение особенности функциональной устойчивости
систем, обеспечивающих кислородно-транспортную
функцию у тренированных спортсменов в зависи-
мости от длительности и мощности физической на-
грузки.

Организация и методика исследований
Исследуемые (30 человек) – бегуны на сред-

ние и длинные дистанции, из которых 7 бегунов име-
ли I разряд, 15 – бегунов КМС, 6 – бегунов мастера
спорта и 2 – мастера спорта международного клас-
са. Возраст спортсменов 19-27 лет, рост – 180±1,02см,
масса тела 70,7±0,67 кг, ЖЕЛ – 6,06±0,23 л, объем сер-
дца 1050±50 см3, МПК – 62,8 мл/кг/мин.

Спортсмены выполняли три велоэргометри-
ческие нагрузки: 1. – 30мин при ЧСС в диапазоне
170-180 уд/мин; 2. – 60 мин при ЧСС в диапазоне 160-
170 уд/мин; 3. – 90 мин при ЧСС в диапазоне 150-160
уд/мин.

При выполнении всех нагрузок применялся
постоянный темп педалирования 70об/мин. Перед
проведением велоэргометрических исследований у
спортсменов не было плановой тренировки. Иссле-
дование проводили в период с 16 до 19 часов, когда
проводились основные тренировочные занятия.

Для характеристики кардиореспираторной
системы регистрировали ЧСС при помощи монито-
ра «Палар» F610i на каждой минуте, артериальное
давление до и после нагрузки, потребление кислоро-
да (ПК) и газообмен, для чего выдыхаемый воздух
собирали в мешок Дугласа в течение 30 с на 1, 2, 3, 5–
ой и в дальнейшем через каждые 5 мин работы, а
также на 1, 2, 3, 5, 7 и 10 мин восстановления.

За 3 дня до проведения исследований проводи-
лось определение МПК методом ступенчатого повы-
шения нагрузки на велоэргометре с использованием
дополнительного спурта [25]. Кислородный долг оп-
ределяли по излишку потребления кислорода по срав-
нению с предрабочим состоянием в течение 10 мин
восстановительного периода. Газоанализ проводили
на парамагнитном газоанализаторе КМО – 202.

Результаты исследования и их обсуждение.
Материалы исследования свидетельствуют о

том, что уровень показателей ЧСС и ПК характеризу-
ет нагрузку 30 минут – аэробно-анаэробного харак-
тера, а нагрузки 60 минут и 90 минут – преимуще-
ственно аэробного (табл.1).

Все спортсмены преодолели нагрузку без про-
явления выраженного «некомпенсированного»
утомления. Об этом свидетельствует отсутствие слу-
чаев снижения темпа педалирования испытуемыми.

На рис.1 графически изображено снижение
средних показателей ПК во второй половине нагруз-
ки. Однако, анализ индивидуальной динамики пока-
зателя ПК во время нагрузки, наличия фазности из-
менений: врабатывания, первый рабочий уровень и
второй рабочий уровень. Фаза врабатывания харак-
теризуется отставанием ПК от запроса (в течение 3-5
минут) на величину начального кислородного дефи-
цита. Данные показывают, что реализация О2 дефи-
цита происходит в первом рабочем уровне. Переход
ко второму рабочему уровню характеризуется сни-
жением ПК по сравнению с достигнутым на первом
рабочем уровне наивысших значений. При 30-ми-
нутной работе это снижение составило в среднем
8,8±2,0%, при 60-минутной – 7,9±2,1%, при 90-минут-
ной – 6,0±2,4%. Градиент снижения ПК был соответ-
ственно 34,3±1,14 мл О2 в мин/мин, 15,0±0,6 мл О2 в
мин/мин и 9,1±0,9 мл О2 в мин/мин по мере увеличе-
ния длительности работы. Кислородный пульс дос-
товерно снижается по причине снижения ПК и по-
вышается ЧСС (рис.1).

Данные некоторых авторов [69] показывают,
что суммарный вклад метаболических факторов в
достижение спортивных результатов имеет ведущее
значение. Наряду с оценкой уровня ЧСС и концент-
рации молочной кислоты в капиллярной крови, в
качестве критерия участия анаэробной энергетики
можно использовать определение процентной вели-
чины ПК от МПК [7, 12, …]. По этим критериям была
определена мощность 30-минутной нагрузки как
выше пороговой, а мощность двух других нагрузок –
ниже пороговой.

При ступенчатом повышении нагрузки поро-
гом увеличения нагрузки анаэробного характера
явилась величина ПК 70,1±1,07% от МПК.

Данные исследований о достоверном сниже-
нии уровня лактата в крови после первоначального
повышения при длительных нагрузках умеренной
мощности [..] подтверждаются в нашем исследовании.
Так, после часовой работы на велоэргометре уровень
насыщения капиллярной крови кислородом снизился
на 27,7%, а после полуторачасовой работы – на 45,9%
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Рис.1.  Результаты эксперимента.
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Таблица 1. 
Динамика показателей кардиореспираторной системы у спортсменов после ступенчатых нагрузок 

 
Нагрузка 30 мин Нагрузка 60 мин Нагрузка 90 мин Показатели 

X±m X±m X±m 

Мощность нагрузки, Вт 335,8±6,5 245,8±6,8 206,4±5,1 
Объем работы, кгм/кг массы 795±15 121,0±24 1550±2,5 
Частота сердечных 
сокращений, уд/мин 

178±3 165±2,5 158,2±4,1 

Потребление кислоро-да, 
л/мин/мл/кг 

3,71±0,16 
51,4±1,6 

2,96±0,1 
41,2±0,7 

2,58±0,08 
35,4±0,8 

Минутный объем дыхания, 
л/мин 

122,7±4,1 89,5±1,7 81,8±1,4 

Процент ПК от МПК 84,3±1,5 66,7±1,2 57,5±1,2 
 О2 – пульс, мл/мин/ЧСС 20,5±0,5 18,3±0,6 16,7±0,4 
Кислородный долг, л 4,83±0,2 3,61±0,21 2,91±0,17 
Молочная кислота млг/% 42,7±0,6 31,0±1,1 23,1±0,76 
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(Р<0,001). Заметное повышение продукции лактата
происходит при нагрузках от 65% до 30% от МПК [15].

Наиболее характерным сигналом о снижении
функциональной устойчивости в процессе выполне-
ния указанных нагрузок, является снижение систоли-
ческого артериального давления к концу нагрузок.

Результаты исследований показывают, что
применяемые нагрузки не вызывают резко выражен-
ного снижения функциональной устойчивости у тре-
нированных спортсменов, а выявили лишь тенден-
ции к этому.  Снижение систолического
артериального давления является сигналом о небла-
гоприятных изменениях в деятельности сердечно-
сосудистой системы, что является следствием сни-
жения адренокортикальной активности. Однако этот
сдвиг не достиг критических величин, влекущих за
собой снижение уровня необходимой работоспособ-
ности. О снижении эффективности деятельности кар-
дио-респираторной системы свидетельствует также
факт уменьшения кислородного пульса на фоне уве-
личения объема нагрузок.

Выводы:
1. Выполнение равномерных физических нагрузок ана-
эробно-аэробного характера на уровне ЧСС 170-180
уд/мин вызывает повышение АД, ЧСС, кислородно-
го пульса, лактата в крови у спортсменов как след-
ствие повышения адренокортикальной активности.

2. Снижение интенсивности нагрузки и увеличение
ее продолжительности при ЧСС 150-160 уд/мин
вызывает снижение активности кислородно-транс-
портной системы у тренированных спортсменов.

3. Тенденция к снижению функциональной устойчи-
вости организма спортсменов при длительных рав-
номерных физических нагрузок выявляется в сни-
жении эффективности деятельности сердечно-
сосудистой системы. Это проявляется в снижении
рабочего уровня систолического давления, часто-
ты сердечных сокращений и кислородного пульса.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем функ-
циональной устойчивости организма спортсменов
при длительных нагрузках в стандартных условиях.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВИХ
ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ
РУКОПАШНОГО БОЮ
Рябцев С.П., Козіна Ж.Л.

Кам’янець-Подільський національний університет
Харківський національний педагогічний

університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. У статті пропонується оригінальна методика роз-
витку рухових здібностей студентів на заняттях з фізичного
виховання  шляхом застосування елементів рукопашного
бою. Показано вплив розробленої методики на показники
тестування з фізичної підготовленості студентів, проаналі-
зовано механізми впливу елементів рукопашного бою на
розвиток рухових здібностей студентів.
Ключові слова: рухові здібності, координація, студенти,
фізичне виховання, рукопашний бій.
Аннотация. Рябцев С. П., Козина Ж.Л. Методика развития
двигательных способностей студентов с применением эле-
ментов рукопашного боя. В статье предлагается оригиналь-
ная методика развития двигательных способностей студен-
тов на занятиях по физическому  воспитанию путем
применения элементов рукопашного боя. Показано влияние
разработанной  методики на показатели тестирования по
физической подготовленности студентов, проанализирова-
ны механизмы влияния элементов рукопашного боя на раз-
витие двигательных способностей студентов.
Ключевые слова: двигательные способности, координация,
студенты, физическое воспитание, рукопашный бой.
Annotation. Ryabcnev P. P.,  Kozina Zh.L. Method of
development motive capabilities of students with the use of
elements of hand-to-hand fight. In the article the original method
of development motive capabilities of students is offered on
employments on physical education by application of elements
of hand-to-hand fight. Influence of the developed method is
rotined on the indexes of testing on physical preparedness of
students, the mechanisms of influence of elements of hand-to-
hand fight are analysed on development of motive capabilities
of students.
Keywords: motive capabilities, co-ordination, students, physical
education, hand-to-hand fight.
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Вступ.
В навчальній програмі, затвердженій Міністер-

ством освіти України, вказується про всебічний роз-
виток особистості, гармонійне поєднання духовного
і фізичного потенціалу, створення ефективних засобів
для формування майбутнього фахівця, відповідно до
вимог Держави.

Розвиток рухових здібностей є один із пріори-
тетних напрямків фізичного вдосконалення студен-
тської молоді. І це закономірно, оскільки в умовах
прискорення науково-технічного прогресу значення
здібності людини керувати складними в координац-
ійному відношенні рухами постійно зростає [2,4,5].

Тому необхідність в нових методичних техно-
логіях розвитку координаційних здібностей існує, і
відіграє основну роль в ефективному формуванні
майбутнього фахівця.

Один із засновників східних єдиноборців Ле-
цзи стверджував, що “якщо тілом не володієш – як
можеш вибрати шлях і ним володіти” [2].

Аналіз останніх публікацій і досліджень
свідчить, що розвиток координаційних здібностей
вважається домінуючою якістю в розвитку особис-
тості [1,3,4,5].

Серед факторів, що визнають рівень коорди-
нації спортсмена, необхідно виділити всебічність
сприйняття і аналіз рухів, наявність образів динаміч-
них, часових і просторових характеристик рухів влас-
ного тіла і різних його частин у складній їх взаємодії,
розуміння спортсменом поставленого перед ним
рухового завдання, формування плану і конкретного
способу виконання рухів. За наявності цих складових
може бути забезпечена ефективна ефекторна імпуль-
сація м’язів і м’язових груп, які необхідно залучити
до високоефективного з точки зору координації, ви-
конання рухів [1,3,4,5].

До координаційних здібностей належить так зва-
на моторна (рухова) пам’ять – якість центральної не-
рвової системи запам’ятовувати рухи і відновлювати
їх при необхідності. Моторна пам’ять спортсменів,
особливо тих, які спеціалізуються у складно коорди-
наційних видах спорту, єдиноборствах і спортивних
іграх, включає багато навичок різноманітної складності
[2,3,4,5]. Це забезпечує прояв високого рівня коорди-
наційних здібностей у найрізноманітніших умовах, ха-
рактерних для тренувальної і змагальної діяльності, - в
умовах оволодіння новими рухами, відтворення найе-
фективніших рухів при дефіциті часу і простору, у стані
втоми, при протидії суперника, необхідності імпрові-
зації у несподіваних складних ситуаціях тощо. Доціль-
но припустити, що застосування елементів ситуацій-
них видів спорту, в частку елементів рукопашного бою,
в навчальному процесі з фізичного виховання сту-
дентів, буде позитивно впливати на розвиток їх коор-
динаційних здібностей.

В літературних даних досить детально освіт-
люється застосування елементів рукопашного бою у
спеціалізованих вищих навчальних закладах, але на
даний час практично не висвітлене питання щодо
можливостей застосування елементів рукопашного

бою в навчальному процесі з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах.

Дослідження проведене згідно Звідному пла-
ну науково-дослідної роботи Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 р. по темі
2.4.1.4.3 п «Психологічні, педагогічні і медико-біо-
логічні засоби відновлення працездатності в спортив-
них іграх».

Формулювання мети роботи.
Мета дослідження. Експериментальне об-

ґрунтування методики удосконалення координацій-
них здібностей у студентів вищого навчального зак-
ладу засобами рукопашного бою.

Методи дослідження: аналіз та узагальнен-
ня літературних джерел, педагогічне тестування,
педагогічний експеримент, методи математичної
статистики.

Для визначення рівня розвитку координацій-
них здібностей у, був проведений педагогічний екс-
перимент в якому взяли участь 50 студентів.

Організація дослідження. Для успішного виз-
начення ефективності розробленої нами методики,
на базі Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету було організовано експериментальну (n =
30) та контрольну (n = 30) групи студентів.

Результати дослідження.
В період навчально-тренувальних занять з

фізичного виховання в контрольній групі викорис-
товувалась традиційна методика розвитку коорди-
наційних здібностей, а в експериментальній групі
використовувались вправи, які за своєю специфі-
кою і складністю створюють необхідний потенціал
для підвищення рівня розвитку координаційних
здібностей [4, 5].

Приклади вправ розробленої методики.
Вправи підготовчої частини заняття:

- біг з різкою зупинкою і зміною напрямку;
- біг рухами вперед з різкими боковими зміщеннями;
- швидкий напів-присід з підскоком вверх;
- стрибки на одній нозі, голова нахилена до плеча;
- стрибки вверх з поворотами на 180о, 360о;
- швидкі нахили тулуба в боки;
- повороти на місці з нахиленою до плеча головою;
- швидкі нахили вперед із положення прогнувшись;
- повороти тулуба в напівнахилі;
- ходьба “ялинкою” з зміною ніг на кожний крок.

Також в процесі навчально-тренувальних занять
проводились естафети з елементами акробатичних
вправ, рухливі ігри з правилами найпростіших єдино-
борств, спортивні ігри за спрощеними правилами.

Приклади вправ основної частини заняття:
1. Учасники розподіляються на 1 і 2 номера. По
прямій лінії на відстані 12 м розміщенні три мати,
проміжок між матами чотири метра.
Перші номера з лінії старту по команді керівника “Мож-
на!” виконують кувирок через плече, другі номера
знаходяться на відстані один метр від мата по на-
прямку до фінішу. Відступаючи назад, другі номера
виконують п’ять вісімок скакалкою. Перші номера в
наступаючий формі ухиляються вліво і вправо, другі
номера на відстані одного кроку від наступного мата
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зміщуються в сторону з лінії атаки. Перші номера
долають ще дві перешкоди і з лінії фінішу поверта-
ються в положення високого старту.

2. Учасник з партнером знаходиться на середній дис-
танції в фронтальній стійці. По команді керівника
нападник імітує удар лівою рукою в голову, парт-
нер виконує нирок вправо. Після чого нападник
повертається на 1800. Перед ним на відстані 1,5 м
розміщенні два орієнтира на рівні голови та тулу-
ба, по яким учасник має з лівосторонньої стійки
нанести два прямих удари.
Вправа може виконуватись в природних умовах вес-
няно-літнього ландшафту, де в якості орієнтирів
можуть бути гілки дерев з листям.

3. Учасник виконує завдання на колоді довжиною 10
м і висотою 1 м. Учасник знаходиться на колоді,
тримає в руках дві чашки, наповненні водою. По
команді керівника досліджуваний переміщується
по колоді, на кожний крок роблячи випад вперед
відводячи руки в сторони за спину. Досліджуваний
повинен зробити максимально можливу кількість
кроків, не втративши рівноваги.

4. Учасник з партнером знаходиться на відстані 1-1,5
м один від одного, в фронтальній стійці один до
одного. У партнера на колінах закріплені захисні

щитки. По команді керівника досліджуваний почер-
гово виконує три бокових неакцентованих удари
правою ногою в ліву частину коліна, а лівою - в
праву частину коліна партнера.

Експеримент тривав 3 місяці. На початку та
наприкінці експерименту було проведено тестуван-
ня за Державними тестами.

Аналіз і порівняння показників тестування до і
після експерименту свідчить про те, що у студентів
експериментальної групи, в якій використовувалась
розроблена нами методика, достовірно підвищився
рівень всіх рухових здібностей в порівнянні з вихідни-
ми даними при р<0,001 (табл..1), а в контрольній групі,
студенти якої тренувались за традиційною методи-
кою, рівень рухових здібностей змінився недостовір-
но, p>0,05 (табл..2).

Висновок.
Пріоритетне використання в навчальному про-

цесі з фізичного виховання у вищих навчальних зак-
ладах елементів рукопашного бою сприяє достовір-
ному підвищенню рівня комплексної фізичної
підготовленості студентів.

Розроблена методика може бути також засто-
сована на секційних заняттях з рукопашного бою у
вищих навчальних закладах.

Таблиця 1 
Показники тестування студентів експериментальної групи до та після проведення експерименту (n=30) 

 
Різниця Показники період тестув. Хсер. σ m Хсер. σ m t p 

до експер. 15,12 0,72 0,13 Витривалість 
біг на 3000 м, хв. після експ. 12,95 0,79 0,14 2,17 0,38 0,07 31,02 0,00 

до експер. 14,73 0,45 0,08 Швидкість 
біг на 100 м, с після експ. 13,50 0,50 0,09 1,23 0,32 0,06 21,30 0,00 

до експер. 10,28 0,64 0,12 Спритність 
човниковий біг 4х9 м, с після експ. 9,23 0,36 0,07 1,05 0,49 0,09 11,86 0,00 

до експер. 22,70 5,29 0,97 Сила 
згин.-розг.рук в упорі  
лежачи, кільк. разів після експ. 39,40 4,97 0,91 

-16,70 3,14 0,57 -29,11 0,00 

до експер. 13,53 1,93 0,35 Гнучкість 
нахили тулуба з  
положення сидячи, см після експ. 18,60 1,57 0,29 -5,07 1,72 0,31 -16,12 0,00 

 
Таблиця 2 

Показники тестування студентів групи до та після проведення експерименту (n=30) 
 

Різниця Показники період тестув. Хсер. σ m Хсер. σ m t p 

до експер. 14,29 1,14 0,21 Витривалість 
біг на 3000 м, хв. після експер. 14,28 1,14 0,21 0,005 0,05 0,01 0,51 0,611 

до експер. 14,37 0,67 0,12 Швидкість 
біг на 100 м, с після експер. 14,41 0,67 0,12 -0,03 0,19 0,03 -0,89 0,377 

до експер. 10,14 1,01 0,18 Спритність 
човниковий біг 4Х9 м, с після експер. 10,14 1,03 0,19 0,008 0,09 0,01 0,46 0,646 

до експер. 26,07 8,55 1,56 Сила 
згин.-розг.рук в упорі  
лежачи, кільк. разів після експер. 26,47 8,60 1,57 -0,4 1,35 0,24 -1,61 0,117 

до експер. 15,57 3,15 0,57 Гнучкість 
нахили тулуба з  
положення сидячи, см після експер. 15,67 2,80 0,51 -0,1 0,99 0,18 -0,55 0,586 
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В перспективі подальших досліджень пла-
нується подальший розвиток методики розвитку ру-
хових здібностей студентів шляхом застосування еле-
ментів рукопашного бою.
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ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ
ОСОБИСТОСТІ В СІМ’Ї
Сембрат А.Л., Яценко Л.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університе імені Григорія Сковороди»

Анотація. Стаття присвячена проблемі ґендерної соціалізації
хлопчиків і дівчаток в сім’ї. Проаналізовано концептуальні по-
гляди щодо ролі батька і матері в становленні особистості, які
мали місце в психолого-педагогічних дослідженнях. Показано
вплив існуючих у суспільстві ґендерних стереотипів на процес
виховання дітей, формування різних типів поведінки.
Ключові слова: гендерна соціалізація, гендерна поведінка,
гендерне виховання.
Аннотация. Сембрат А.Л., Яценко Л.В. Гендерная социализа-
ция личности в семье. Статья посвящена проблеме гендерной
социализации мальчиков и девочек в семье. Анализируются
концептуальные взгляды относительно роли отца и матери в
становлении личности, которые имели место в психолого-
педагогических исследованиях . Показано влияние имеющих
место в обществе гендерных стереотипов на процесс воспи-
тания детей, формирование резных типов поведения.
Ключевые слова: гендерная социализация, гендерное пове-
дение, гендерное воспитание.
Annotation. Sembrat A.L., Yacenko l.V. Gender socialization
of personality in family. The paper is devoted to a  problem
gender socialization boys and girls in family. Conceptual views
concerning a role of the father and mother in a becoming of the
person which occured in psychology pedagogical researches are
analysed. Agency of gender stereotypes occuring in a society on
process of education of children, formation of carved phylums
of behaviour is shown.
Keywords: gender socialization , gender behaviour, gender
education.

Вступ.
Українське суспільство проходить складну

фазу соціально-економічних, суспільно-політичних,
демографічних перетворень, спрямованих на демок-
ратизацію та гуманізацію міждержавних, внутрідер-
жавних, міжетичних та сімейних відносин. В цьому
аспекті українська сім’я є тим цілісним ядром у сус-
пільному організмі, яке постійно зазнає тиску з усіх

інституцій влади, консервативних традицій та соціаль-
но-економічної ситуації, міжособистісних відносин
чоловіка і жінки, усіх членів сім’ї. незважаючи на
прогресивні тенденції у вирішенні цих проблем
найбільш консервативнішою залишається проблема
ґендерного виховання в сім’ї.

В нових соціально-економічних умовах, май-
же незалежно від самої сім’ї, здійснюється пере-
структуризація сім’ї головним чином у новому роз-
поділі ролей між чоловіком та жінкою, що дає
можливість робити висновки як про суспільство, так
і про державну сімейну політику, виховання дітей в
інноваційному просторі. В якісних змінах українсь-
кої родини з’являються гендерні ознаки (гендер – це
поняття, що характеризує стосунки між жінками та
чоловіками в суспільстві незалежно від статі).

Сім’я, як і раніше, залишається основним
інститутом збереження і передачі етнокультури прий-
дешнім поколінням. Як відзначають українські нау-
ковці Т.Алєксєєнко, Т.Кравченко, А.Макаренко, І.Ма-
чуська, В.Постовий, В.Сухомлинський, О.Хромова та
ін., сім’я була і залишається основним інститутом
виховання дітей від їх народження і до соціальної
зрілості. Саме в сім’ї здійснюються перші кроки ста-
новлення особистості, формуються національні та
вселюдські гуманістичні якості, засвоюються прогре-
сивні ідеї, інноваційні підходи до життєдіяльності сім’ї.

Перші ґендерні уявлення про себе як хлопчи-
ка чи дівчинку, тобто усвідомлення своєї статевої
приналежності, формуються на дуже ранніх етапах
розвитку дитини, завдяки сприйняттю дитиною
інформації із найближчого соціокультурного сере-
довища про її місце в світі. Сім’я, як відзначав видат-
ний російський педагог П.Ф.Лесгафт, має першоряд-
не значення для соціалізації індивіда, оскільки тут
акумулюється весь попередній досвід та прогрес
людства. Ним була запропонована соціокультурна
програма сімейного виховання, в якому першоряд-
не значення надавалося стосункам матері та дитини,
досвіду спільної діяльності, грі та цілеспрямованим
вправам, які стимулювали індивідуальність та розви-
вали її уявлення про власну майбутню сім’ю, адже
„дитина намагається відтворити всі дії і вчинки ото-
чуючих її людей” [8].

Аналогічної думки дотримувався і визначний
російський педагог В.П.Вахтеров, стверджуючи, що
наші рухи, вчинки, почуття, навіть особливості мис-
лення, все, що бачить дитина, можуть слугувати для
неї прикладом наслідування [1, с.65].

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 особливостей гендер-
ної соціалізації особистості в батьківській сім’ї.

 Методи та організація дослідження. Вико-
ристовувалися такі методи: аналіз науково-методич-
ної та психолого-педагогічної літератури з проблеми
гендерної соціалізації, методи бесіди, опитування
школярів, батьків.
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Результати дослідження та їх обговорення.
Результати дослідження підтверджують, що

історично притаманна українській культурі шана та
повага до батьків, до старшого покоління властива і
сучасній генерації дітей. Переважна частина опиту-
ваних погоджується з тим, що авторитет як матері,
так і батька в українській сім’ї залишається досить
високим. При цьому матері користуються дещо
більшою повагою, ніж батьки. У цілому позитивно
оцінюють родинний статус матері 94% опитаних жінок
і 95% чоловіків, а статус батька – відповідно 87% і
92% респондентів [2, с. 84].

Для прикладу пропонуємо розглянути та оці-
нити поведінку батьків, які створюють ситуації для
виховання ґендерної поведінки у дітей.

Батьки (чоловіки), коли народжується дитина,
найперше запитують – це хлопчик чи дівчинка? Відо-
мо, що хлопчики є більш бажаними дітьми для батьків
(чоловіків), особливо коли йдеться про первістка.
Цьому сприяють традиційні уявлення про те, що чо-
ловіки мають більшу соціальну значимість порівня-
но з жінками. Хлопчика хочуть мати, сподіваючись,
що він досягне успіху в житті, зростатиме професій-
но, „прославить” свій рід. Що стосується дівчинки,
від неї чекають подяки, допомоги по дому, прихиль-
ності, підтримки, гарних манер, приємної зовнішності.
Таким чином, бажання мати сина пов’язано з тим,
ким він стане, а бажання мати доньку з тим, що вона
може дати сім’ї.

Якщо народжується дитина не „тієї статі” і хоч
батьки нібито позитивно сприймають цей факт, про-
те підсвідомо вони все ж таки залишаються налашто-
ваними на того малюка, про якого мріяли. Тоді бать-
ки мимоволі вибудовують виховання таким чином,
що дівчинка росте більше схожою характером на хлоп-
чика: любить бігати, стрибати, ризикувати, віддає пе-
ревагу штанцям, поводиться значно незалежніше і
самовпевненіше, ніж її однолітки. Обираючи друзів,
перевагу надає хлопчикам, стверджуючи, що з дівчат-
ками їй не цікаво.

У тих сім’ях, де довго чекали появи доньки,
замість якої народився син, малюка голублять, пестять
більше, ніж його старшого брата. Розчулено підкрес-
люють, що він нібито схожий на дівчинку, тому що у
нього такі довгі вії, великі очі, кучеряве волосся. Хлоп-
чик, що росте в подібних умовах, фізично слабший за
своїх однолітків, більш полохливий, тривожний, залеж-
ний від дорослих. Він не прагне рухливих ігор, хлопча-
чих витівок. У дитячому середовищі ця дитина відчуває
труднощі в контактах з однолітками своєї статі, не кори-
стується авторитетом, отримує образливі прізвиська:
„рюмса”, „мамчин синок” [10, с. 68]. Таким чином, бать-
ки, прагнучи надолужити власні нереалізовані можли-
вості або підсвідомо не перебудувавши власну поведі-
нку, вимагають від дитини поведінки за моделлю бажаної
статі, чим викликають у дитини неврози або неадекват-
ну ґендерну поведінку [3].

Якщо ж запитати батьків, чи ставляться вони
до своїх синів та доньок по-різному, більшість з них
дає заперечливу відповідає. Але в дійсності це завж-
ди так. Якщо стать дитини неможливо визначити за

зовнішнім виглядом – наприклад, за одягом, зачіс-
кою – люди вагаються, як звернутися до дитини. Отже,
ґендерний порядок влаштований так, що кожний
індивід має належати до тієї чи іншої статі. Якщо спо-
стерігається подібна невідповідність, порушується
дихотомія жіноча/чоловіча і якщо поведінка,
зовнішність індивіда не відповідає загальноприйня-
тим нормам суспільства, то така людина потрапляє в
ситуацію „ґендерного збою” [4].

Стереотипне ставлення, як відзначає Кауфман,
спостерігається від самого народження дитини. Він
наводить приклад із власного життя: „Одна моя знайо-
ма розповіла про те, як вона одного разу стояла на
автобусній зупинці зі своєю дитиною, одягненою в
джинси та куртку. До неї підійшов знайомий і запитав:
„Так значить це правда – ти стала мамою?” Посміхнув-
шись, він підхопив дитину і став підкидати її в повітря.
„Який боєць!” - вигукнув він, - „Як його ім’я?” „Її звати
Сара”, - відповіла моя знайома. Після цих слів поведін-
ка чоловіка стала зовсім іншою. Він притиснув дитину
до себе і поторсав її за щічку. „Яка ніжна”, - прогово-
рив він. Достатньо було кількох секунд – і чоловік ди-
вився на Сару вже іншими очима. Здавалося, він не
міг одночасно бачити її і сильною, і привабливою, хоча
насправді вона саме такою була”. [5, с. 23-24]

Наскільки глибоко вкорінені ґендерні стерео-
типи в свідомості людей, показало таке дослідження
психологів: через добу після народження дітей були
опитані їхні батьки, при цьому підбір дітей був таким,
що ніяких видимих відмінностей у фізичних показни-
ках дітей (ріст, вага) не спостерігалось. Однак, батьки
дівчаток описали їх як ніжних, тендітних, а батьки хлоп-
чиків – як сильних, упевнених у своїх рухах [7, с. 23].

Я.Коломинський, М.Мелтсас відзначають, що
відмінності в поведінці матері з хлопчиком і дівчин-
кою встановлюються вже з перших тижнів життя ди-
тини. Протягом перших місяців матері частіше пере-
бувають у фізичному контакті з хлопчиками, але з
дівчатками вони частіше розмовляють. Приблизно
після шостого місяця ситуація в плані фізичного кон-
такту змінюється: з дівчатками він стає більш тісним,
ніж з хлопчиками. Панує думка, що ослаблення фізич-
ного контакту з хлопчиками сприятиме набуттю ними
більшої самостійності [6, с. 186-190].

В сім’ях під впливом ґендерних стереотипів
існує ще одна важлива відмінність батьківської пове-
дінки у ставленні до дітей. Батьки та інші діти дума-
ють, що дівчатка більше потребують допомоги, ніж
хлопчики. Матері швидше реагують на плач дівча-
ток, швидше підходять до них, частіше розмовляють.
Спостереження Л.В.Попової за природною поведін-
кою в сім’ї показали, що батько частіше тримає на
руках доньку, бавиться з нею більше, ніж з сином.
Такі особливості батьківської поведінки підкріплю-
ють уявлення про відмінність між хлопчиками та
дівчатками [9].

Цілком очевидно, що все подальше виховання
цих дітей буде ґендерно зорієнтованим. Дівчаткам та
хлопчикам будуть купувати різні іграшки, різною
мірою залучатимуть до спортивних занять, залежно
від статі дитини будуть заохочувати одні та засуджу-
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вати інші прояви рис характеру. Як правило, батьки
підтримують типову для статі поведінку дітей і вис-
ловлюють своє невдоволення, якщо дитина поводить-
ся подібно до моделі поведінки іншої статі. При цьо-
му батьки часто роблять зауваження дитині ,
акцентуючи увагу на тому, що це не є властивим хлоп-
чику чи дівчинці. Сміливій та ініціативній дівчинці
будуть говорити: „Поводься тихіше, будь скромнішою
– ти ж дівчинка”. Ті ж самі риси характеру у хлопчика
будуть соціально схвалюватись [7, с. 23].

На статево-рольовому розвитку дітей позна-
чається і відсутність одного з батьків. Психологи вва-
жають, що в сім’ях, де діти спілкуються переважно з
матір’ю, сини страждають особливо сильно, якщо
батько залишив сім’ю, коли їм не було й чотирьох
років. Тоді хлопчики засвоюють жіночий тип поведі-
нки або створюють собі достатньо далеке від реаль-
ності уявлення про суто чоловічі моделі взаємодії.

Хлопчики, що ростуть без батька, вульгаризу-
ють мужність, трактуючи її як агресивну, грубу, різку,
запальну. Якщо такий варіант змісту чоловічої ролі
не викликає у них симпатії, то він відкидається, і в
процесі дорослішання ці хлопчики виявляються менш
соціально зрілими, ніж їхні однолітки з повних благо-
получних сімей, їм не притаманні такі якості, як цілес-
прямованість, ініціатива, врівноваженість. Вони ніби
не відчувають достатньої безпеки, проявляють па-
сивність, боязкість, нерішучість. Ті хлопці, які, навпа-
ки, схвалюють вульгаризовану мужність, намагають-
ся культивувати в собі тільки чоловічі риси, вважаючи
жалість ганебною для справжнього чоловіка.

Відсутність батька в сім’ї позначається і на фор-
муванні індивідуальності доньок. Т.Титаренко акцен-
тує увагу на тому, що нормальний статево-рольовий
розвиток і дівчаток, і хлопчиків вимагає наявності як
жіночого, так і чоловічого прикладу. Одночасне
сприйняття обох батьківських ролей припускає їх по-
рівняння, усвідомлення не тільки суперечності кож-
ної з них, а й необхідності їх єдності. Відомо, що у дівча-
ток з неповних сімей у майбутньому менше шансів
правильно розуміти своїх чоловіків і синів, прогнозу-
вати їхні бажання і вчинки, ніж у дівчаток із сімей фак-
тично і психологічно повних, благополучних [10, с. 70].

Відсутність одного з батьків у сім’ї не сприяє
формуванню у дітей уявлень, необхідних для май-
бутнього виконання ними ролі батька і матері, чоло-
віка і дружини.

Розвиток дитини будь-якої статі припускає
соціалізуючий вплив обох батьків, один з яких мак-
симально враховує неповторність, своєрідність сина
або дочки, а другий – допомагає схваленню необхі-
дних стандартів, стереотипів поведінки, засвоєння
правил і норм.

Ґендерні норми та цінності у світі дорослих
передаються підліткам, як у прямому, так і в опосе-
редкованому вигляді. Л.Стенберг (L.Steinberg) комен-
тує це так: „…у нашому суспільстві дівчатка пересо-
ціалізовані в напрямку залежності, а хлопчики – в
напрямі незалежності” [11, с. 194].

Батьки намагаються привчити своїх дітей до
сімейних ролей, відповідно до традиційних уявлень

про ґендерний розподіл функцій. Навіть „ліберальні”
батьки не бажають ризикувати тим, щоб їх діти стали
невдахами в такому суспільстві, яке сконструйоване
на сьогоднішній день. Тобто, батьки, які орієнтовані
на ґендерну рівність, відчувають деяку соціальну не-
обхідність у використанні традиційних ґендерних норм
соціалізації своїх дітей.

Самі ж батьки також виступають як продукт
соціалізації більш ранньої і, можливо, більш ґендер-
но-дискримінуючої системи цінностей. Вони можуть
бути афектовані змінами в сфері ґендерних норм, які
відбуваються в суспільстві. Ґендерні установки бать-
ка та матері певною мірою можуть не співпадати.
Батько та мати можуть стимулювати ґендерні цінності
в різних сферах поведінки дитини.

Висновки.
Таким  чином ,  очевидно,  що майбутні

жіночність і мужність дітей значною мірою визнача-
ються структурою батьківської сім’ї, родинними мо-
делями поведінки, очікуваннями батьків та суспіль-
ними установками.

Аналіз соціологічних та педагогічних дослід-
жень показав, що сім’я, як соціальний інститут, од-
ним із важливих об’єктів соціального становлення
молоді, формування й засвоєння ґендерного мислен-
ня, має виявитися в інноваційному розвитку молодої
української сім’ї, її інтеграції в європейський соціо-
культурний простір.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку інших особливостей гендерної соц-
іалізації особистості.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЗМІНОЮ ФІЗИЧНОГО
ЗДОРОВ’Я ТА РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНИХ

ЯКОСТЕЙ ХЛОПЧИКІВ РІЗНИХ
СОМАТОТИПІВ В 11-14 РОКІВ

Сидорченко К.М.
Харківська державна академія фізичної культури
Хмельницький інститут соціальних технологій

Анотація. В одних і тих самих хлопчиків різних соматотипів
вивчали взаємозв’язки між зміною їх фізичного здоров’я та
фізичних якостей у кожний період 11-14 років. Отримані
дані вказують на існування обумовлених соматичним типом
конституції особливостей статистичних взаємозв’язків між
досліджуваними показниками, що свідчить про необхідність
їх урахування при формуванні оптимальних програм удос-
коналення фізичних якостей в аспекті врахування їх змістом
явища позитивного перенесення тренувального ефекту для
прогнозування кінцевих результатів, насамперед, у покра-
щенні фізичного здоров’я підлітків.
Ключові слова: підлітки, соматотип, фізичне здоров’я, фізичні
якості, статистичні взаємозв’язки.
Аннотация. Сидорченко К.М. Взаимосвязи между изменени-
ем физического здоровья и развитием физических качеств
мальчиков разных соматотипов в 11-14 лет. У одних и тех же
мальчиков разных соматотипов изучали взаимосвязи между
изменением их физического здоровья и физических качеств
в каждый период 11-14 лет. Полученные данные указывают
на существование обусловленных соматическим типом кон-
ституции особенностей статистических взаимосвязей меж-
ду исследуемыми показателями, что свидетельствует о необ-
ходимости их учета при формировании оптимальных
программ совершенствования физических качеств в аспекте
учета их содержанием явления положительного переноса
тренировочного эффекта для прогнозирования итоговых
результатов, прежде всего, в улучшении физического здоро-
вья подростков.
Ключевые слова: подростки, соматотип, физическое здоро-
вье, физические качества, статистические взаимосвязи.
Annotation. Sydorchenko K.M. The correlations between the
changing of the physical health and the development of the
physical qualities in the boys of different somatotypes in 11-14
years of age. The same boys of different somatotypes were
being studied the interrelation between the changing of their
physical health and physical qualities during every period between
11 and 14 years. The received information testify to the
existence of the features of the statistical correlations between
the indices under consideration that is evidence of the necessity
of their taking into account in the process of forming of the
optimal programs for the improving the physical qualities in
aspect of their  content the phenomenon of the positive
transference of the tra ining effect for the prediction of the
final results, first of all, in the improvement of the physical
health of the teenagers.
Key words: teenagers, somatotype, physical health, physical
qualities, statistical correlations.

Вступ.
Фізичне виховання в загальноосвітньому на-

вчальному закладі на сучасному етапі зорієнтовано
на покращення фізичного здоров’я учнів [11]. У той
же час, вирішення цього першочергового завдання
нерозривно пов’язано з використанням оптимальних
параметрів фізичних навантажень, які одночасно
сприяють вирішенню іншого завдання – вдоскона-
лення фізичних якостей. Іншими словами, викорис-
товуючи програми покращення фізичних якостей
учнів з оптимальними параметрами навантажень
можна досягати позитивних результатів у зміні стану
їхнього здоров’я.

Водночас, на етапі шкільного віку діти відзна-
чаються суттєвими індивідуальними особливостями
процесів росту і розвитку, що зумовлює необхідність
ураховувати їх при визначенні оптимальних пара-
метрів фізичних навантажень [2]. У зв’язку з цим про-
понується [3, 10] формувати однорідні групи учнів
не тільки за статевою, але й деякими іншими стабіль-
ними ознаками, тобто генетичними маркерами. Од-
ним з таких маркерів є соматичний тип конституції,
що при відносній простоті діагностики дозволяє вра-
ховувати значну кількість індивідуальних морфофун-
кціональних, у тому числі рухових і деяких інших особ-
ливостей індивіда.

Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що
питанням формування оздоровчих технологій і ме-
тодик, які передбачають урахування соматотипу, при-
свячені окремі дослідження [4, 6, 9], але відсутні ро-
боти з вивчення взаємозв’язків між зміною фізичного
здоров’я і розвитком фізичних якостей хлопчиків 11-
14 років різних соматотипів, виконані з використан-
ням лонгітюдинального методу організації дослід-
ження. Останній дозволяє отримати найбільш точні
та об’єктивні дані, насамперед, у вивченні питань,
що розглядаються [7]. Усе вищезазначене зумовило
необхідність проведення відповідного дослідження.

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

Формулювання цілей роботи
Мета – вивчити особливості взаємозв’язків

між зміною фізичного здоров’я та розвитком фізич-
них якостей хлопчиків різних соматотипів упродовж
11-14 років.

Методи й організація дослідження. Під час
дослідження використовували такі методи: на теоре-
тичному рівні – аналіз, синтез, узагальнення; на емп-
іричному – констатувальний експеримент, організо-
ваний лонгітюдинальним методом, соматоскопію і
соматометрію, педагогічне тестування, пульсомет-
рію, спірометрію, динамометрію, сфігмоманометрію,
математико-статистичні. Соматичний тип конституції
визначали за методикою Штефко-Островського в мо-
дифікації С.С. Дарской [5]. Оцінку фізичного здоро-
в’я здійснювали за методикою Г.Л. Апанасенка [1].
Під час педагогічного тестування використовували
тести, рекомендовані спеціальною літературою [8, 12,
13] як такі, що відповідають усім метрологічним ви-
могам. Сформована батарея тестів дозволяла оціни-
ти основні кондиційні якості й деякі координаційні
здібності підлітків, скла якої та спрямованість тестів
були такі: 6-хвилинний біг на максимальну відстань
(загальна витривалість), біг 100 м (швидкісна витри-
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валість), вис на зігнутих руках (статична силова вит-
ривалість), біг 20 м з ходу (швидкість окремого руху),
5-секундний біг на місці в максимальному темпі (ча-
стота рухів), стрибок у довжину з місця (швидкісно-
силові якості в стрибках), метання набивного м’яча з-
за голови двома руками сидячи ноги нарізно
(швидкісно-силові якості в метаннях), станова дина-
мометрія (силові якості), нахил уперед сидячи (рух-
ливість в поперековому відділі хребта), викрут мірної
лінійки за спину руками не зігнутими в ліктьових суг-
лобах (рухливість в плечових суглобах), човниковий
біг 4х9 м (координаційні здібності в циклічних локо-
моціях), три перекиди вперед (координаційні здібності
в акробатичних рухових діях), метання тенісного м’я-
чика на дальність провідною та непровідною рукою
(координаційні здібності в балістичних рухах на мак-
симальну відстань). Тестування проводили на почат-
ку кожного нового навчального року.

Досліджували одних і тих самих 123 хлопчиків,
які навчалися в загальноосвітніх навчальних закладах
м. Кам’янця-Подільського, з яких 25 –астеноїдного,
45 – торакального, 33 – м’язового, 20 – дигестивного
соматотипу.

Результати дослідження.
Вивчення залежності зміни фізичного здоро-

в’я від зміни показників фізичної підготовленості хлоп-
чиків різних соматотипів упродовж 11-14 років
здійснили за допомогою канонічного кореляційного
аналізу. Аналізували взаємозв’язки між перемінни-
ми, що з одного боку містили зміни п’яти показників
фізичного здоров’я, які складають основу методики
його експрес-оцінки Г.Л. Апанасенко [1], з іншого –
окремо зміни кожного досліджуваного показника
фізичної підготовленості хлопчиків різних сомато-
типів в 11-14 років. Необхідність дослідження пов’я-
зували з можливістю виокремити фізичні якості, роз-
виток яких у певний період позитивно позначається
на фізичному здоров’ї хлопчиків різних соматотипів,
що дозволить при використанні фізичних наванта-
жень певної спрямованості одночасно покращувати
їх фізичні якості та фізичне здоров’я.

Отримані дані свідчили, що під впливом чин-
ного змісту фізичного виховання розвиток фізичних
якостей хлопчиків астеноїдного соматотипу в 11-
14 років відзначався, переважно, середніми і низьки-
ми, але надійними взаємозв’язками зі зміною їхньо-
го фізичного здоров’я.

Детальніший аналіз виявив, що з 11 до 12 років
зміна фізичного здоров’я хлопчиків цього соматоти-
пу була найбільше пов’язана з розвитком координації
в метаннях на дальність провідною, непровідною ру-
кою, швидкісною витривалістю (η = від 0,545 до 0,685),
менш виразним, але також надійним зв’язком з по-
кращенням статичної силової витривалості (η=0,333)
й швидкісно-силових якостей в стрибках (η=0,331). Що
стосується взаємозв’язку між зміною фізичного здо-
ров’я і координаційних здібностей в акробатичних
рухових діях, то незважаючи на середню міцність
(η=0,601), його не розглядали як такий, що відобра-
жає позитивний вплив останніх на здоров’я, оскільки

з 11 до 12 років показник цих здібностей практично
не змінився.

З 12 до 13 років зміна фізичного здоров’я хлоп-
чиків астеноїдного соматотипу була найбільше по-
в’язана з розвитком статичної силової (η=0,562), швид-
кісної витривалості (η=0,544), частоти рухів (η=0,500)
та меншою мірою – з розвитком абсолютної сили,
координаційних здібностей в метаннях провідною
рукою, загальної витривалості. При цьому, з вище-
зазначених причин до них не включили координаційні
здібності в метаннях непровідною рукою і рухливість
в поперековому відділі хребта, хоча значення ко-
ефіцієнтів кореляції тут склали відповідно η=0,537 та
η=0,514.

З 13 до 14 років надійні кореляційні зв’язки вста-
новлено між зміною фізичного здоров’я і розвитком
координаційних здібностей в метаннях на дальність
непровідною рукою (η=0,530), загальної витривалості
(η=0,513), менш виразні, але також значущі – з роз-
витком частоти рухів (η=0,366), швидкісно-силових
якостей у стрибках (η=0,470), статичної силової вит-
ривалості (η=0,492). Що стосується взаємозв’язків між
зміною фізичного здоров’я і координаційних здібно-
стей в циклічних локомоціях, швидкісно-силових яко-
стей в метаннях, швидкісної витривалості, рухливості
в плечових суглобах, то незважаючи на найбільші
значення коефіцієнтів канонічної кореляції їх не розг-
лядали, оскільки в цей період практично не відбував-
ся розвиток зазначених якостей.

Ураховуючи тенденцію щорічного покращен-
ня фізичного здоров’я хлопчиків астеноїдного сома-
тотипу констатуємо, що в з 11 до 12 років воно знач-
ною мірою обумовлено розвитком координаційних
здібностей в метаннях на дальність провідною, не-
провідною рукою, швидкісної, статичної силової вит-
ривалості, дещо меншою – розвитком швидкісно-си-
лових якостей в стрибках. З 12 до 13 років такими є, в
першу чергу, статична силова, швидкісна витри-
валість, частота рухів та абсолютна сила, коорди-
наційні здібності в метаннях провідною рукою, за-
гальна витривалість, з 13 до 14 років – координаційні
здібності в метаннях непровідною рукою, загальна
витривалість та частота рухів, швидкісно-силові якості
в стрибках, статична силова витривалість.

Торакальний соматотип. Отримані дані
свідчили, що всі величини коефіцієнтів кореляції
відображали середню і низьку, але в усіх випадках
надійну міцність статичних взаємозв’язків між
зміною фізичного здоров’я та показників фізичної
підготовленості. Також, виявлені взаємозв’язки
відзначалися певними віковими особливостями: з 11
до 12 років зміна фізичного здоров’я хлопчиків була
найбільше статистично пов’язана з розвитком абсо-
лютної сили (η=0,432), рухливості в поперековому
відділі хребта (η=0,418), менш виразним, але над-
ійним – з розвитком швидкості окремого руху, час-
тоти рухів, швидкісно-силових якостей в стрибках і
метаннях, координаційних здібностей в метаннях
провідною рукою, циклічних локомоціях, загальної
і швидкісної витривалості.
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 Водночас, надійні коефіцієнти канонічної ко-
реляції встановлено між зміною фізичного здоров’я
та погіршенням показників рухливості в плечових
суглобах, статичної силової витривалості. Що сто-
сується взаємозв’язку між зміною фізичного здоро-
в’я і координаційних здібностей в циклічних локомо-
ціях, то незважаючи на найвище, порівняно з іншими,
значення коефіцієнта кореляції (η=0,457), його не
інтерпретували як таке, що відображає залежність по-
кращення першого від зазначених здібностей, оскіль-
ки з 11 до 12 років вони суттєво погіршувались.

З 12 до 13 років зміна фізичного здоров’я була
найбільше пов’язана з розвитком загальної витрива-
лості (η=0,640), абсолютної сили (η=0,594), координа-
ційних здібностей в метаннях провідною рукою
(η=0,585), швидкістю окремого руху (η=0,495), а та-
кож менш виразним, але надійним – з розвитком
швидкісно-силових якостей в стрибках і метаннях, рух-
ливості в поперековому відділі хребта, координацій-
них здібностей в метаннях непровідною рукою, цикл-
ічних локомоціях, швидкісної, статичної силової
витривалості. Аналогічні взаємозв’язки встановлено
в зміні фізичного здоров’я і частоти рухів, рухливості
в плечових суглобах, координаційних здібностей в
акробатичних рухових діях, які в цей період суттєво
погіршилися.

З 13 до 14 років зміна фізичного здоров’я
відзначалася найбільш значущим взаємозв’язком з
розвитком швидкісної (η=0,405), загальної (η=0,364),
статичної силової витривалості (η=0,337), швидкості
окремого руху (η=0,303), абсолютної сили (η=0,301),
а також менш виразним, але надійним зв’язком з роз-
витком швидкісно-силових якостей в метаннях і стриб-
ках (відповідно η=0,291 і η=0,222), координаційних
здібностей в метаннях непровідною рукою (η=0,292).
У той же час, коефіцієнти канонічної кореляції із заз-
наченими характеристиками встановлено між зміною
фізичного здоров’я та погіршенням рухливості в по-
перековому відділі хребта, плечових суглобах, коор-
динаційних здібностей в циклічних локомоціях (η у
межах від 0,269 до 0,334), між першим та відсутністю
змін показника частоти рухів (η=0,362).

Ураховуючи покращення з 11 до 12 років
фізичного здоров’я хлопчиків торакального сомато-
типу констатуємо суттєву обумовленість таких змін
розвитком абсолютної сили, рухливості в попереко-
вому відділі хребта та дещо меншою – розвитком ком-
понентів швидкісних, швидкісно-силових якостей в
метаннях і стрибках, координаційних здібностей в
метаннях провідною, непровідною рукою, циклічних
локомоціях, загальної і швидкісної витривалості.
Відсутність зміни фізичного здоров’я з 12 до 13 років
певною мірою обумовлено розвитком швидкості ок-
ремого руху, абсолютної сили, координаційних
здібностей в метаннях провідною рукою, загальної
витривалості, меншою – розвитком швидкісно-сило-
вих якостей в метаннях і стрибках, координаційних
здібностей в метаннях непровідною рукою, цикліч-
них локомоціях, швидкісної, статичної силової витри-
валості та значним погіршенням частоти рухів, рух-

ливості в плечових суглобах, координаційних здібно-
стей в акробатичних рухових діях. Суттєве погіршен-
ня фізичного здоров’я з 13 до 14 років пов’язуємо,
насамперед, з інтенсивним розвитком швидкості ок-
ремого руху, абсолютної сили, швидкісної і статич-
ної силової витривалості, в дещо меншій мірі – з роз-
витком швидкісно-силових якостей в метаннях і
стрибках, координаційних здібностей в метаннях не-
провідною рукою та суттєвим зниженням рухливості
в поперековому відділі хребта, плечових суглобах,
координаційних здібностей в циклічних локомоціях.

М’язовий соматотип. Узагальнення отрима-
них даних свідчило, що в усіх випадках статистичні взає-
мозв’язки між зміною фізичного здоров’я і більшістю
показників фізичної підготовленості хлопчиків цього
соматотипу відзначалися слабкою, середньою чи ви-
сокою міцністю в кожний період 11-14 років.

Детальніший аналіз виявив такі вікові особли-
вості: з 11 до 12 років зміна фізичного здоров’я хлоп-
чиків була найбільше пов’язана з розвитком коорди-
нації в метаннях непровідною рукою (η=0,728),
статичної силової (η=0,663), швидкісної (η=0,626) вит-
ривалості, абсолютної сили (η=0,610), швидкісно-си-
лових якостей в стрибках (η=0,573), координації в ак-
робатичних діях (η=0,508), а також з розвитком частоти
рухів, швидкісно-силових якостей в метаннях і коор-
динації в метаннях провідною рукою (з від 0,256 до
0,460). У той же час, надійний кореляційний зв’язок
виявлено між зміною фізичного здоров’я і загальної
витривалості, рухливості в плечових суглобах, попе-
рековому відділі хребта, координації в циклічних ло-
комоціях, швидкості окремого руху (з від 0,214 до
0,668), що в цей період суттєво погіршувались.

З 12 до 13 років найбільші значення коефіцієнтів
кореляції встановлено між зміною фізичного здоро-
в’я і розвитком абсолютної сили, координації в ме-
таннях непровідною, провідною рукою, рухливістю в
поперековому відділі хребта, швидкісно-силовими
якостями в стрибках, а також з покращенням частоти
рухів, швидкісно-силових якостей в метаннях, коор-
динації в циклічних локомоціях, швидкісної і статич-
ної силової витривалості. Аналогічними взаємозв’-
язками відзначалася зміна фізичного здоров’я і
погіршення рухливості в плечових суглобах (η=0,617),
координації в акробатичних рухових діях (η=0,309), за-
гальної витривалості (η=0,358), швидкості окремого
руху (η=0,210).

З 13 до 14 років встановлено, що зміна фізич-
ного здоров’я була найбільше пов’язана з розвитком
швидкісно-силових якостей в стрибках (η=0,917), ко-
ординації в метаннях провідною (η=0,875), непровід-
ною рукою (η=0,778), статичної силової витривалості
(η=0,777), дещо менше, але також статистично вірог-
ідно – з розвитком загальної витривалості, коорди-
нації в акробатичних рухових діях, швидкісно-сило-
вих якостей в метаннях, абсолютної сили і швидкості
окремого руху. У той же час, аналогічні величини
коефіцієнтів кореляції виявлено між зміною фізично-
го здоров’я і фізичними якостями, що в цей період
суттєво погіршилися (координація в циклічних локо-
моціях, рухливість в плечових суглобах, частота рухів).
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Ураховуючи суттєве погіршення фізичного здо-
ров’я хлопчиків м’язового соматотипу з 11 до 12 років,
одна з причин цього може полягати в інтенсивному
розвитку всіх досліджуваних фізичних якостей, за ви-
нятком швидкості окремого руху, рухливості в попе-
рековому відділі хребта, плечових суглобах, коорди-
нації в циклічних локомоціях, загальної витривалості,
що відбуваються на фоні високих темпів їхнього ста-
тевого дозрівання. Відсутність зміни фізичного здоро-
в’я в наступний період пов’язували з розвитком мен-
шої (порівняно з попереднім періодом) кількості
фізичних якостей – абсолютної сили, швидкісно-сило-
вих якостей в стрибках, рухливості в поперековому
відділі хребта, координації в метаннях провідною, не-
провідною рукою, що відбувалося на фоні суттєвого
погіршення швидкості окремого руху, рухливості в
плечових суглобах, координації в акробатичних рухо-
вих діях, загальної витривалості. З 13 до 14 років по-
гіршення фізичного здоров’я розглядали в зв’язку з
інтенсивним розвитком швидкості окремого руху,
швидкісно-силових якостей в стрибках, статичної си-
лової витривалості, координації в метаннях провідною,
непровідною рукою, дещо меншим – абсолютної сили,
швидкісно-силових якостей в метаннях, координації в
акробатичних рухових діях, загальної витривалості та
значним зменшенням частоти рухів, рухливості в по-
перековому відділі хребта, плечових суглобах, коорди-
нації в циклічних локомоціях.

Дигестивний соматотип. З 11 до 12 років
зміна фізичного здоров’я хлопчиків цього соматоти-
пу була найбільше пов’язана з розвитком координації
в акробатичних рухових діях (η=0,815), метаннях не-
провідною рукою (η=0,771), абсолютної сили
(η=0,628), частоти рухів (η=0,541), дещо менше – з роз-
витком рухливості в плечових суглобах, швидкісно-
силових якостей в стрибках, швидкості окремого руху,
координаційних здібностей в метаннях провідною
рукою та погіршенням загальної витривалості, швид-
кісно-силових якостей в метаннях, швидкісної, статич-
ної силової витривалості, координації в циклічних ло-
комоціях.

З 12 до 13 років зміну фізичного здоров’я обу-
мовлював, насамперед, розвиток координації в цикл-
ічних локомоціях (η=0,680), швидкісно-силових якос-
тей в стрибках (η=0,668), швидкісної витривалості
(η=0,645), координації в метаннях провідною рукою
(η=0,621), а також меншою мірою – розвиток коорди-
нації в метаннях непровідною рукою, рухливості в
поперековому відділі хребта, абсолютної сили та знач-
не погіршення загальної витривалості, частоти рухів,
рухливості в плечових суглобах, координації в акро-
батичних рухових діях, статичної силової витривалості
(η від 0,293 до 0,761).

З 13 до 14 років зміна фізичного здоров’я хлоп-
чиків дигестивного соматотипу була найбільше по-
в’язана з розвитком швидкісно-силових якостей в
метаннях, абсолютної сили, швидкості окремого руху,
рухливості в плечових суглобах і координації в метан-
нях провідною рукою та суттєвим погіршенням ко-
ординації в циклічних локомоціях, швидкісно-сило-

вих якостей в стрибках, статичної силової, швидкіс-
ної, загальної витривалості, координації в акробатич-
них рухових діях, метаннях непровідною рукою, рух-
ливості в поперековому відділі хребта і частоти рухів
(η від 0,463 до 0,736).

Ураховуючи, що з 11 до 12 років фізичне здо-
ров’я хлопчиків дигестивного соматотипу покращу-
валося, одна з причин цього може полягати в розвит-
ку, насамперед, абсолютної сили, частоти рухів,
координації в метаннях непровідною рукою, акроба-
тичних рухових діях, дещо менших темпах покращен-
ня швидкості окремого руху, швидкісно-силових яко-
стей в стрибках, рухливості в плечових суглобах і
координації в метаннях провідною рукою, які відбу-
ваються на фоні низьких темпів їхнього статевого
дозрівання. У цьому випадку відсутність зміни фізич-
ного здоров’я з 12 до 13 років пов’язували, насампе-
ред, з суттєвим погіршенням більшості (порівняно з
попереднім періодом) фізичних якостей та розвит-
ком швидкісно-силових у стрибках, координації в
метаннях провідною рукою, циклічних локомоціях,
швидкісної витривалості, що відбувалися на фоні
збільшення темпів статевого дозрівання. Суттєве по-
гіршення фізичного здоров’я в наступний період було
обумовлено інтенсивним розвитком швидкості окре-
мого руху, абсолютної сили, швидкісно-силових яко-
стей в метаннях, рухливості в плечових суглобах, ко-
ординації в метаннях провідною рукою та суттєвим
погіршенням інших досліджуваних фізичних якостей,
що відбувалися на фоні подальшого зростання темпів
статевого дозрівання хлопчиків цього соматотипу.

Висновки:
1. Аналіз наукової літератури виявив відсутність да-
них про залежність зміни фізичного здоров’я хлоп-
чиків різних соматотипів від розвитку їх фізичних
якостей упродовж 11-14 років.

2. Результати констатувального експерименту
свідчать про існування розбіжностей між зміною
стану фізичного здоров’я і розвитком фізичних яко-
стей у хлопчиків різних соматотипів у кожний пер-
іод 11-14 років, а також про суттєві міжтипологічні
розбіжності в складі фізичних якостей, розвиток
яких позначається на виявлених змінах їхнього фізич-
ного здоров’я.

3. Отримані дані обумовлюють необхідність їх ураху-
вання при формуванні програм удосконалення
фізичних якостей хлопчиків 11-14 років різних со-
матотипів у процесі фізичного виховання в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах, що сприятиме оп-
тимізації впливу на ці якості та стан фізичного
здоров’я в аспекті узгодженості параметрів наван-
тажень з особливостями їх морфофункціонально-
го дозрівання.

Подальші дослідження необхідно спрямува-
ти на розробку та експериментальну перевірку ефек-
тивності диференційованих програм удосконалення
фізичних якостей для покращення фізичної підготов-
леності та стану здоров’я хлопчиків різних сомато-
типів, що враховують особливості зміни їх фізичного
здоров’я і взаємозв’язки цих змін з розвитком фізич-
них якостей у кожний період 11-14 років.



109

Література:
1 . Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье че-
ловека / Апанасенко Г.Л. –– СПб.: МГП «Петрополис»,
1992. –– 123 с.

2 . Булич Э.Г. Здоровье человека: Биологическая основа
жизнедеятельности и двигательная активность в ее сти-
муляции / Э.Г. Булич, И.В. Муравов. –– К.: Олимпийская
литература, 2003. –– 424 с.

3 . Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского
спорта: учебник [для студ. и препод. вузов  физ. восп. и
спорта] / Волков Л.В. –– К.: Олимпийская литература,
2005. –– 296 с.

4 . Гасюк І .Л. Програмування оздоровчої  спрямованості
уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних
соматотипів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02. «Фізична культу-
ра, фізичне виховання різних груп населення» / І.Л. Га-
сюк. –– Львів, 2003. –– 21 с.

5 . Дарская С.С. Техника определения типов конституции у
детей и подростков / С.С. Дарская // Оценка типов консти-
туции у детей и подростков.–– М., 1975. –– С. 45-54.

6 . Зайцева В.В. Методология индивидуального подхода в
оздоровительной физической культуре на основе совре-
менных информационных технологий: автореф. дис. на
соиск. науч. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04
«Теория и методика физического воспитания, спортив-
ной тренировки и оздоровительной физической культу-
ры»; 03.00.13 «Физиология человека и  животных» /
В.В.Зайцева. –– М., 1995. –– 41 с.

7 . Костюкевич В.М. Спортивна метрологія: навч. посіб. для
студентів факультетів фізичного виховання педагогічних
університетів / В.М. Костюкевич. –– Вінниця: ДОВ «Вінни-
ця», ВДПУ, 2001. –– 183 с.

8 . Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников:
пособ. [для учителя] / Лях В.И. –– М.: ООО «Фирма «Из-
дательство АСТ», 1998. –– 272 с.

9 . Мірошніченко В.М. Застосування фізичних тренувань різно-
го спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат
з урахуванням соматотипу: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. наук з фіз.вих. і спорту: спец. 24.00.02. «Фізич-
на культура, фізичне виховання різних груп населення» /
В.М. Мірошніченко. –– Львів, 2008. –– 17 с.

10 .Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке
(интегративная анатомическая антропология) / Никитюк
Б.А. –– М.: СпортАкадемПресс, 2000. –– 440 с.

11 .Основи здоров’я і фізична культура. Програма для за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. –– К.:
Початкова школа, 2001. –– 112 с.

12 .Романенко В.А. Диагностика двигательных способнос-
тей: учеб. пособ. / Романенко В.А. –– Донецк: Изд-во
ДонНУ, 2005, –– 290 с.

13 .Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів /
Сергієнко Л.П. –– К.: Олімпійська література, 2001. –– 439 с.

Надійшла до редакції 12.09.2008р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ
ІГРОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЮНИХ

ФУТБОЛІСТІВ 13 РОКІВ
Степаненко В.М.

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет
імені Григорія Сковороди”

Анотації. За результатами досліджень розроблені критерії
оцінювання для кількісної оцінки інтегрального коефіцієнту
ефективності захисних дій та морфофункціонального і пси-
хофізіологічного розвитку організму.  Розраховані  нами
рівняння множинної регресії дають можливість кількісно
точно визначити рівень оволодіння юними футболістами
захисними тактичними діями.
Ключові слова: футбол, морфофункціональні особливості,
психофізіологічні особливості, захисні дії.

Аннотация. Степаненко В.М. Критерии оценки уровня иг-
рового мастерства юных футболистов 13 лет. По результа-
там исследований разработаны критерии оценок для количе-
ственной  оценки интегрального коэффициента
эффективности оборонительных действий, морфофункцио-
нального и психофизиологического развития организма.
Рассчитанные нами уравнения множественной регрессии
дают возможность количественно точно определить уровень
овладения юными футболистами оборонительными такти-
ческими действиями.
Ключевые слова: футбол, морфофункциональные особенности,
психофизиологические особенности, оборонительные действия.
Annotation. Stepanenko V.M. The criteria of aciquant level of
mastering game of youth footballmen of 13 age. For quantitative
valuing of the integral coefficient of effectiveness the protective
actions and morphofunctional, psychophysiological of the
development organism are alaborated of the criteria notes. Model
we are constructed multiplying regress gives the possibility of
quantitative exactly determined standard of overcome young’s
footballers of protective tacticalactions.
Key words: football, morpho-functional, psycho-physiological
features, protective action.

Вступ.
Сучасний дитячий футбол розвивається шля-

хом підвищення вимог до всіх сторін підготовленості
(4, 6). В зв’язку з тим, що кожен гравець футбольної
команди в силу специфіки умов сучасної гри почер-
гово виконує то захисні то атакуючі дії, ефективність
гри в нападі і захисті має однакову цінність для кінце-
вого результату. Однак напрямки, що стосуються
досліджень захисних тактичних дій та факторів, що
визначають їх ефективність у юних футболістів не
висвітленні належним чином.

Аналіз науково-методичної літератури (1, 4, 5,
6) дав нам можливість стверджувати про відсутність
у вітчизняній та доступній нам іноземній літературі
відомостей про ступінь та характер впливу морфо-
функціональних та психофізіологічних особливостей
юних футболістів на ефективність виконання ними
захисних тактичних дій.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у розробці кри-

теріїв для кількісного оцінювання інтегрального кое-
фіцієнту ефективності захисних дій та морфофункці-
онального і психофізіологічного розвитку організму.

Методи та організація дослідження. Для
досягнення цілей були використані наступні методи
досліджень: аналіз літературних джерел та досвіду
передової практики, педагогічне спостереження, пе-
дагогічне тестування, морфофункціональні методи-
ки (визначення аеробних, анаеробних можливостей,
антропометрія), рефлексометрія, методи математич-
ної статистики.

 У ході першого етапу дослідження основна
увага була приділена вивченню стану питання по
даній проблемі у науково-методичній літературі, об-
ґрунтований підбір методів та розроблена технологія
проведення тестування. На другому етапі був прове-
дений констатуючий експеримент по визначенню
морфофукціональної та психофізіологічної обумов-
леності ефективності захисних тактичних дій юних
футболістів 13 років.
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Таблиця 2 
Оцінювання інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій спортсменів 13 років відділення 

футболу навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=37) 
 

Бали 

Вік, років 1 
низький 

2 
нижче 

середнього 

3 
середній 

4 
вище 

середнього 

5 
високий 

13 <4,4 4,5 – 6,2 6,3 – 7,9 8 – 9,7 9,8> 
 

Таблиця 3 
Результати множинного регресійного аналізу інтегрального коефіцієнту ефективності захисних дій 
футболістів 13-ти років з морфофункціональними та психофізіологічними характеристиками 

 

Коефіцієнти регресії Вільний член 

К1 К2 К3 К4 К5 

R 

9,16 1,52 -0,24 -0,01 -0,007 -0,002 0,90 
Незалежні 
перемінні Х1 Х2 Х3 Х4 Х5  

Примітки: Х1 – VO2max; Х2 – точність відтворення м’язових зусиль, що становить ¼ від максимального; 
Х3 – латентний період складної реакції (середній); Х4 – період упередження у тесті реакції на 
рухомий об’єкт (режим 1, середній); Х5 – гострота та швидкість зорових сприймань (середній); 
R = 0,90 

В дослідженні приймали участь юні футболі-
сти 13 років, що займаються на відділенні футболу
НВК с. Щасливе, Бориспільського району. Загальна
кількість юних спортсменів, які взяли участь у дослі-
дженнях, склала 37 чоловік.

Результати досліджень.
За результатами констатуючого експеримен-

ту встановлено, що з великої кількості контрольних
показників тільки 5 мають істотний вплив на ефек-
тивність виконання захисних дій в умовах змагальної
діяльності футболістів 13 років.

Наступним завданням стало визначення
інформативності окремих морфофункціональних та
психофізіологічних параметрів з метою оцінювання
ефективності захисних дій юних футболістів та обґрун-

тування їх використання в системі контролю за так-
тичною підготовленістю гравців (табл. 1).

Отримані результати дали можливість створи-
ти шкалу оцінювання, яка може використовуватись
при контролі, визначенні амплуа та комплектуванні
ігрових ліній в процесі підготовки футболістів 13
років. Оцінка визначених характеристик проводилась
за спеціальною шкалою згідно з якою за середній
рівень вияву того чи іншого показника приймалось
середнє його значення [2]. Рівень «вище середньо-
го» та «нижче середнього» визначався за формулою

σ5,0+X  або σ5,0−X , низький або високий – за фор-
мулою σ5,1+X  та σ5,1−X  відповідно. Високими вва-а-
жались результати, що перевищують середній резуль-
тат групи (табл. 2).

Таблиця 1
Критерії оцінювання морфофункціональних та психофізіологічних особливостей розвитку організму 

спортсменів 13 років відділення футболу навчально-виховного комплексу с. Щасливе (n=37) 
 

Бали 

№ Показники, одиниці 
вимірювання 1 

низький 

2 
нижче 

середнього 

3 
середній 

4 
вище 

середнього 

5 
високий 

1 1
2 max, −⋅ хвлVO  <2,2 2,3 – 2,6 2,7 – 3 3,1 – 3,4 3,5> 

2 Точність відтворення 
м’язових зусиль, що 
становить ¼ від 
максимального, кг. 

>7,8 7,7 – 6,2 6,1 – 4,7 4,6 – 3,1 3< 

3 Латентний період 
складної реакції, мс. >540,1 540 – 462,9 462,8 – 385,8 385,7 – 308,7 308,6< 

4 Період упередження у 
тесті реакції на рухомий 
об’єкт (режим 1), мс. 

>248,9 248,8 – 204,9 204,8 – 161 160,9 – 117,1 117< 

5 Гострота та швидкість 
зорових сприймань, мс. >1024,3 1024,2 – 855,2 855,1 – 686,2 686,1 – 517,1 517< 
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Визначення відповідного фактичного рівня
морфофункціональних та психофізіологічних харак-
теристик, а також інтегрального коефіцієнту ефектив-
ності захисних дій дає можливість формувати збірні
команди з футболу для участі у змаганнях різного
рівня, а також здійснювати відбір спортсменів з ме-
тою комплектування ігрових ліній та визначення ос-
новного складу на конкретну гру. Окрім того запро-
понована  система  оцінювання може бути
інформативною основою для об’єктивного контро-
лю за рівнем розвитку особливостей, що обумовлю-
ють ефективність виконання захисних дій в умовах
змагальної діяльності футболістів 13 років.

Для подальшого вивчення особливостей, що
формують ефективне ведення захисних дій юними
футболістами, були побудовані моделі множинної
регресії.

Загальний вид розрахованих регресійних мо-
делей виглядає наступним чином:

Y = a0 + K1X1 + K2X2 … + KnXn,
де Y – інтегральний коефіцієнт ефективності захис-
них дій;

a0 – вільний член;
K1-Kn – коефіцієнти регресії;
X1-Xn – незалежні змінні.
У регресійну модель юних футболістів 13-ти

років з високим коефіцієнтом регресії увійшли по-
казники VO2max та точність відтворення м’язових зу-
силь, що становить Ѕ від максимального. У даному
віці рівняння регресії також формували показники
латентного періоду складної реакції, періоду уперед-
ження у тесті реакції на рухомий об’єкт (режим 1),
гострота та швидкість зорових сприймань (табл. 3).

Внесення отриманих результатів у формулу
рівняння регресії дає можливість кількісно точно виз-
начити рівень оволодіння юними футболістами за-
хисними тактичними діями.

Окрім того, визначення інтегрального коефіц-
ієнта ефективності захисних дій з використанням да-
них рівнянь регресії дає можливість прогнозувати цей
результат у різні вікові періоди.

Так, у юного футболіста 13-ти років, що має
результати VO2max – 3,31 л*хв-1., точності відтворен-
ня м’язових зусиль, що становить ј від максимально-
го – 5,5кг., латентний період складної реакції (середній)
– 370 мс., період упередження у тесті реакції на рухо-
мий об’єкт (режим 1) – 124,81 мс, гострота та
швидкість зорових сприймань (середній) – 537,50 мс,
інтегральний КЕ захисних дій буде відповідати 7,22 у.о.
Порівняння даного результату з показниками у таб-
лиці 2, дає можливість стверджувати, про наявність у
13-ти річного спортсмена середнього рівня інтеграль-
ного коефіцієнта ефективності захисних дій.

Висновки.
1. У процесі досліджень встановлено, що розроблена
нами система оцінювання рівня розвитку організ-
му футболістів та їх спортивних результатів дозво-
ляє об’єктивно визначати потенційні резервні мож-
ливості юних спортсменів для прогнозування
ефективного виконання захисних дій у процесі зма-
гальної діяльності.

2. Розраховане нами рівняння множинної регресії дає
можливість кількісно точно визначити рівень ово-
лодіння юними футболістами захисними тактични-
ми діями. Окрім того, визначення інтегрального
коефіцієнта ефективності захисних дій з викорис-
танням даного рівняння регресії дає можливість
прогнозувати цей результат у різні вікові періоди.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
розробку засобів навчання захисним тактичним діям
та експериментальне обґрунтування їх застосування
з метою вдосконалення процесу тактичної підготов-
ки юних футболістів.

Література:
1 . Аналіз змісту гри воротаря та ефективності захисних і
атакуючих дій футболістів у матчі. Методичні рекомен-
дації для тренерів і футболістів різного віку та спортив-
ної кваліфікації /УДУФВС В.В.Соломонко, Г.А.Лисенчук.
- К.: Олімпійська література, 1996. - 40 с.

2 . Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М.: Физкульту-
ра и спорт, 1980. – 172 с.

3 . Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов. –
К.: Олимпийская литература; 2003. – 271с.

4 . Пшибильскі Войцех. Комплексний контроль у системі
багаторічної підготовки футболістів дитячого та юнаць-
кого віку. Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. докт.
наук з фізичн. вих. і спорту. – К.: УГУФВС, 1998. – 30с.

5 . Ровний А.С. Психофізіологічні основи спеціальної пра-
цездатності спортсменів у спортивних іграх // Педагогі-
ка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – Харків, 2002. – С. 45-52.

6 . Шамардин В.Н. Система подготовки юных футболистов.
Учебное пособие. Днепропетровск, 2001. – 104с.

Надійшла до редакції 07.05.2008р.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Тимошенко О.В.

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розкрите питання, яке стосується форму-
вання готовності студентської молоді до професійної діяль-
ності на основі застосування моделі оптимізації професійної
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Особлив-
істю моделі оптимізації професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури є її орієнтація на студента, сти-
мулювання його самостійної роботи, творчої активності,
що позначається на якості підготовки студентської молоді.
Ключові слова: модель, оптимізація, ефективність, готовність,
професійна підготовка, вчитель фізичної культури.
Аннотация. Тимошенко А.В. Определение эффективности
использования модели профессиональной подготовки буду-
щих учителей физической культуры. В статье раскрыт воп-
рос, который касается формирования готовности студенчес-
кой молодежи до профессиональной деятельности на основе
применения модели оптимизации профессиональной подго-
товки специалистов у высших учебных заведениях. Особен-
ностью модели оптимизации профессиональной подготовки
будущих учителей физической культуры есть ее ориентация
на студента, стимуллирование его самостоятельной работы,
творческой активности, что оказывает влияние на качество
подготовки студенческой молодежи.
Ключевые слова: модель, оптимизация, эффективность, го-
товность, профессиональная подготовка, учитель физичес-
кой культуры.
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Annotation. Тіmoshenko O.V. Definition of efficiency of
application of model of optimization of professional
preparation of future of  teachers of physical culture. There is
the exposed question about formation of readiness of student
young people to professional activity on the basis of application
of model of optimization of professional preparation of
specialists in higher educational establishments in the article.
Its orientation on a  student is the feature of model of
optimization of professional preparation of future teachers of
physical culture, stimulation of his independent work, creative
activity, that is reflected on quality of preparation of student
young people.
Keywords: model, optimization, efficiency, readiness,
professional preparation, teacher of physical culture.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку вищої освіти

особливе значення має завдання наукової організації
всіх сторін вузівської діяльності. Вирішення її немож-
ливе без глибокого і усестороннього вивчення всіх
меж і ланцюгів навчального, наукового і виховного
процесів у ВНЗ. Невипадково в останній час, у зв’яз-
ку з приєднанням нашої країни до європейського
освітянського простору проводяться інтенсивні дос-
лідження щодо визначення якості підготовки фахівців.
Вивчаються різні аспекти  вузівських проблем: вико-
ристання бюджету часу, принципи неуспішності і
відрахування студентів, умови розвитку і проявлення
наукової і навчальної активності студентів, динаміка
їх соціального складу тощо. Використання матеріалів
цих досліджень у науковій організації навчально-ви-
ховного процесу міцно входить в практику роботи
сучасного вузу [2, 4, 5].

Однак, складність і відповідальність завдань, які
стоять перед вищою школою у наші дні вимагають
подальшого розвитку досліджень вузівських проблем.
Знайомлячись з результатами раніше проведених
досліджень, неважко замітити, що більшість із них
присвячені лише окремим фрагментам функціону-
вання вищої школи як соціальної системи і часто но-
сять чисто прикладний характер [3]. Відсутність єдиної
методики, приводить до того, що результати дослід-
жень важко порівняти та узагальнити. Ефективність
подібних досліджень невелика.

Тому, на наш погляд, виникла необхідність у
дослідженнях, предметом яких виступав би цілий ком-
плекс вузівських проблем, що тісно взаємопов’язані
між собою і які вивчаються на базі єдиної методо-
логії та методики.

На думку Е.В. Бірченко [1], особливу акту-
альність у цьому смислі має вивчення питань, які
пов’язані з якістю підготовки випускників ВНЗ і вико-
ристанням їх у освітній діяльності. Коли йде мова про
науковий підхід до професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури, то розуміється ціла сис-
тема форм і методів впливу на студента, що у сукуп-
ності досягають найвищих показників якості підготов-
ки спеціалістів.

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету імені М.П.Драго-
манова.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень – визначити ефективність

застосування моделі оптимізації професійної підго-
товки майбутніх вчителів фізичної культури.

Результати досліджень.
Експериментальні дослідження дієвості впро-

ваджених новітніх технологій організації і управління
професійною підготовкою фахівців були підтверджені
статистичною обробкою результатів роботи. При
цьому розраховувались: показник засвоєння знань,
дисперсія, середньоарифметичні і середньоквадра-
тичні показники, коефіцієнт мінливості, щільність
розподілу балів.

Для проведення експерименту з метою визна-
чення ефективності застосування моделі оптимізації
професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури нами було створено  контрольну  і експери-
ментальну групи. У контрольній групі професійна
підготовка здійснювалась за традиційною системою,
а у експериментальній – за кредитно-модульною тех-
нологією організації навчального процесу. Оціню-
вання готовності до професійної діяльності здійсню-
валось за розробленими критеріями: мотиваційним,
когнітивним та діяльнісним.

Порівняльний експеримент виявив відмінності
між показниками ефективності рівня знань та умінь
студентів контрольної та експериментальної груп.
Значущість різниці цих показників оцінена за допо-
могою критерію t –Стьюдента.

Для перевірки сформованості потрібнісно-
мотиваційного компоненту було проведено анкету-
вання студентів 1-4 курсів Інституту фізичного вихо-
вання і спорту, результати якої свідчать про те, що у
студентів експериментальної групи час, який в се-
редньому на день витрачається на підготовку до ака-
демічних занять та позанавчальні справи достовірно
збільшився порівняно з контрольною групою. Так,
75% опитаних відповіли, що за традиційною систе-
мою навчальне навантаження для них нормальне, тоді
як 85,5% вказують на нормальне навантаження під
час навчання за кредитно-модульною технологією.
При цьому 5% опитаних вважають, що за традицій-
ною системою навчальне навантаження дещо пере-
більшене, а 2% – велике. Що стосується КМСОНП, то
дещо перебільшеним навчальне навантаження вва-
жають 3,4% респондентів, а 2,4% опитаних вказують
на велике навчальне навантаження. Крім цього, 18%
студентів контрольної групи вважають, що під час
навчання за традиційною системою навчальне на-
вантаження для них низьке, тоді як в експеримен-
тальній групі в процесі навчання за кредитно-модуль-
ною технологією про це говорять лише 8,8%
опитаних. Така тенденція спостерігається при оцінці
і позанавчального навантаження

Отримані результати вказують на те, що при
переході на КМСОНП навчальне і позанавчальне на-
вантаження для студентів зростає. Це пояснюється
впровадженням модульно-рейтингової системи оці-
нки успішності, яка передбачає постійний контроль
за знаннями майбутніх вчителів фізичної культури, а
це у свою чергу, вимагає більш глибокої  і система-
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тичної підготовки. Хоча при цьому кількість аудитор-
ної роботи зменшується.

КМСОНП вимагає нових підходів до роботи зі
студентами. Якщо традиційний навчально-виховний
процес був орієнтований насамперед на створення
однакових умов для всіх студентів, то тепер виникає
проблема створення сприятливих умов окремо для
кожного студента. Педагогічна технологія навчально-
го процесу має бути спрямована перш за все на те,
щоб забезпечити студенту вільний вибір темпів, ме-
тодів та засобів навчання, які б відповідали його інди-
відуальним фізичним та інтелектуальним можливос-
тям. Втілення на практиці вищезазначеного потребує
тісного продуктивного взаємозв’язку між усіма
структурними компонентами ВНЗ. Тому нас цікавив
теперішній стан відносин у системах «студент-сту-
дент» і «студент-викладач». Під час навчання за
КМСОНП покращуються стосунки між студентами і
викладачами. Про це свідчать результати анкетуван-
ня. Так, під час дослідження у контрольній групі 2%
респондентів оцінили стосунки між однокурсника-
ми як погані, 17% – посередні, 68% – добрі і 13% –
дуже добрі. Тоді як у експериментальній групі пога-
них стосунків між однокурсниками не спостеріга-
лось. 7,6% студентів вказали на посередні стосунки
між собою, 69,7% вважають стосунки між однокурс-
никами як добрі, а 22,6% – як дуже добрі.

Що стосується відношення студентів до викла-
дачів, то і тут спостерігається покращення даних по-
казників. Так, у контрольній групі, де навчання
здійснювалось за традиційною системою 3% респон-
дентів вважають відношення між студентами і викла-
дачами як погані, 27% – як посередні, 67% – як добрі
і лише 3% – як дуже добрі. У той же час під час на-
вчання за кредитно-модульною системою організації
навчального процесу у експериментальній групі по-
ганими стосунки вважають лише  1,5% опитаних, на
посередні сосунки вказують 16,9%. 74% студентів
говорять про добрі стосунки з викладачами, а 7% –
про дуже добрі.

Цікавими і важливими результатами сформо-
ваності потрібнісно-мотиваційного компоненту май-
бутніх вчителів фізичної культури є ті, які вказують
на відношення студентів до навчання. При переході
на КМСОНП зацікавленість студентів до навчання
зростає порівняно з традиційною системою. Так, у
контрольній групі 6% студентів вказують на низьку їх
зацікавленість до навчання, 25% респондентів вважа-
ють своє відношення до отримання знань, умінь і
навичок як посереднє, 46% – як вище за середнє, 21%
– як високе і лише 2% – як дуже високе. Що стосуєть-
ся рівня мотивації студентської молоді у експеримен-
тальній групі, то 2,2% опитаних вважають свій рівень
низьким, 10,6% – посереднім, 44% – вищим за се-
редній, 37,8% – високим і 5,4% – дуже високим.

Використання новітніх технологій у навчально-
му процесі позитивно впливає на рівень самооцінки
студентами своїх знань, умінь і навичок. Студентська
молодь більш реально оцінює свою успішність. Так,
під час навчання за традиційною технологією у конт-
рольній групі низькими вважають свої знання і уміння

18% опитаних, посередніми – 49% респондентів, висо-
кими – 31% студентів, дуже високими – 2% тих, хто брав
участь у анкетуванні. При цьому ніхто із опитаних не
вказав на те, що рівень їх знань і умінь дуже низький.
Тоді як у експериментальній групі за КМСОНП дуже
низькими свої знання і уміння вважають 8,8% опита-
них, низькими – 4,3% тих, хто брав участь у анкетуванні,
посередніми – 45,3% респондентів, високими – 47,6%
студентів. При цьому тих, хто оцінив свої знання і умін-
ня на дуже високому рівні немає.

При переході  на КМСОНП зменшується
кількість аудиторної роботи. У зв’язку з чим
збільшується час на самостійну роботу, а також
кількість і обсяг занять фізичною культурою і спортом
на тиждень. Так, у контрольній групі взагалі не зай-
мались фізичною культурою і спортом 3% опитаних,
а майже кожного дня займались лише 2% респон-
дентів. Тих, хто займається фізичною культурою і
спортом 1 раз на тиждень 30%, 2-3 рази на тиждень –
22% опитаних і 4-5 разів на тиждень – 43% респон-
дентів. Що стосується кількості занять фізичною куль-
турою і спортом на тиждень у експериментальній
групі, то тих, хто взагалі не займається фізичними
вправами немає. При цьому 5,7% опитаних займа-
ються фізичною культурою і спортом 1 раз на тиж-
день, 34,6% респондентів – 2-3 рази на тиждень, 19%
студентів – 4-5 разів на тиждень і майже кожного дня
44,9% тих, хто брав участь в анкетуванні.

Слід відмітити, що обсяг занять фізичною куль-
турою і спортом під час навчання за КМСОНП зріс
на 1,1 годину на тиждень. При цьому 1-2 години на
тиждень займаються 5,4% студентів, 3-4 години – 9,4%
респондентів, 5-6 годин – 19,1% студентів і тих, хто
займається більше 7 годин на тиждень – 66,1% май-
бутніх вчителів фізичної культури. В середньому на
заняття фізичною культурою і спортом студенти вит-
рачають 10,9±0,34 години на тиждень, тоді як під час
навчання за традиційною системою 9,8±0,35 години.

Впевненість щодо потенційної здатності орган-
ізовувати та здійснювати власну діяльність, необхід-
ну для досягнення певної мети при переході на
КМСОНП дещо підвищилась. Так, у експеримен-
тальній групі 18% студентів оцінили свою впевненість
високою, тоді як у контрольній групі лише 8% опита-
них. Свою навчальну самоефективність вище за се-
редню вважають 50,7% респондентів, середню – 28,5%
студентів. І тих хто вказує на нижчу за середню свою
впевненість становить лише 2,5% майбутніх вчителів
фізичної культури у експериментальній групі. Що
стосується контрольної групи, то вище за середню
самоефективність вважають 59% респондентів, се-
редню – 33% студентів, нижче середню ніхто із опи-
таних не вважає.

Таким чином, під час переходу на кредитно-
модульну технологію навчання загальний рівень
сформованості потрібнісно-мотиваційного компо-
ненту значно виріс порівняно з навчанням за традиц-
ійною системою, про що свідчить інтеграційний по-
казник мотивації. Так, високий рівень сформованості
у експериментальній групі становив 21,1%, базовий
– 42,8%, достатній – 30,4% і низький лише 5,7%. Що
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стосується контрольної групи, то високий рівень
сформованості спостерігається у 15,7% досліджува-
них, базовий – у 38,4%, достатній у – 33,6%, а низький
становив 12,3% тих, хто брав участь у експерименті.

Під час моніторингу у когнітивному напрямі
під час навчання за кредитно-модульною технологією
була виявлена позитивна динаміка набутих знань і
умінь порівняно з традиційною системою організації
навчального процесу. Аналіз середніх показників
рівня сформованості знань та умінь проводився для
трьох інтегрованих курсів «Теорія і методика фізич-
ної культури», «Теорія і методика викладання
спортивних і рухливих ігор» та «Теорія і методика
викладання плавання». Так, високий рівень теоретич-
них знань у експериментальній групі становив відпо-
відно 27%, у контрольній  групі –23,5%. Базовий рівень
набутих теоретичних знань у експериментальній групі
також виявився вищим ніж у контрольній групі. Так,
базовий рівень під час навчання за КМСОНП стано-
вив 36,9%. У тих, хто навчався за традиційною систе-
мою ці показники дорівнювали 29,6%. Достатній
рівень знань збільшився в основному у контрольній
групі і становив 27,6%, тоді як у експериментальній
групі він дорівнював 23,5%. Низький рівень спостер-
ігався у контрольні групі на рівні 17,3 %, тоді як у
експериментальній групі він дорівнював 17,5%. При
цьому на початку експерименту рівень знань як у
контрольній, так і у експериментальній групах досто-
вірно не відрізнявся.

Загальний рівень сформованості когнітивно-
го компоненту професійної підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури має позитивну динаміку
під час переходу на кредитно-модульну систему
організації професійної підготовки про що свідчать
результати досліджень. Так, у експериментальній
групі підвищення показника знань спостерігається на
рівні 0,55 балів  В той же час у контрольній групі по-
кращення результату відбулось на 0,47 бали.

Результати дослідження за діяльнісно-техноло-
гічним напрямом моніторингу засвідчив покращен-
ня результатів при переході на кредитно-модульну
технологію навчання. Необхідно відмітити, що на по-
чатку експерименту рівень знань як у контрольній,
так і у експериментальній групах практично був од-
наковий. При цьому високий рівень готовності сту-
дентів зі спеціальності «Фізичне виховання»  під час
вивчення практичних дисциплін спостерігався у ек-
спериментальній групі порівняно з контрольною.
Рівень готовності дорівнював відповідно 26,2% і 22,1%.
Базовий рівень становив у експериментальній 30%, а
у контрольній 34,6%. Достатній рівень під час навчан-
ня за кредитно-модульною технологією дорівнював
26,1%, а за традиційною системою 20%. Низький
рівень у експериментальній і контрольній групі ста-
новив відповідно 17,8% і 23,3%. Також слід відмітити,
що якість проведення навчально-тренувального про-
цесу з кожним роком покращується. Так, за 2004 –
2005 навчальний рік середня кількість тих, хто покра-
щив своє спортивне звання становить 15%, у
2005-2006 навчальний рік –  20%. Що стосується 2006
– 2007 року, то середній відсоток таких студентів ста-
новить 28%.

Крім цього, про покращення результатів екс-
перименту свідчать показники абсолютної і якісної
успішності студентської молоді. Так, результати аб-
солютної успішності  в середньому за традиційною
системою навчання збільшились не значно і станов-
лять 92,3% (на початку експерименту 89,1%), якісної
успішності – 45,3% (порівняно з 42,7% на вихідному
етапі). Якщо порівняти дані з показники успішності
студентів під час навчання за КМСОНП, то ми поба-
чимо, що абсолютна і якісна успішність достовірно
покращилась і дорівнює  відповідно 96,5% (порівня-
но з 89,7% на вихідному етапі) і 47,5% (на початку
експерименту 42,3%). Підвищення результатів абсо-
лютної успішності пояснюється покращенням

Контрольна група  Експериментальна група Рівні підготов-
ки Початок 

експериме-
нту 

Завершальний 
етап експериме-

нту 

t – 
Стьюде-
нта 

Початок екс-
перименту 

Завершальний 
етап експери-
менту 

t – 
Стью-
дента 

Високий 13,8 15,7 1,98 14,5 21,1 4,93 
Базовий 38,9 38,4 0,89 39,1 42,8 2,36 
Достатній 35,2 33,6 1,56 34,5 30,4 2,51 
Низький 12,1 12,3 0,34 11,9 5,7 4,57 
 

Таблиця 1.
Динаміка рівнів потрібнісно-мотиваційного компоненту майбутніх вчителів фізичної культури

Таблиця 2
Динаміка рівнів інтеграційного компоненту майбутніх вчителів фізичної культури

Контрольна група  Експериментальна група Рівні підготов-
ки Початок 

експериме-
нту 

Завершальний 
етап експериме-

нту 

t – 
Стьюде-
нта 

Початок екс-
перименту 

Завершальний 
етап експери-
менту 

t – 
Стью-
дента 

Високий 18,2 21,8 2,08 17,9 41,8 6,84 
Базовий 33,9 28,9 2,67 34,1 31 2,02 
Достатній 38,1 39,2 1,16 38,4 24,1 3,97 
Низький 9,8 10,1 0,27 9,6 3,7 2,58 
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відвідуваності занять студентів. Так, за традиційною
системою відвідуваність занять становила в середнь-
ому 68%, а за кредитно-модульною технологією на-
вчання – 76%. Також слід відмітити, що значно зрос-
ла  активність студентів  під час проходження
практичних дисциплін. Де підвищення активності сту-
дентської молоді відбулось за рахунок участі студентів
у змаганнях з того чи іншого виду спорту, який вив-
чали вони під час занять.

Інтеграційний компонент професійної діяль-
ності досліджувався за результатами комплексного
кваліфікаційного іспиту, проходження педагогічної
практики, а також за допомогою опитування вчителів
фізичної культури шкіл м. Києва і Київської області.
Одержані результати засвідчили, що при переході на
кредитно-модульну технологію навчання спостері-
гається позитивна динаміка професійної підготовки
студентів зі спеціальності «Фізичне виховання» по-
рівняно з традиційною системою.

Так, середня оцінка за здачу державних екза-
менів  у  експериментальній групі становив 4,1±0,09
бали, а у контрольній групі 3,8±0,04 бали. При цьому
високий рівень при переході на кредитно-модульну
технологію організації навчального процесу показа-
ли 28,9% студентів, базовий – 43,9%, достатній – 29,2%
і низького рівня було не виявлено, тоді як за традицій-
ною системою високий рівень готовності дорівню-
вав лише 23,1%, базовий – 34,8%, достатній – 38,3% і
низький – 3,8%. Результати комплексного кваліфіка-
ційного іспиту засвідчують позитивну динаміку у
експериментальній групі порівняно з контрольною.

Проведений аналіз оцінки проходження вироб-
ничої практики студентами у експериментальній
групі показав наступні результати: високий рівень
становить – 48,3%, базовий – 27,6% , достатній – 18,7%
і низький – 5,4%. Що стосується контрольної групи,
то показники готовності студентської молоді достов-
ірно нижчі. Так, високий рівень дорівнював 22,4%,
базовий – 25,6%, достатній – 40,7% і низький рівень
11,3%. Результати анкетування серед вчителів фізич-
ної культури мали наступний вигляд. Із усіх студентів,
які проходили виробничу практику під час навчання
за кредитно-модульною технологією високий рівень
показали 48,3% майбутніх вчителів фізичної культу-
ри, базовий рівень – 21,6% , достатній – 24,3% і низь-
кий 5,8%.

У контрольній групі вчителі фізичної культу-
ри відмітили значно гірші результати діяльності прак-
тикантів. Так, на високому рівні оцінили 19,8% сту-
дентської  молоді ,  на  базовому  – 26,3%, на
достатньому – 38,7% і на низькому – 15,2%. Порівню-
ючи результати майбутніх фахівців під час проход-
ження виробничої практики, які виставили вчителі
фізичної культури з вузівськими показниками не ви-
явлено достовірної відмінності. Це говорить про об-
’єктивність даних оцінок і достатньо високий профес-
іоналізм експертів, які брали участь в анкетуванні.

Під час опитування вчителів фізичної культу-
ри про рівень теоретичної, практичної і методичної
підготовленості студентської молоді, а для цього зас-
тосовувались два рівня готовності достатній і недо-

статній були отримані наступні результати. Так, 81,9%
вчителів відмічають достатній рівень володіння тео-
ретичними знаннями за даним фахом майбутніми
вчителями фізичної культури і лише 18,9% – недо-
статній у експериментальній групі. Що стосується
контрольної групи, то результати тут наступні: дос-
татній рівень теоретичної підготовки мають  74,6%
студентів, недостатній – 25,6%. Практичними умін-
нями і навичками 100% студентів володіють на дос-
татньому рівні при переході на кредитно-модульну
систему організації навчального процесу, а за тради-
ційною технологією достатній рівень практичної го-
товності становив 81,2% і недостатній 18,8% студен-
тської молоді. Що стосується питання рівня володіння
методикою навчання, то 81% опитаних вчителів фізич-
ної культури вважають достатнім рівень підготовле-
ності студентської молоді у експериментальній групі
і 68,7% – у контрольній групі. Недостатній рівень у
експериментальній групі становив, 9,5%, а у конт-
рольній групі – 17,4%  При цьому 9,5% вчителям
складно відповісти на дане питання у експеримен-
тальній групі і 14,9% у контрольній групі.

Аналіз рівневої динаміки засвідчує, що висо-
кий рівень готовності фахівців до своєї майбутньої
діяльності у експериментальній групі (41,8%, порівня-
но з 17,9% на попередньому етапі) значно покращив-
ся відносно  контрольної групи (21,8%, порівняно з
18,2% на вихідному етапі) (табл. 2). Базовий рівень дещо
зменшився у студентів, які навчались за кредитно-мо-
дульною технологією (31%, на початку експерименту
34,1%) ніж у тих, хто навчався за традиційною систе-
мою (28,9%, порівняно з 33,9% на попередньому
етапі). Достатній рівень у експериментальній групі
становив 24,1% (порівняно з 38,4% на вихідному етапі),
а у контрольній 39,2% (на початку експерименту
38,1%). Низький рівень готовності засвідчили у експе-
риментальній групі лише 3,7% студентів  (порівняно з
9,6% на попередньому етапі). У контрольній групі дос-
ліджуваних на низькому рівні готовності до роботи
вчителем фізичної культури залишилось 10,1%  (по-
рівняно з 9,8% на вихідному етапі).

Висновки.
Таким чином, одержані у процесі експеримен-

тального навчання позитивні і вірогідні результати
застосування моделі оптимізації професійної підго-
товки до роботи вчителем фізичної культури, засвід-
чують її достатню ефективність і підтверджують по-
ложення висунутої гіпотези, надають підстави вважати
мету та завдання дослідження реалізованими.

 При цьому виокремлено загальні законо-
мірності професійної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури, провідною ознакою яких є те, що
студенти, які навчались лише за кредитно-модульною
системою організації навчального процесу краще
пристосовувались до неї, ніж ті, що отримували знан-
ня як за традиційною, так і за кредитно-модульною
технологіями. Підтвердженням цьому є покращення
результатів абсолютної і якісної успішності студентів
І-ІІ курсів. Крім цього, при переході на КМСОНП спо-
стерігається позитивна динаміка професійної підго-
товки студентів зі спеціальності «Фізичне виховання»
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порівняно з традиційною системою. Про це засвід-
чує аналіз рівневої динаміки, при якому високий
рівень готовності фахівців до своєї майбутньої діяль-
ності, яка оцінювалась за трьома критеріями (моти-
ваційним, когнітивним та діяльнісним) у експеримен-
тальній групі покращився на 23,9%, тоді як у
контрольній групі лише на 3,6%.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем визначен-
ня ефективності застосування моделі оптимізації про-
фесійної підготовки майбутніх вчителів фізичної
культури.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Троценко Т.Ю.
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди”

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу стану розвитку
туристсько-краєзнавчої діяльності в загальноосвітніх закла-
дах, проблемам та перспективам розвитку.
Основні завдання туристсько-краєзнавчої діяльності поляга-
ють у тому, щоб допомогти школі у навчанні й вихованні
учнів, відродити духовність, моральність, національну са-
мосвідомість, прищеплювати любов до праці; залучати їх до
проведення в походах пошукової та суспільно-корисної ро-
боти, поповнювати зібраними в походах і подорожах мате-
ріалами краєзнавчі музеї, кабінети та кутки;  виховувати
міцний і дружний учнівський колектив, установлювати й
зміцнювати зв’язки між дітьми різних шкіл, сіл, міст, націо-
нальностей; загартовувати учнів фізично й морально.
Ключові слова: туристсько-краєзнавча діяльність, проблеми
розвитку.
Аннотация. Троценко Т.Ю. Проблемы развития школьной
туристско-краеведческой деятельности. Данная статья по-
священа анализу состояния развития туристско-краеведчес-
кой деятельности в общеобразовательных заведениях, про-
блемам та перспективам  развития . Основные задачи
туристско-краеведческой деятельности состоят в том, чтобы
помочь школе в обучении и воспитании учеников, возро-
дить духовность, нравственность, национальное самосозна-
ние, прививать любовь к работе; привлекать их к проведе-
нию в походах поисковой и общественно-полезной работы,
пополнять собранными в походах и путешествиях материа-
лами краеведческие музеи, кабинеты и уголки;  воспитывать
крепкий и дружный ученический коллектив, устанавливать и

укреплять связи между детьми разных школ, сел, мост, наци-
ональностей; закалять учеников физически и морально.
Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, про-
блемы развития.
Annotation. Trotsenko T.Y. Problems of development of
tourist-regional activity at general school. The given article is
devoted to the analysis of development status of tourist-regional
activity in general establishments, to the problems that to the
prospects of development. Primal problems of tourist study of
local lore activity - to help school with learning and education
of pupils. To revive spirituality, morals, a national self-
consciousness. To inoculate love to work. To attract children in
search and public beneficial work. To supplement with stuffs
study of local lore museums, studies and уголки. To bring up
strong and amicable student’s collective. To establish and
strengthen communications between children of different
schools, villages, the bridge, nationalities. To quench pupils
physically and morally.
Keywords: tourist-regional activity, problems of development.

Вступ.
Проблема розвитку дитячо-юнацького туриз-

му є надзвичайно важливою на даний час. Як свідчить
аналіз літературних джерел [1-6], туризм у поєднанні
з краєзнавчою роботою є багатогранним видом діяль-
ності учнів. Він дає їм змогу самовдосконалюватися,
формувати фізичні якості, яким приділяється особ-
лива увага. Тому туризм уведено до навчальної про-
грами “Фізична культура” для загальноосвітніх шкіл
як важливий засіб підвищення рухової та соціальної
активності учнів. Навчання ж у школі, участь у сусп-
ільно-корисній праці, гуртках, а для багатьох ще й за-
няття в музичній, художній та інших школах, приготу-
вання домашніх завдань,  читання художньої
літератури, перегляд телепередач – усе це потребує
від учнів значних витрат енергії. Тому для зняття вто-
ми їм потрібен повноцінний відпочинок, який вклю-
чає заняття туристсько-краєзнавчих гуртках, походи
вихідного дня, ігри. За цих умов організація правиль-
ного відпочинку учнів, особливо у вихідні дні й на
канікулах є одним з невідкладних завдань батьків і
вчителів школи.

Змістовні, систематичні заняття туризмом і
краєзнавством позитивно впливають на духовний
розвиток учнів. Вони змінюють напруження, дають
позитивний вихід енергії, створюють умови для са-
мореалізації і розвитку творчих здібностей школярів.
Туристсько-краєзнавча діяльність допомагає у фор-
муванні в учнів низки морально-вольових якостей:
дисциплінованості, цілеспрямованості, милосердя,
витримки, товариськості, працьовитості, загартовує
волю, вчить поважати людей і цінувати їхню працю.

Аналіз педагогічної літератури та практики
свідчить , що туризм також сприяє пізнавальній і дос-
лідницькій краєзнавчій діяльності школярів й допо-
магає активно, емоційно пізнавати навколишнє се-
редовище. Він базується на підвищенні рухової
активності та змагальної азартності дітей під час по-
дорожей з використанням природнокліматичних
можливостей місцевості та сил природи: сонця, по-
вітря, води. Саме туризм створює умови, які вимага-
ють від дітей активних і самостійних дій [2, 6].

Туристсько-краєзнавча діяльність, як засіб соц-
іалізації учнів, сприяє формуванню моральної куль-
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тури особистості й має спиратися на основні прин-
ципи педагогіки. Особливу роль у туристсько-краєз-
навчій діяльності відіграє принцип колективізму, бо
виховання в колективі й через колектив відіграє пріо-
ритетну роль у формуванні рис характеру учнів. Вона
допомагає відчути й пізнати учням такі почуття, як
дружба й товариськість і як вони цінуються в похідних
умовах. Спільна участь у походах виробляє в них
уміння поєднувати особисті інтереси з інтересами
товаришів, створює відносини взаєморозуміння і взає-
модопомоги, які в кінцевому результаті переходять у
міцну дружбу. Разом з тим, туристи-краєзнавці ма-
ють знати, що умови похідного життя не завжди легкі,
вони потребують постійної турботи про товаришів,
прояву взаємодопомоги, формують колективістські
почуття [5].

Важлива сутність туристсько-краєзнавчої
діяльності у навчально-виховному процесі школярів
полягає в нерозривному зв’язку вивчення основ наук
з практикою, життям, довкіллям. У процесі вивчення
різних дисциплін шкільної програми в учнів розви-
вається інтерес до своїх родинних та національних
витоків, формується прагнення продовжувати тра-
диції свого народу. Школярі поступово усвідомлю-
ють сутність процесів у природі та між людьми, прин-
ципи співіснування, історичні зв’язки. Саме ця
діяльність є основою виховання любові до батьківсь-
кого роду, рідної природи, материнської мови й пісні,
допомагає вникнути історичного безпам’ятства й
бездуховності.

Формулювання цілей.
Мета дослідження полягає у виявленні про-

блем розвитку шкільної туристко-краєзнавчої діяль-
ності на сучасному етапі

Завдання:  проаналізувати стан досліджуваної
проблеми в сучасній теорії і практиці; визначити ефек-
тивність використання різних форм туристсько-крає-
знавчої роботи в школі.

Результати досліджень.
Організація і проведення туристсько-краєзнав-

чої діяльності вчителями загальноосвітніх шкіл є важ-
ливим етапом залучення школярів до вивчення рідно-
го краю, пошукової роботи, виховання гуманного
ставлення до природи, формування різнобічно роз-
виненої особистості, здатної свідомо мислити, сприй-
мати оточуючу дійсність, дбати про своє здоров’я й
добробут інших. Також необхідно зазначити, що
місцеві екскурсії, одно- і дводенні походи, змагання,
походи вихідного дня є активними, найбільш плідни-
ми, емоційно наповненими формами занять туриз-
мом та краєзнавством, які дають стійкий, довготри-
валий, моральний і навчально-виховний ефект.

Реалізація навчально-виховного потенціалу ту-
ристсько-краєзнавчої діяльності залежали й від дотри-
мання основних вимог її організації: туристсько-крає-
знавча діяльність має відповідати наміченим
дидактичним і виховним цілям; вона має бути органі-
зована на основі моральних принципів; мати чітко
визначений обсяг, зміст, терміни, час і місце прове-
дення; відрізнятися колективним характером. При цьо-
му складність туристсько-краєзнавчої діяльності має

зростати з віком учнів, а всякі дії школярів мають суп-
роводжуватися й закінчуватися їх аналізом, на основі
якого має плануватися майбутня діяльність. Дотриман-
ня цих вимог щодо організації і проведення туристсь-
ко-краєзнавчої діяльності давало змогу найбільш доц-
ільно організовувати практичну діяльність школярів і
надавати їй виховного характеру.

Щоб визначити, яка кількість туризму потрібна
школі слід відштовхуватися від віку учнів, їх інтересів,
захоплень, схильностей. Потрібно з’ясувати, яке став-
лення школярів до туризму переважає в школі, чи
всім він подобається. Туризм потрібен кожній дитині,
але в різній мірі. У цьому проявляється зміст розпод-
ілу шкільного туризму на дві сфери, які однаково
потрібні школі: масовий туризм – для великої кількості
учнів і гуртковий туризм – для малої кількості учнів.
Ці дві складові взаємозалежні, доповнюють одна одну.
У школі має бути баланс масового й гурткового ту-
ризму. Для системи туристсько-краєзнавчої діяль-
ності важливим є її постійний розвиток, якісне й
кількісне вдосконалення, постійний рух вперед [5].

Сутністю туристської діяльності, тією найістот-
нішою формою її, без якої немає туризму, є похід.
Тож важливою для нашого дослідження була розроб-
ка питань організації і проведення одно- і дводенних
походів. Від їх ефективного вирішення залежало усп-
ішне виконання обраних туристською групою оздо-
ровчих, спортивних, пізнавальних і виховних завдань
та дотримання правил безпеки руху на маршруті
всіма учасниками туристських походів. Попередня
практика їх проведення та системний аналіз досвіду
дав змогу розробити загальні вимоги до організації і
проведення туристських походів зі школярами. Їх
сутність полягала в забезпеченні комфортності по-
хідного побуту, дотримання правил безпеки руху,
виконання нормативних вимог пересування на мар-
шруті походу й організація дозвілля учнів під час
відпочинку на привалах.

Результати проведеного дослідження також
показали, що максимальному залученню школярів
до участі туристсько-краєзнавчій діяльності сприяли
спеціально організовані фізкультурно-оздоровчі та
розважальні свята й туристські змагання. Такі масові
заходи проводилися під час канікул та у вихідні дні з
участю батьків, учителів експериментальних груп під
загальним керівництвом директорів загальноосвітніх
шкіл. Організовувати і проводити туристські змаган-
ня, фізкультурно-оздоровчі та розважальні свята у
школах допомагали відомі туристи-краєзнавці та ви-
пускники шкіл, які багато років займалися туризмом.

У процесі проведення дослідження ми розгля-
дали туристсько-краєзнавчу роботу як тривалу бага-
тоденну рухливу гру, яка впливає на формування
особистості учнів через форми своєї організації, вста-
новлення міжособистісних стосунків з іншими шко-
лярами і дорослими та інші об’єктивні та суб’єктивні
чинники. Адже активний пішохідний туризм з його
значним, але рівномірно розподіленим в часі наван-
таженням позитивно впливає на психофізичний стан
школярів. Це дає змогу моделювати у процесі турис-
тсько-краєзнавчої роботи реальні життєві ситуації,
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спонукає учнів до конкретних дій, уможливлює ре-
гулярне проведення активного дозвілля та організа-
цію відпочинку на природі зі школярами.

З метою реалізації цього положення на прак-
тиці систематично проводилася відповідна організа-
ційно-методична робота з батьками учнів. Вона спря-
мовувалася на формування у батьків ціннісних
орієнтацій та надання їм необхідних знань про мету й
завдання морального та фізичного виховання дітей у
сім’ї, про форми організації туристсько-краєзнавчої
роботи за місцем проживання учнів. Це досягалося
у процесі проведення бесід, диспутів, індивідуальних
консультацій з батьками; організації показових занять
з демонстрацією фото- і відео матеріалів та зустрічей
з обміну досвідом морального виховання дітей у сім’ї;
використання батьківської допомоги у роботі турис-
тсько-краєзнавчих гуртків; залучення батьків до
організації і проведення виставок, конкурсів, ранків,
екскурсій, туристських свят і змагань та походів вихі-
дного дня. Така спільна діяльність сприяла встанов-
ленню тісного взаємозв’язку школи і сім’ї, визначен-
ню єдиних вимог до школярів, проведенню чіткої
координації зусиль школи і сім’ї, створенню сприят-
ливих умов для розвитку особистісних моральних
якостей школярів.

Оскільки спільна туристсько-краєзнавча
діяльність здійснювалася в різних формах, кожний захід
мав досить ґрунтовне опрацювання з використанням
різних форм залучення учнів до самостійного пошу-
ку краєзнавчих матеріалів. У цю діяльність включа-
лися й батьки, які стали постійними учасниками ту-
ристських свят, виховних заходів, екскурсій, виставок,
конкурсів, що в сукупності сприяло зближенню сімей
зі школою. Ефективність цих заходів полягала в тому,
що вони давали змогу активізувати увагу школярів
не тільки на пізнанні духовної і матеріальної культу-
ри народу, а й на таких моральних якостях особис-
тості, як відповідальність, самостійність, чуйність,
бережливість та ін.

Важливість використання різноманітних форм
організації туристсько-краєзнавчої діяльності у на-
вчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл
очевидна. Але чому ж туризм наразі так і не зайняв у
школі належної позиції? Причина цього – недооцін-
ка значення дитячого туризму керівниками освіти і
непідготовленістю учителів. Лише деякі вчителі у свої
студентські роки вивчали питання організації і про-
ведення туристсько-краєзнавчої роботи в школі. Але
безсумнівно кожен з них зуміє провести програмну
екскурсію, він розповість дітям багато цікавого і ко-
рисного, зуміє методично грамотно побудувати по-
каз. Звісно, ніхто з вчителів педагогічної цінності екс-
курсій заперечувати не буде, а от туристичні походи
у багатьох на другому плані. Чому ж так? Деякими
причинами є: надзвичайна зайнятість учителів основ-
ною роботою – уроками, тому займатися з дітьми
туризмом їм доводиться у свій вільний час; відсутність
окремої оплати за проведення туристської роботи,
до того ж учитель завжди був змушений сам здійсню-
вати чималі витрати з особистого бюджету, щоб мати
можливість ходити із класом у туристські походи;

неможливість для більшості родин фінансувати за-
няття своїх дітей туризмом у повному обсязі. Досить
вагомою причиною через яку вчителі втрачають
можливість відправитися з учнями в  похід є
відсутність або недостатня кількість туристського спо-
рядження і необхідного інвентарю в школах.

Існують також і інші причини, що стосуються
самого вчителя, якому зручніше вважати туристську
роботу не таким вже і цінним виховним засобом, аніж
признати свою до нього непідготовленість. І це дійсно
так. Десятиріччями держава закликала розвивати
шкільний туризм, але майже нічого не зробила для
підготовки вчителів до цієї форми роботи. Не маючи
певної методичної, фізичної і технічної підготовки,
вчитель не може вирушити з дітьми навіть в одноден-
ний похід.

Передумови для повноцінного використан-
ня туризму в школі можуть виникнути лише тоді,
коли педагогічна свідомість повністю звільниться
від комплексу авторитарності. Одним із завдань
зміцнення позицій шкільного туризму в системі
освіти є необхідність у подоланні зневаги до теорії
педагогіки  туризму.  Без  розробленої  теорії
шкільного туризму не можна ані здійснити підго-
товку кадрів, ані допомогти єдності підходу до ту-
ристської справи в освіті [5].

Висновки.
Основні завдання туристсько-краєзнавчої діяль-

ності полягають у тому, щоб допомогти школі у на-
вчанні й вихованні учнів, відродити духовність, мо-
ральність, національну самосвідомість, сформувати в
них риси високої громадянськості; прищеплювати
любов до праці; залучати їх до проведення в походах
пошукової та суспільно-корисної роботи, поповню-
вати зібраними в походах і подорожах матеріалами
краєзнавчі музеї, кабінети та кутки;  виховувати міцний
і дружний учнівський колектив, установлювати й
зміцнювати зв’язки між дітьми різних шкіл, сіл, міст,
національностей; загартовувати учнів фізично й мо-
рально. У зв’язку з цим, сьогодні необхідна розробка
певної системи проведення туристсько-краєзнавчої
роботи в школі, яка б відповідала сучасним вимогам і
задовольняла б потреби як педагогів, так і учнів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
шкільної туристсько-краєзнавчої діяльності.
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Аннотация. В статье изучена локализация общего центра
тяжести тела высоко квалифицированных спортсменов-бо-
дибилдеров, а также на основе всестороннего анализа пост-
роена модель, характеризующая взаимосвязь общего центра
тяжести спортсменов с их антропометрическими показате-
лями. Составлена математическая модель спортсмена. Она
характеризует взаимосвязь локализации общего центра тя-
жести бодибилдера высокой квалификации с его антропо-
метрическими показателями.
Ключевые слова. Общий центр тяжести, локализация, ана-
лиз, корреляция, взаимосвязь, модель.
Анотація. Усиченко В.В. Вивчення загального центру тяжін-
ня тіла спортсменов-бодібілдеров високої кваліфікації. У
статті вивчена локалізація загального центра ваги тіла висо-
ко кваліфікованих спортсменів-бодібілдерів, а також на ос-
нові всебічного аналізу побудована модель, що характери-
зує взаємозв’язок загального центра ваги спортсменів з їх
антропометричними показниками. Складено математичну
модель спортсмена. Вона характеризує взаємозв’язок локал-
ізації загального центра ваги бодібілдера високої кваліфі-
кації з його антропометричними показниками.
Ключові слова. Загальний центр тяжіння, локалізація, аналіз,
кореляція, взаємозв’язок, модель.
Annotation. Usychenko V.V. Determining of the common
barycentre of the body of the sportsmen specializing in
bodybuilging of tall  qualification. In the article studied
localization of general centre of gravity of body highly skilled
sportsmen-bodybuilders, also on the basis of comprehensive
analysis and built a  model, which characterizing
intercommunication of general centre of gravity of sportsmen
with their anthropometric indexes. The mathematical model of
the sportsman is made. She characterizes interrelation of
localization of general centre of gravity sportsmen-bodybuilder
tall qualification with his anthropometric parameters.
Key words: general centre of gravity, localization, analysis,
correlation, intercommunication, model.

Введение.
Рассматривая тело человека как систему вза-

имно подвижных масс, следует отметить, что оно
обладает вполне определенными динамическими
свойствами. В зависимости от того, как эти массы
располагаются в пространстве друг относительно
друга, а также, на сколько они подвижны, зависят и
динамические свойства всего тела человека. Тело
человека как биомеханическая система находится в
равновесии, степень устойчивости которого харак-
теризует положение общего центра тяжести (ОЦТ)
тела спортсмена. Другими словами, по положению
ОЦТ тела человека оценивают различные статичес-
кие положения. Так как тело человека не является
неизменным твердым телом, а представляет собой
систему подвижных звеньев, то положение ОЦТ бу-
дет определяться главным образом позой тела чело-
века и изменяться с изменением позы. Процессы
накопления организмом человека гравитационной
энергии объективно отражает высота расположения
над опорой ОЦТ тела [5].

Положение ОЦТ в теле человека изучалось
многими исследователями [3, 4]. Как известно, его
локализация у человека зависит от размещения ЦМ
отдельных частей тела. Любые изменения в теле, свя-
занные с перемещением его масс и нарушением пре-
жнего их соотношения, изменяют и положение ОЦТ.

По свидетельствам авторов, впервые положе-
ние ОЦТ определил  Джованни Альфонсо Борели
[4], который в 1679 г. в своей книге “О локомоциях
животных” писал, что ЦМ человеческого тела, нахо-
дящегося в выпрямленном состоянии располагается
между ягодицами и лобком”. Пользуясь методом
уравновешивания (рычагом первого рода), он опре-
делял локализацию ОЦТ тела на трупах, положив их
на доску и уравновесив ее на остром клине.

Для изучения положения ОЦТ было много
сделано W. Braune, 0. Fischer  (1989) [7], которые
проводили свои исследования на трупах. На основа-
нии этих исследований они определили, что ОЦТ тела
человека расположен в области малого таза в сред-
нем на 2,5см ниже мыса крестца и на 4-5см выше
поперечной оси тазобедренного сустава. Если при
стоянии туловище выдвинуто вперед, то вертикаль
ОЦТ тела проходит впереди поперечных осей вра-
щения тазобедренного, коленного и голеностопного
сочленений.

В процессе выполнения физических упражне-
ний человек изменяет площадь опоры, взаимное по-
ложение звеньев тела, то есть позу — и тем самым
изменяет место положения ОЦТ тела по отношению
к опорному контуру. Все это приводит к изменению
механических показателей устойчивости равновесия.
Степень напряжения тех или иных мышечных групп
зависит от положения центра тяжести (ЦТ) соответ-
ствующего звена и вышележащих звеньев.

Определение локализации общего центра масс
(ОЦТ) тела атлета важно как для решения различных
вопросов механики спортивных движений, так и для
описания соматических особенностей спортсмена
[2]. Как отмечают специалисты, у спортсменов при
одинаковых линейных размерах тела положение ОЦТ
тела может быть различным в зависимости от удель-
ного веса тех или иных тканей и органов, заключен-
ных в этих размерах, количество массы, определяе-
мое этими размерами, может быть неодинаково.
Когда речь идет о ОЦТ тела человека, фактически
подразумевается не геометрическая точка, а сфера,
в которой эта точка непрерывно перемещается. Это
перемещение обуславливается процессами крово-
обращения, дыхания, пищеварения, мышечного тре-
мора и особенностей геометрии масс тела спортсме-
на .  Существует мнение,  согласно которому
ориентировочно можно считать, что диаметр той
сферы, внутри которой происходит постоянное пе-
ремещение ОЦТ тела в ортоградном положении, рав-
няется около 10 мм.

Как показал анализ литературных источников,
в настоящее время существуют отработанные мето-
ды определения ОЦТ, используемые в практике фи-
зического воспитания и спорта. По мнению специа-
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Рис. 1. Геометрия масс тела человека: цент-
ры тяжести и относительные веса звеньев

(по О. Фишеру и Н. А. Бернштейну)

Рис.2. Определения локализации ОЦТ тела
квалифицированного бодибилдера

графическим методом

листов, зная вес звеньев и радиусы центров их тяже-
сти, можно приближенно определить положение
ОЦТ всего тела. ОЦТ всего тела - это воображаемая
точка, к которой приложена равнодействующая сил
тяжести всех звеньев тела. Например, при основной
стойке он расположен в области малого таза, впере-
ди крестца (по М.Ф. Иваницкому) [2].

Опытным путем (О. Фишер, Н.А. Бернштейн)
были определены средние данные о массе звеньев
тела и положении их центров тяжести. Если принять
вес тела за 100%, то вес каждого звена может быть
выражен в относительных единицах (%). При выпол-
нении расчетов не обязательно знать ни вес всего
тела, ни каждого его звена в абсолютных единицах.
Центры тяжести звеньев определены или по анато-
мическим ориентирам (голова, кисть), или по отно-
сительному расстоянию ЦТ от проксимального сус-
тава (радиус центра тяжести - часть всей длины
конечностей), или по пропорции (туловище, стопа).

Согласно рекомендаций специалистов [4,3],
при расчетах ОЦТ тела человека следует считать от-
носительную массу головы равным 7% массе всего
тела, туловища — 43%, плеча — 3%, предплечья —
2%, кисти — 1%, бедра — 12%, голени — 5%, стопы
— 2%. Центр тяжести звена определяют по расстоя-

нию от него до оси проксимального сустава — по
радиусу центра тяжести. Его выражают относитель-
но длины всего звена, принятой за единицу, считая
от проксимального сочленения. Для бедра он состав-
ляет приближенно 0,44; для голени — 0,42; для плеча
— 0,47; для предплечья — 0,42; для туловища — 0,44
(отмеряют расстояние от поперечной оси плечевых
суставов до оси тазобедренных суставов). Центр тя-
жести головы расположен в области турецкого седла
клиновидной кости (проекция спереди на поверхность
головы — между бровями, сбоку — на 3-3,5 см выше
наружного слухового прохода). Центр тяжести кисти
расположен в области головки третьей пястной кос-
ти, центр тяжести стопы - на прямой, соединяющей
пяточный бугор пяточной кости с концом второго
пальца, на расстоянии 0,44 от первой точки (рис.1).

Не смотря на то, что вопросы определения
ОЦТ спортсменов достаточно широко освещена в
литературных источниках, отыскать свидетельства
того, что специалистами была всесторонне исследо-
вана проблема изучения ОЦТ спортсменов-бодибил-
деров высокой квалификации, нам не удалось.

Работа выполнена согласно плана научно-ис-
следовательской работы кафедры кинезиологии На-
ционального университета физического воспитания
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Таблица 2 
Определение взаимосвязи между антропометрическими показателями  
спортсменов-бодибилдеров и ОЦТ тела (корреляционная матрица) 

 

  Рост, см 

Обхват 
бицепса, 
см 

обхват 
грудной 
клетки, 
см 

Обхват 
голени, 
см 

Обхват 
бедра, 
см 

Обхват 
предпле
чья, см 

Обхват 
талии, 
см 

ОЦТ, 
см 

Рост, см 1,00        
Обхват 
бицепса, см 0,49 1,00       

обхват 
грудной 
клетки, см 

0,51 0,88 1,00      

Обхват 
голени, см 0,32 0,67 0,55 1,00     

Обхват бедра, 
см 0,47 0,90 0,82 0,79 1,00    

Обхват 
предплечья, 
см 

0,55 0,77 0,67 0,83 0,88 1,00   

Обхват талии, 
см 0,76 0,55 0,59 0,22 0,42 0,40 1,00  

ОЦТ, см 0,75 0,68 0,63 0,44 0,68 0,68 0,60 1,00 
 

 Таблица 3 
Результат построения регрессионной модели ОЦТ бодибилдера высокой квалификации 

 
  Коэффициенты Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение -34,55 -104,49 35,40 
Рост, см 0,55 0,10 1,00 
Обхват бицепса, см 0,48 -1,57 2,54 
Обхват бедра, см 0,24 -1,11 1,58 
Обхват предплечья, см 0,13 -1,33 1,59 

 

Обхват 
бицепсов, см 

Обхват 
голени, см 

Обхват 
бедра, см 

Обхват 
предплечья, см 

К
ат
ег
ор
ия

, к
г 

Ро
ст

, 
см
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Та
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О
Ц
Т,

 
см

 

До 80 166 42,8 43,0 118,8 42,8 42,8 58,3 58,0 32,5 31,8 72,0 93,3 

80-90 170,5 48,0 48,1 131,5 44,8 44,6 69,5 70,0 39,5 39,6 76,0 101,5 

От 90 178,4 48,8 48,8 134,4 45,4 45,5 70,6 70,9 40,7 40,9 85,2 110,7 
 

Таблица 1
Локализация ОЦТ спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации
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и спорта Украины и «Сводного плана НИР в области
физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.»
Министерства Украины по делам семьи, молодежи
и спорта по теме: 2.2.2 «Совершенствование средств
и методов технической подготовки квалифицирован-
ных спортсменов».

Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить локализацию ОЦТ

тела высоко квалифицированных спортсменов-боди-
билдеров и разработать модель, характеризующую
взаимосвязь ОЦТ спортсменов с их морфологичес-
кими показателями.

Результаты исследований.
В наших исследованиях для определения рас-

положения ОЦТ тела спортсменов бодибилдеров
разной весовой категории использовался графичес-
кий метод, который традиционно используется в био-
механике (Биомеханика спорта, 2005).

На рис. 1 представлена типичная биосхема
расположения ОЦТ тела бодибилдера, определяемо-
го с помощью графического метода.

В результате проведенных исследований нами
были определены координаты ОЦТ спортсменов-
бодибилдеров высокой квалификации (табл. 1).

Таким образом, было установлено, что с уче-
том весовой категории локализация ОЦТ тела в сред-
нем имеет следующие значения: категория до 80 кг –
0, 93 м; категория до 90 кг – 1,02 м; категория свыше
90 кг – 1, 11 м.

В процессе дальнейшего анализа эмпиричес-
ких данных нами проведен корреляционный анализ,
позволивший установить взаимосвязь между антро-
пометрическими показателями спортсменов-боди-
билдеров высокой квалификации и расположением
их ОЦТ. В результате проведенных расчетов, было
определено, что существует тесная корреляция меж-
ду ОЦТ бодибилдеров и их ростом (r = 0,75), обхва-
том бицепса (r = 0,68), бедра (r = 0,68), а также обхва-
том предплечья (r =  0,68) (табл. 2).

В ходе дальнейшего исследования, нами была
построена модель локализации ОЦТ бодибилдера
высокой квалификации в зависимости от его антро-
пометрических показателей, наиболее тесно корре-
лирующих с ОЦТ спортсменов. Для решения постав-
ленной цели нами использовался пакет Анализа
данных, включенный в программу Microsoft Excel
(табл.3).

Следовательно, модель локализации ОЦТ боди-
билдера высокой квалификации имеет следующий вид:

4321 13,024,048,055,055,34 xxxxy ++++−= (1)
где   1x  — рост, см, 2x  — обхват бицепса, см, 3x  —
обхват бедра, см, 4x  — обхват предплечья, см.

Выводы.
В результате проведенного исследования нами

было изучено и проанализировано положение обще-
го центра масс бодибилдера высокой квалификации
разных весовых категорий и определено, что локали-
зация ОЦТ тела спортсменов в среднем имеет следу-
ющие значения: категория до 80 кг – 0, 93 м; категория
до 90 кг – 1,02 м; категория свыше 90 кг – 1, 11 м.

Корреляционный анализ позволил установить,
что ОЦТ тела бодибилдеров зависит от их роста
(r = 0,75), обхвата бицепса (r = 0,68), обхвата бедра
(r = 0,68), а также обхвата предплечья (r =  0,68).

Итогом исследования стало построение мате-
матической модели спортсмена, характеризующей
взаимосвязь локализации ОЦТ бодибилдера высокой
квалификации с его антропометрическими показа-
телями, имеющую вид (1).

Дальнейшее исследование необходимо напра-
вить на построение индивидуальных тренировочных
программ для спортсменов-бодибилдеров высокой
квалификации с учетом полученных данных.
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ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВВНЗ

(НА ПРИКЛАДІ ВПРАВИ «СМУГА ПЕРЕШКОД»)
Харабуга С.Г., Бріскін Ю.А., Климович Б.В.,

Лойко О.М, Людовик Т.В.
Львівський Інститут сухопутних військ НУ

„Львівська політехніка”

Анотація. Встановлена позитивна хвилеподібна динаміка
покращення результатів подолання смуги перешкод курсан-
тами під час їх навчання у військовому інституті. Зафіксова-
но високий рівень залежності результатів подолання смуги
перешкод від результатів бігу на 1000м і 3000м для кур-
сантів 1 курсу. Під час навчання рівень цієї кореляції посту-
пово зменшувався. Розроблені практичні рекомендації по
вдосконаленню навчального процесу.
Ключові слова: фізична підготовленість, курсанти, смуга
перешкод, динаміка, результат.
Аннотация. Харабуга С.Г, Климович Б.В, Лойко О.М, Людо-
вик Т.В. Информативные показатели физической подготов-
ленности  курсантов ВВУЗ (на примере упражнения „полоса
препятствий”). Установлена волнообразная динамика улуч-
шения результатов преодоления полосы препятствий кур-
сантами во время их обучения в военном институте. Зафик-
сирован высокий уровень зависимости результатов
преодоления полосы препятствий от результатов бега на
1000м и 3000м для курсантов 1 курса. Во время учебы уро-
вень этой корреляции постепенно уменьшался. Разработаны
практические рекомендации по совершенствованию учеб-
ного процесса. Ключевые слова: физическая подготовлен-
ность, курсанты, полоса препятствий, динамика, результат.
Annotation. Kharabouga S.G., Klymovitch B.V., Loyko O.M.,
Liudovyk T.V. Informative factors of cadets physical fitness in
the military institute (as an example „crossing and obstacle
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course”). Undulating dynamics of improvement of the results
of crossing an obstacle course during their study at the Military
Institute has been discovered. A high level of the dependence of
the results of crossing and obstacle course on the results of
running 1000 m and 3000 m distance is fixed. During the study
the level of this correlation has been going down gradually.
Practical recommendations on improving the training process
have been developed.
Key words: physical fitness, cadets, obstacle curse, dynamics, result.

Вступ.
Фізична підготовка займає важливе місце у

бойовій підготовці військовослужбовців. Це пояс-
нюється тим, що в бойових умовах офіцер повинен
бути готовим до виконання специфічної тривалої
фізичної роботи, яка може з’явитись в непередбаче-
них обставинах [1, 2]. В структурі загальної фізичної
підготовленості військовослужбовців спеціальна
фізична підготовленість має вирішальне значення [3,
4, 5]. Це підтверджується проведеними дослідження-
ми оцінки рівня фізичної підготовленості у спорт-
сменів-військовослужбовців, що спеціалізуються у
військовому спорті [6, 7, 8]. Ряд тестів оцінювання
фізичної підготовленості стали предметом їх військо-
во-спортивної спеціалізації [9, 10, 11], яка здійснюється
по всіх положень спеціалізації в олімпійських видах
спорту.

Відомо, що в значній мірі спеціальна фізична
підготовленість офіцерів Збройних Сил формується
під час навчання у військових ВНЗ (далі ВВНЗ). Тому
доцільно постійно вивчати динаміку показників фізич-
ної підготовленості у курсантів ВВНЗ для пошуку
шляхів покращення навчального процесу і своєчас-
ної його корекції. В першу чергу це стосується спец-
іальної фізичної працездатності, яку в більшості ви-
падків оцінюють по результатах подолання смуги
перешкод.

Разом з тим, у доступній літературі не знайде-
но результатів досліджень, що присвячені безпосе-
редньо вивченню цього питання. Разом з тим відо-
мо, що розвиток спеціальної витривалості посідає
важливе місце в системі фізичної підготовки спорт-
сменів [12]. Відсутність матеріалів по цьому напрям-
ку визначає актуальність даного дослідження.

Робота виконана за планом НДР Львівсько-
го Інституту сухопутних військ НУ „Львівська
політехніка”.

Формулювання цілей роботи.
Перед роботою були поставлені завдання:

1. Виявити динаміку результатів подолання смуги пе-
решкод у курсантів на протязі їх навчання у ВВНЗ;

2. Визначити взаємозв’язки результатів в подоланні
смуги перешкод від показників фізичної підго-
товленості.

В роботі використовувались наступні методи
дослідження: 1) аналіз спеціальної наукової та мето-
дичної літератури; 2) аналіз матеріалів тестування
курсантів під час їх навчання у ВВНЗ; 3) математичні
методи дослідження.

В роботі використовувались офіційні резуль-
тати тестування курсантів на кожному курсі навчан-
ня. Математична обробка результатів була стандарт-

ною; для оцінювання рівня залежності вираховува-
лись коефіцієнти рангової кореляції по Спірмену [13].
Темпи зростання результатів вираховувалися в абсо-
лютних числах і у відсоткових значеннях по відношен-
ню до вихідного рівня, за якій брали результати попе-
реднього курсу. Для оцінювання рівня витривалості
курсантів використовувались результати бігу на 1000
м і на 3000 м. Для оцінювання швидкісно-силових
здібностей були використані результати бігу на 100 м
та човникового бігу 10х10м. Умови виконання вправ
повністю відповідали вимогам НФП-97 [14]. Всі впра-
ви виконувались у військовому взутті (берці) вагою
однієї пари понад 1 кг.

Результати дослідження та їх обговорення.
Проведене дослідження показало, що по за-

вершенні 1-го курсу навчання у курсантів в серед-
ньому результат подолання смуги перешкод скла-
дав 2хв 24,6с.+/-9,7с. (при коефіцієнті варіації
V=6,7%). На 2-му курсі цей результат покращився
до 2хв18,5с+/-9,0с (V=6,5%). На 3-му курсі навчання
також зафіксовано покращення середнього резуль-
тату подолання смуги перешкод до 2хв13,4с+/-7,9с
(V=5,9%). На 4-му курсі середній результат по-
гіршився до 2хв15,1+/- 7,3с (V=5,4%). На 5-му курсі
зафіксовано найкращий час – 2хв10,1+/-6,3с при най-
меншому коефіцієнті варіації – 4,8%.

На підставі аналізу отриманих результатів про-
ведено дослідження на визначення темпів приросту
результатів в подоланні смуги перешкод на протязі

всього періоду навчання курсантів у ВВНЗ.
Встановлено, що при виконанні вправи подолання
смуги перешкод у порівнянні з 1-им курсом резуль-
тати курсантів на 2-му курсі покращилися на 6,1 се-
кунди або на 4,2%. На 3-му курсі це покращення скла-
ло 5,1 секунди або 3,8%. На 4-му курсі результати
погіршились на 1,7 секунди або на 1,3%. На випуск-
ному курсі зафіксовано покращення результатів на
5,0 секунди або на 3,3% в порівнянні з результатами
4-го курсу і на 3,3 секунди або 2,5% в порівнянні з
результатами 3-го курсу навчання.

 Отже, під час навчання приріст результатів в
подоланні смуги перешкод поступово зменшується.
Зафіксоване погіршення результатів на четвертому
курсі свідчить про наявність резервів в організації
навчального процесу, використання яких дозволить
запобігти погіршення результатів у курсантів 4-го
курсу і загальному покращенню на 5-му курсі.

 Як показує досвід занять з курсантами, подо-
лання смуги перешкод вимагає від курсантів мати
достатньо високий рівень витривалості та спритності.
У зв’язку з цим визначалась залежність результатів
подолання смуги перешкод від показників різних біго-
вих тестів, які використовуються у навчальному про-
цесі для оцінювання фізичної підготовленості кур-
сантів. Для цього був використаний кореляційний
аналіз по Спірмену. В якості тестів були вибрані біг
на 3000м, 1000м, 100м і човниковий біг 10х10м, що
входять згідно НФП-97 в перелік програмних норма-
тивів навчального процесу у ВВНЗ. Проведений ко-
реляційний аналіз дозволив встановити наступне.
Результат в подоланні смуги перешкод практично не
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залежить від результатів в бігу на короткі дистанції.
Коефіцієнти кореляції між результатами подолання
смуги перешкод і результатами бігу на 100м були
незначними і знаходились в межах від 0,27 (для кур-
сантів 1-го курсу) до 0,15 (для курсантів 5-го курсу),
що вказує на відсутність будь-якої залежності між
цими показниками.

 Аналогічна картина спостерігалась з динамі-
кою коефіцієнтів кореляції між результатами човни-
кового бігу та подолання смуги перешкод. На 1-му
курсі зафіксовано найбільший коефіцієнт кореляції –
0,31. На подальших курсах спостерігалось поступове
зменшення коефіцієнта до 0,13 на 5-му курсі. Такі
низькі показники коефіцієнта кореляції вказують на
відсутність взаємозв’язків рівня результатів човнико-
вого бігу і бігу на 100м на результат подолання смуги
перешкод. Вказані показники не мають необхідної
інформативності для об’єктивного оцінювання мож-
ливостей курсантів у виконанні цієї вправи, яка є ун-
іверсальним тестом для оцінювання спеціальної вит-
ривалості  військовослужбовців і  одночасно є
предметом військово-спортивної спеціалізації.

 Інша картина спостерігається при проведені
кореляційного аналізу між результатами бігу на 1000м
і 3000м з одної сторони і результатами подолання
смуги перешкод з другої. На 1-му курсі зафіксовано
найбільш високий показник коефіцієнта кореляції між
результатами бігу на 1000м і подолання смуги пере-
шкод, який склав 0,76. Це свідчить про значний вплив
результату в бігу на 1000 м на результат подолання
смуги перешкод курсантами 1-го курсу. На 2-му курсі
цей показник знизився до рівня 0,71. Наявність таких
високих коефіцієнтів свідчить про можливість оціню-
вання рівеня підготовленості курсантів перших двох
курсів до успішного подолання смуги перешкод. На
3-му і 4-му курсах спостерігалась тенденція незнач-
ного зменшення величини коефіцієнтів кореляції. На
3-му курсі коефіцієнт склав 0,63, на 4-му зменшився
до рівня 0,57. На 5-му курсі коефіцієнт фактично за-
лишився без змін – 0,56. Результати кореляційного
аналізу вказують на значний вплив рівня результатів
бігу на 1000м на результативність подолання смуги
перешкод курсантами старших курсів, хоча рівень
впливу на результат поступово зменшився. Аналогі-
чна картина спостерігається при проведені кореляц-
ійного аналізу між результатами подолання смуги
перешкод і бігу на 3000 м. На 1-му курсі зафіксовано
високий коефіцієнт кореляції 0,74, що також свідчить
про наявність значного впливу результату бігу на 3000
м на кінцевий результат подолання смуги перешкод.
На наступних курсах спостерігалась більш значна
динаміка зменшення цього коефіцієнта: на 2-му курсі
коефіцієнт кореляції дорівнював вже 0,57, на 3-му –
0,49, на 4-му – 0,4, на 5-му – 0,38. Така динаміка по-
ступового зменшення коефіцієнта кореляції свідчить
про те, що на результат подолання смуги перешкод
впливає зростаюча роль технічної підготовленості
курсантів. На 1-му курсі техніка подолання перешкод
знаходиться на приблизно подібному початковому
рівні, через що результат подолання смуги у значно-
му ступеню залежав від рівня розвитку витривалості.

По мірі оволодіння технікою подолання перешкод від
курсу до курсу спостерігалось зменшення цієї залеж-
ності. Найменші показники цього зв’язку зафіксовані
на 5-му курсі, коли рівень техніки подолання пере-
шкод є найбільшим у зв’язку із значним виконаним
обсягом вправ по подоланню перешкод на протязі
всього періоду навчання. Поступове покращення
техніки подолання перешкод сприяло зменшенню
залежності від рівня загальної витривалості, яким є
результат бігу на 3000м, з високого рівня на 1-му курсі
до незначного на 5-му курсі навчання. Відсутність
залежності результату подолання смуги перешкод з
одної сторони і результатами подолання коротких
дистанцій (100м і 10х10м), пояснюється тим, що заз-
начені бігові тести з максимальною інтенсивністю
належать до вправ, де основним фізіологічним меха-
нізмом енергозабезпечення є анаеробний алактат-
ний механізм [15]; при подоланні смуги перешкод
основним механізмом енергозабезпечення виконан-
ня вправи є гліколіз. Враховуючи, що між цими дво-
ма біохімічними реакціями існують конкурентні умо-
ви, відсутність цього зв’язку є об’єктивною з точки
зору біохімії м’язової діяльності. Значне зменшення
в кінці навчання у ВВНЗ рівня кореляції між резуль-
татами бігу на 3000м і подолання смуги перешкод
пояснюється також і тим, що біг на 3000м відносить-
ся до тих видів м’язової діяльності, які виконуються в
аеробних умовах. Найбільш високі коефіцієнти коре-
ляції спостерігаються з результатами бігу на 1000м,
які багато в чому залежать від ефективності гліколі-
тичного механізму енергозабезпечення роботи
м’язів. Порівняння результатів даного дослідження з
результатами попередньої роботи [16] підтверджує
зроблені висновки, що покращення результату в по-
доланні 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 підтверджувалось динамікою по-
казників коефіцієнта координаційно-технічної ефек-
тивності (КТЕ). Крім того, зроблене порівняння дає
можливість зробити висновок, що в процесі навчан-
ня у ВВНЗ в підготовленості курсантів до виконання
цього складно-технічного тесту відбувається зростан-
ня ефективності техніки подолання перешкод як ре-
зультат багаторазового повторення фізичних вправ
під час проведення навчальних занять.

Отже, висока інформативність результатів бігу
на 1000м дає підставу вважати, за ними можна достат-
ньо ефективно прогнозувати рівень фізичної підготов-
леності курсантів до виконання такої складно-техніч-
ної вправи, як подолання смуги перешкод. Результати
бігу на 100м і човникового бігу 10х10м недоцільно ви-
користовувати для оцінювання потенціальних можли-
востей в подоланні смуги перешкод у зв’язку з відсут-
ністю необхідного рівня інформативності
вищевказаних тестів. Необхідно звернути увагу на
організацію навчального процесу на старших курсах
для збереження динаміки темпу приросту результатів.
В першу чергу це стосується навчального процесу на
4-му курсу, де зафіксовано погіршення результатів.



125

Висновки:
1. Протягом навчання курсантів у ВВНЗ існує пози-
тивна динаміка покращення результатів в подоланні
смуги перешкод. Приріст результатів супроводжу-
вався зменшенням коефіцієнта варіації, що свідчить
про підвищення однорідності груп.

2. У курсантів I курсу встановлено високий рівень
залежності результатів подолання смуги перешкод
від результатів бігу на 1000м і 3000м. Коефіцієнт
рангової кореляції дорівнював відповідно 0,76 та
0,74. На старших курсах спостерігалось поступове
зменшення цієї залежності.

3. Встановлена відсутність залежності результатів в
подоланні смуги перешкод від рівня результатів в
бігу на 100м та човникового бігу 10х10м на протязі
усього періоду навчання курсантів у ВВНЗ.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зано із дослідженням динаміки силової підготовле-
ності майбутніх офіцерів під час їх навчання у ВВНЗ.
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ДЕСКРИПТОР СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ –ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Харківська А.А.
Харківський гуманітарно–педагогічний інститут

Анотація. У статті аналізується необхідність впровадження
тестових технологій, що значно розповсюдилися протягом
останніх років, і які не можуть розвиватися відокремлено від
інших педагогічних технологій. Автор обґрунтовував, що
розповсюдження ідей сучасних педагогічних технологій на-
вчання на дидактичні тести, безперечно, дозволить підвищи-
ти якість навчання; надасть можливість студенту контролю-
вати здобуті знання з усіх видів занять та дисциплін, що
вивчаються .У зв’язку з цим автор розглядає змістовні, тех-
нологічні й технічні вимоги до тестів, виконання яких зможе
віднести їх до сучасної соціально-особистісної освіти.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології на-
вчання, система тестування, тестові технології, контроль
якості знань.
Аннотация. Харьковская А.А. Дескриптор современных педа-
гогических технологий – тестовые технологии. В статье ана-
лизируется необходимость внедрения тестовых технологий,
которые получили значительное распространение в течение
последних лет, и которые не могут развиваться обособленно от
других педагогических технологий. Автор обосновал, что рас-
пространение идей современных педагогических технологий
обучения на тесты, безусловно, позволит повысить качество
обучения; предоставит студенту возможность контролировать
добытые знания по всем видам занятий и дисциплинам, кото-
рые изучаются. В связи  с этим автор рассматривает содержа-
тельные, технологические и технические требования к тестам,
выполнение которых сможет отнести их к современному соци-
ально-личностному образованию.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные тех-
нологии обучения, система тестирования, тестовые техно-
логии, контроль качества знаний.
Annotation. Kharkivs’ka A. Descriptor of modern pedagogical
technologies –  test technologies. Need of introducting test
technologies which can’t develop apart of other pedagogical
technologies is viewed. Author proved that test technologies
can increase the quality of teaching, will give to a student an
opportunity to control present knowledge from different
disciplines. Substantial, technological and technical requirements
to tests which are an important condition of modern social and
personal oriented education are also viewed.
Key words: informational-communicational technologies of
education, test system, test technologies, control above
knowledge’ quality.

Вступ.
Згідно з Національною доктриною розвитку

освіти України у ХХІ столітті в країні має стверджу-
ватися стратегія пришвидшеного розвитку освіти і
науки, упровадження новітніх інформаційних техно-
логій у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Міністерством освіти і науки України розроб-
лена Державна програма «Інформаційно-комуні-
каційні технології в освіті й науці на 2006-2010 роки»,
що передбачає інформатизацію освіти та входження
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України не тільки в Європейський, а й у світовий інфор-
маційний простори. «Реалізація Програми дозволить
підвищити якість і доступність освіти в регіонах Украї-
ни; забезпечити збереження, розвиток та ефективне
використання наукового та науково-педагогічного по-
тенціалу; створити національну інформаційну та те-
лекомунікаційну інфраструктуру освіти і науки на ос-
нові високошвидкісних мереж передачі даних,
забезпечити підвищення ефективності наукових досл-
іджень і створення умов їх запровадження»[1].

У рамках програми мають бути розв’язані
проблеми не тільки комп’ютеризації шкіл, ВНЗ,
підключення їх до Internet, а й розробки та викорис-
тання нових підходів, методів і засобів навчання, що
нададуть можливість забезпечити перехід вітчизня-
ної освіти на більш високий рівень. Насамперед це
стосується широкого використання електронних за-
собів навчання – слайд-лекцій, електронних підруч-
ників, електронних методичних матеріалів для різних
видів занять. Ця проблема надзвичайно актуальна:
по-перше, кількості літератури з нових дисциплін не
достатньо; по-друге, стрімкий розвиток нових на-
прямів технічного процесу (наприклад, інформацій-
но-комунікаційних технологій), який потребує пост-
ійного вдосконалення методичного забезпечення
навчального процесу, що неможливе згідно традиц-
ійного підходу. Крім того, широке застосування в наш
час знайшло це завдання і для дистанційного навчан-
ня у рамках екстернату.

Робота виконана за планом НДР Харківського
гуманітарно–педагогічного інституту.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті полягає в розкритті значення

тестових технологій, що значно розповсюдилися про-
тягом останніх років; обґрунтуванні неможливості їх
розвитку відокремлено від інших педагогічних техно-
логій та у зв’язку з цим розглянути змістовні, техно-
логічні й технічні вимоги до тестів, виконання яких
зможе віднести їх до сучасної соціально-особистіс-
ної освіти.

Результати досліджень.
Аналіз наукових робіт показав, що традиційні

методи і організаційні форми контролю страждають
інформаційною однозначністю, відсутністю об-
’єктивних вимірювальних показників, можливістю
суб’єктивного впливу студентів на результат контро-
лю. Дієвим шляхом усунення означених недоліків
вітчизняні й закордонні викладачі вищої педагогічної
школи вважають запровадження у практику стандар-
тизованих методів оцінювання, до яких належать: ек-
спрес-контроль на початку практичних, семінарсь-
ких, лабораторних занять; тестування; письмові
контрольні роботи; структурований за процедурою
контроль практичних навичок. Саме ці методи за
умов відповідності дидактичним цілям, меті та змісту
програм найбільше забезпечують об’єктивність та
точність контролю.

Технологія навчання – сукупність форм, ме-
тодів, прийомів та засобів передавання соціального
та (або) професійного досвіду в процесі навчання[2,
С.19].

На виконання указів Президента України «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонуван-
ня та розвитку освіти в Україні»[3], «Про першочер-
гові завдання щодо впровадження новітніх інформа-
ційних технологій»[4] вирішення вказаних завдань у
рамках вищих навчальних закладів певною мірою ста-
ло можливим при розробці та запровадженні сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
навчання.

Метою використання нових інформаційних
технологій (слайд-лекцій, електронних підручників,
систем тестування та навчання, електронної бібліо-
теки) є надання педагогам можливості роз’яснення
та опрацювання великого обсягу навчального мате-
ріалу з усіх видів занять (лекцій, лабораторних робіт,
практичних занять тощо); забезпечення доступу вик-
ладачів і студентів до внутрішніх і зовнішніх інформа-
ційних ресурсів; здійснення регулярного експрес-
контролю знань,  проведення поточного та
семестрового тестування студентів; скорочення часу
на створення методичного забезпечення по дисцип-
лінах, які викладаються; надання студентам можли-
вості здобути поглиблені знання, використовуючи
системи навчання й тестування.

Однак при підготовці спеціалістів існують певні
проблеми оцінювання ефективності застосування
інформаційних технологій (IT): використання окре-
мих компонентів ІТ у навчанні не дає можливості
отримати комплексну оцінку ефективності їх засто-
сування; немає оцінки ступеня впливу кожної дис-
ципліни на рівень підготовки спеціаліста; значна
інертність системи підготовки не дозволяє врахову-
вати вихідний рівень підготовки; неможливо отрима-
ти кількісну оцінку впливу видів, кількості, змісту
методичного забезпечення на рівень підготовки; існу-
юча система організації навчального процесу не доз-
воляє оперативно враховувати зміни вимог замов-
ника до випускників ВНЗ[5, С.187].

Тест – стандартизована психодіагностична
система завдань, яка призначена для встановлення
кількісних і якісних індивідуально-психологічних вла-
стивостей .У психологічній діагностиці–стандартизо-
ваний, часто обмежений у часі іспит[2, С.19].

Тестування – це відповідно завдання, що має
коротку стандартну форму і за допомогою резуль-
татів якого можна судити про психофізіологічні та інші
характеристики особистості або робити конкретні
соціологічні висновки[6, С. 671].

Тести – найбільш технологічна компонента
педагогічної діагностики.

Тестові завдання класифікуються так (см.рис.
1) [2, С. 74].

Використовуючи систему тестування знань
студентів, викладач може не тільки встановити рівень
і причини недостатнього засвоєння матеріалу, а й
проаналізувати ці причини. Наявність такого аналізу
дає можливість перейти до регулювання (переплану-
вання) як обсягу, так і змісту всього методичного за-
безпечення дисципліни, яка викладається. Крім того,
висуваються вимоги до номенклатури та якості елек-



127

Рис. 1.  Класифікація тестових завдань
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тронних підручників, слайд-лекцій, систем тестуван-
ня, до змісту та режимів роботи електронної бібліо-
теки тощо. Таке регулювання здійснюється по замк-
нутому циклу до здобуття необхідного рівня
засвоєння дисципліни не тільки конкретним студен-
том, а й студентською групою в цілому.

Головним засобом реалізації соціально-осо-
бистісного типу навчання є використання педагогіч-
них технологій проблемного, диференційованого,
рефлексивного, діалогового навчання і виховання,
технології колективної творчої діяльності тощо. Кож-
на з цих технологій робить свій внесок у розвиток
особистості студента, в його соціалізацію.

Тестові технології, що значно розповсюдили-
ся протягом останніх років, не можуть розвиватися
відокремлено від інших педагогічних технологій. Роз-
повсюдження ідей сучасних педагогічних технологій
навчання на дидактичні тести, безперечно, дозволить
підвищити якість навчання.

У зв’язку з цим розглянемо змістовні, техно-
логічні й технічні вимоги до тестів, виконання яких

зможе віднести їх до сучасної соціально-особистіс-
ної освіти.

Технологія проблемного навчання і вихован-
ня спрямована на забезпечення активного характе-
ру педагогічного процесу, а також цілісного багато-
аспектного розвитку особиcтісних якостей студентів
під час лекційної роботи. Технологія проблемного
навчання та виховання спирається на принципи нау-
ковості, креативності, варіативності, практичної орі-
єнтації, інтегрованості, системності. Цілі цієї техно-
логії досягаються реалізацією спеціальних сценаріїв
навчальної діяльності з  використанням розвиваючо-
го змісту навчального заходу. Реалізація проблемно-
го навчання підвищує мотивацію до пізнавальної
діяльності, сприяє глибокому розумінню навчально-
го матеріалу, формує конструктивне ставлення сту-
дентів до такого явища, як «проблема».

Тестова діагностика результатів проблемного
навчання має забезпечувати виявлення рівнів сис-
темності, інтегрованості мислення, його практичної
спрямованості. Оскільки проблемне навчання не пе-
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Приклад 1 (Фізика, тема «Кінематика»)
Можливі графіки параметрів руху, які відображають гальмування автомобіля

 υ , м/с 

 t, c 

 υ , м/с 

 t, c 

υ , м/с 

t, c 

 

редбачає заучування, схоластики, тестові завдання
мають робити  акцент на проблемності.

В інструкції для студента вказується, що тес-
тові завдання мають дві відповіді, серед яких може
бути будь-яка кількість правильних відповідей (або
жодної). Така конструкція тестового завдання дозво-
ляє уникнути «впізнавання» правильної відповіді, що
є характерним для завдань з однією правильною відпо-
віддю та декількома дистракторами. Довільна кількість
правильних відповідей вигідна тим, що змушує сту-
дента аналізувати всі надані відповіді. Крім того, збе-
рігається прийнятна для практичної діагностики
вірогідність випадкового вибору абсолютного пра-
вильної відповіді – один із чотирьох можливих.

Наведемо приклад тестових завдань, які відпо-
відають вищезазначеним вимогам (cм.приклад 1).

У цьому завданні немає указівки на те, яке
рівняння руху необхідно використовувати при пошу-
ку правильних відповідей. Задача стає проблемною.
Студент має зіставити умови завдання (практична
ситуація) з відповідями, в яких параметри руху пред-
ставлені в графічній схемі. Виконання цього завдан-
ня потребує глибокого розуміння суті механічного
руху та представлення його параметрів у вигляді гра-
фічної інформації.

Технологія диференційованого навчання і
виховання спрямована на забезпечення адресної
побудови педагогічного процесу. Ця технологія пе-
редбачає врахування пізнавальних інтересів студентів,
їх здібностей до тієї чи іншої діяльності, а також вра-
хування соціально-демографічних, соціально-психо-
логічних, індивідуально-особистісних, екзистенціаль-
но-особистісних, біоенергетичних особливостей
студентів, що впливають на ефективність засвоєння
ними навчальної інформації.

Із теорії тестів відомо, що найбільш інформа-
тивні тести середньої складності, тобто тести, в яких
частота правильного виконання завдань складає при-
близно 50%. Однак складно розробити тести, адапто-
вані на групи студентів, об’єднаних за тією чи іншою
ознакою, ще складніше – за сукупністю ознак. І най-
складнішою є задача складання тестів, що врахову-
ють індивідуальності кожного окремого студента.

У педагогічній діагностиці давно відомі адап-
тивні тести, які дозволяють врахувати деякі особли-
вості студентів, перш за все, рівень підготовки до роз-
в’язання навчальних задач різної складності.
Наприклад, досить нескладно емпірично визначити
середній рівень дидактичної складності завдань, що
вираховується згідно частоти вибору правильних
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відповідей у кожному завданні. Однак у випадку тех-
нології диференційованого навчання мова йде не про
врахування розподілу студентів на «сильних» і «слаб-
ких», а про тонкішу та більш важливу в людському
аспекті – особистісну  диференціацію. У зв’язку з
цим розглянемо деякі підходи до побудови тестів, що
враховують індивідуально-особистісні якості май-
бутніх фахівців.

Зупинимося окремо на основних педагогіч-
них цілях тестування – селекції, атестації (поточній,
проміжній, підсумковій) та оцінці реалізації освітнь-
ого стандарту.

Тести селекції необхідні для відбору частини
тих, хто атестується, для продовження навчання за
особливими освітніми програмами. Наприклад,
відбір випускників шкіл на престижні спеціальності у
ВНЗ – яскравий приклад використання тестів селекції.
Ці тести складні для значної частини абітурієнтів, од-
нак тільки в цьому випадку результати тестування
стають інформативними відносно тієї частини екза-
менуючихся, заради яких і проводиться селекція. Те-
сти селекції можуть містити завдання незвичайної
(творчої) постановки. Вони можуть потребувати ви-
конання більшої (аніж тести іншого типу) кількості
логічних операцій. І нарешті, вони можуть бути
інформаційно насиченими, тобто містити високу
концентрацію понять, термінів, операцій тощо. За
допомогою тестів селекції складно відокремити тих,
хто не оволодів базовими, стандартними знаннями
та вміннями, від тих, хто володіє ними в узагальнено-
му вигляді, але не більше. На фоні найбільш підгото-
ваних останні увійдуть до складу концентрованої (за
балами) групи «слабких» учасників тестування.
Більше того, їх результати (у сукупності) не будуть
істотно відрізнятися від результатів тих, хто буде на-
бирати бали простим відгадуванням правильних
відповідей. Тести селекції можуть відрізнятися від
тестів інших типів своїм предметним змістом, проте
вони не претендують на те, щоб обійняти усі предме-
ти одразу. Наприклад, для вступних іспитів до вищого
навчального закладу головне – не перебільшити зміст
шкільної програми. Однак ці тести не мають містити
завдання, що відображають усі навчальні елементи
шкільної програми.

Тести, орієнтовані на освітні стандарти, – най-
легші з усіх варіантів тестів. Це зрозуміло, оскільки
передбачається, що добре підготовлені студенти ма-
ють виконати більшість завдань тесту. Складно ( і не
обов’язково) надавати конкретний, фіксований відсо-
ток виконання тестових завдань для будь-якого виду
тесту цього типу. Можливо, в якості норми виконан-
ня слід задати коефіцієнт, наприклад 0,8. Але, звичай-
но, він може бути вищим чи нижчим. Багато зале-
жить від урахування розвиненості уваги, пам’яті,
каналів сприйняття студентів. Якщо, наприклад, тес-
туються залишкові знання майбутніх фахівців, то немає
сенсу включати до тесту завдання, при виконанні яких
потребуються довідкові дані.

У процесі модульного вивчення дисципліни
викладач може використовувати всі методи. Однак

черговість їх використання, з огляду на дисципліну,
що вивчається, може бути такою:
· на першому етапі вивчення необхідно використо-
вувати інформаційні методи, які надають необхідні
базові знання – переважно теоретична підготовка
(перший рівень тестів);

· на другому етапі вивчення теорія закріплюється на
практиці. Для цього етапу доцільно і необхідно ви-
користовувати операційні методи навчання (дру-
гий рівень тестів);

· на третьому етапі проводиться перевірка набутих
теоретичних знань і практичних навичок, а отже
використання пошукових методів дасть більший
ефект ніж, наприклад, звичайна контрольна робота
чи іспит (третій рівень тестів);

· з огляду на обсяг необхідних знань і навичок, які
потрібно засвоїти та набути, методи самостійного
навчання повинні частково використовуватися на
всіх етапах вивчення дисципліни.

Тестами, орієнтованими на освітні стандарти,
складно виявляти студентів, що досягли найвищих
результатів у навчанні. В групу «кращих» потраплять
багато студентів, які засвоїли стандартні вимоги до
результатів навчання. Але для виявлення студентів із
найгіршими результатами, тести цього типу підійдуть
якнайкраще за всі інші типи тестів. Адже рівень нор-
ми може бути практично недосяжним для тих, хто
намагається виконати тест простим відгадуванням.

Результати дослідження показали, що застосу-
вання тестового контролю під час аудиторних форм
занять призводить до суттєвих змін в їх планах та
організаційній структурі. Так, застосування тестуван-
ня дозволило виправити поширену помилку реаль-
ної педагогічної практики – через розширення опи-
тування скорочується до 40-50 відсотків загального
часу основного етапу заняття і відбувається зсув на
користь теоретичних знань, знижуючи рівень прак-
тичної, розумової підготовки майбутнього педагога.
Використання тестового контролю дозволило скоро-
тити підготовчий і заключний етапи на користь ос-
новного етапу заняття і довести його до оптимальних
60-90 відсотків навчального часу, повернувши вико-
ристання аудиторного для досягнення головної мети,
а саме: формування професійних навичок і вмінь,
розвиток професійного мислення[5, С. 284].

Під час експерименту досліджувалась ефек-
тивність відносного критерію успішності вирішення
завдання двома способами: за першим – критерієм
успішності вважався результат тестового контролю,
який був нижчий значення середнього балу в групі,
за другим – незадовільними вважались результати
тестового контролю 10-15% студентів, які показали
найгірші результати в академічній групі. Аналіз ре-
зультатів експерименту показав, що незалежно від
способу визначення відносні критерії тестових оці-
нок залежать від загального рівня підготовленості сту-
дентського колективу і споконвічно передбачають
визначену частину незадовільних оцінок, що робить
їх неефективними при поточному, проміжному і зак-
лючному контролі, в той же час вони є дієвими під
час складання рейтингу.
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Тести  такого типу варто використовувати про
проведенні атестаційної експертизи загальноосвітніх
закладів, при оцінюванні роботи викладача.

Задачею тестів атестації студентів є отриман-
ня кількісних оцінок рівня їх навчальних досягнень.
Ці тести мають бути орієнтовані на оцінки засвоєння
програмного рівня і тому передбачають переведен-
ня тестових балів у традиційні оцінки. У зв’язку з цим
до тестів атестації студентів необхідно включати ви-
сокоінформативні для всієї сукупності учасників те-
стування завдання.

Практика створення тестових завдань і засто-
сування тестування висвітили суттєву проблему –
визначення ефективності відносних, абсолютних і
змішаних критеріїв інтерпретації результатів контро-
лю і розробка механізму їх корегування.

Технологічна частина тестової діагностики,
безперечно, має передбачати можливість тестових
тренувань (в тому числі й у комп’ютерній формі).
При цьому слід забезпечити різноманітність у поста-
новці тестових завдань (від завдань «на впізнавання
та розрізнення» до творчих завдань), врахування ка-
налів сприйняття інформації. Саме в тестах атестації
найефективнішими є програми адаптивного тесту-
вання. А результати тренінгів мають виражатися в
конкретних, адресних рекомендаціях кожному май-
бутньому фахівцеві. Сформулювати такі рекомендації
можна тільки в тому випадку, якщо комп’ютерні бази
тестових матеріалів забезпечують не тільки генера-
цію тестів, але й тестових завдань.

Технологія діалогового навчання й вихован-
ня спрямована на забезпечення суб’єкт-суб’єктних
відносин в педагогічному процесі. Ця технологія не
торкається змісту тестів, але передбачає суб’єктний
тип взаємовідносин викладач-студент в оцінках ре-
зультатів учіння.

Добре складені тести та доцільне використан-
ня їх у процесі навчання дозволяють здійснювати
ефективний «діалог» майбутнього фахівця з навчаль-
ним матеріалом, а також з викладачем. «Діалог» сту-
дента з навчальним матеріалом досягається шляхом
організації зворотного зв’язку результатів тестуван-
ня з системами знань (знання і вміння), відображени-
ми в програмних і дидактичних матеріалах. Найефек-
тивніше це можна  організувати в  системах
комп’ютерного тестування, де оціночні судження про
результати учіння можна проводити з використан-
ням спеціальних матриць співвідносності. Перевага-
ми комп’ютерного тестування, на наш погляд є: об-
’єктивність тестування – персональний комп’ютер не
має емоцій при пред’явленні тестових завдань і підра-
хунку результатів їх виконання; зручність фіксації,
збереження та представлення результатів тестуван-
ня, а також можливість їх автоматизованої обробки,
включаючи ведення баз даних і статистичний аналіз;
зручність реалізації процедур індивідуально-орієнто-
ваного тестування; можливість створення таких тес-
тових завдань, які не можуть бути представлені без
комп’ютера. При цьому можуть бути використані
графічні, динамічні, інтерактивні та інші специфічні
можливості представлення тестових завдань на ком-

п’ютері. Недоліками комп’ютерного тестування, на
наш погляд, є: необхідність мінімальних навичок ро-
боти з комп’ютером того, хто тестується.

Створення тестувальних комплексів зі зворот-
ним зв’язком особливо актуально для заочного та
дистанційного навчання студентів.

Технологія рефлексивного навчання і ви-
ховання спрямована на забезпечення усвідомле-
ної діяльності студента і викладача. Рефлексія
буває двох видів: психологічна та інтелектуальна.
Психологічна рефлексія виявляє як позитивні (що
зберігають здоров’я), так і негативні (ті, що руйну-
ють здоров’я) стани людини. Інтелектуальна реф-
лексія виявляє ставлення до навчальної інформації,
рівень її розуміння.

Тести, які використовуються для підтримки та
реалізації цієї технології, мають дозволити здійсню-
вати оперативний моніторинг результатів навчання.
Аналіз виконання (або невиконання) сукупності тес-
тових завдань дозволяє встановлювати зворотний зв’я-
зок, «тримати руку педагога на пульсі», вміння своє-
часно реагувати на  інформацію, отриману в
результаті тестування.

Застосування контролюючих тестових завдань
виявило найпоширеніші недоліки, які пов’язані з дос-
відченістю студентів у тестуванні або з надмірною
складністю тестів. Недоліки першого типу зумовлені
граматичними підказуваннями (правильна відповідь
довша і повніша), дистриктори граматично не відпо-
відають умовам тестового завдання або містять логічні
підказування (частина варіантів відповіді вичерпує всі
можливі варіанти, використовуються абсолютні тер-
міни або терміни «як завжди», «ніколи», в правильну
відповідь включаються слова або речення з умовою
завдання). Менш помітним, але досить поширеним є
недолік, породжений тенденцією до конвергенції, коли
правильна відповідь містить у собі найбільшу
кількість загальних елементів з інших варіантів
відповіді, або правильною відповіддю служить варі-
ант, що має найбільшу подібність з іншими варіанта-
ми відповіді.

До другої групи недоліків тестових завдань
відносяться ті, що пов’язані з надмірною складністю
довгих, складних або подвійних відповідей. Умови та-
ких завдань містять сторонні відомості, варіанти відпо-
відей дуже довгі і складні, що потребує довгого уваж-
ного читання і призводить до оцінки швидкості
читання замість оцінки знань. Дослідження показа-
ло, що недоліки цієї групи також виникають при без-
системному вираженні цифрових відомостей, під час
використання невизначених термінів, при стилі-
стичній неоднорідності варіантів відповіді.

Аналіз матеріалів пошукового експерименту
із застосуванням контролюючих тестових завдань зас-
відчив основні дидактичні умови складання і викори-
стання ефективних контролюючих тестових завдань,
згідно з якими тести повинні бути валідними, обґрун-
тованими, відповідати цілям та змісту програми, оц-
інювати здатність застосовувати знання, а не згадува-
ти ізольовані  факти; бути придатними до
комплектування екзаменаційних білетів або викори-
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стання в комп’ютерних технологіях. Умови тестового
завдання мають бути чітко й однозначно сформульо-
ваними доступними студенту запитаннями, поєдну-
вати в собі більшу частину завдання; не повинні місти-
ти «заплутаних» і складних речень; варіанти відповіді
бажано робити максимально короткими. Відповідь
тестового завдання повинна передбачати однознач-
ну, конкретну, теоретично і практично виважену
відповідь без «подвійних варіантів», складену з гра-
матично правильних і логічно обумовлених простих
речень, розташованих у логічному або алфавітному
порядку; дистриктори мають бути гомогенними,
правдоподібними, мати ту саму відносну довжину,
що і правильна відповідь і відноситися до однієї і тієї
ж змістовної групи.

При укладанні, до змістовної частини тестів
треба пред’являти такі вимоги: тест має бути пред-
ставлено у формі короткого однозначного судження,
сформульовано чітко і ясно; зміст тесту має бути
виражено короткою, простою синтаксичною конст-
рукцією, без повторів та подвійних заперечувань;
завдання має бути складено з урахуванням того, що
середній час його пред’явлення на екрані складає 2
хвилини, а максимально допустимий час для завдан-
ня не перевищує п’яти хвилин; у тестовому завданні
не може бути підказувань і сленгу; бажано, щоб
вихідні умови не перевищували 10 слів.

Оперативне узагальнення результатів тесту-
вання в групі дозволяє викладачу виявити рівні розу-
міння навчальної інформації, і, як наслідок, надання
швидкої допомоги тим, хто не зрозумів інформації.
Самостійні тестові тренінги, що виконуються в поза-
аудиторний час, допомагають студенту проводити
самооцінку навчальних досягнень, усвідомлено підхо-
дити до навчання. Тестова рефлексія дозволяє сту-
дентові виховувати в собі уважність до навчального
матеріалу, самостійність, відповідальність за резуль-
тати свого навчання. Вдало складені тести проміжно-
го контролю мають підвищувати мотивацію до на-
вчально-пізнавальної діяльності, призводити до
поглибленого розуміння та ефективного засвоєння
навчальної інформації. Типовими тестовими завдан-
нями, що відносяться до інтелектуальної рефлексії, є
завдання на пошук помилок в математичних пере-
твореннях, логічних роздумах.

На закінчення можна сказати, що формуван-
ню й розвитку комунікативної, інформаційної куль-
тури, загальнолюдських і педагогічних якостей сту-
дентів, виробленню в них умінь і навичок прийняття
правильних педагогічних рішень в умовах, близьких
до реальних, усвідомленню того, що прийняття пе-
дагогічного рішення – це комплексний процес, у
якому органічно пов’язані творча діяльність учите-
ля і вміле застосування ним методів і прийомів на-
вчання та педагогічної техніки – сприяє тестування
як найбільш технологічна компонента педагогічної
діагностики.

Висновки.
Тестування є важливим елементом системи

навчального процесу вищої школи і сприяє індивідуа-
лізації і керованості навчального процесу; вимагає

постійного корегування системи оцінок рівня знань і
вмінь студентів; воно є найбільш оптимальним мето-
дом оцінювання знань у сучасних умовах при прове-
денні поточного, проміжного і заключного контролю.

Однак, роль та місто тестів у сучасній освіті
ще не до кінця визначені. Розповсюдження ідей су-
часних педагогічних технологій навчання на дидак-
тичні тести, безумовно, дозволить підвищити якість
освіти.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО

МИСТЕЦТВА
Хендрик Ольга

Харківська державна академія культури

Анотація. У статті досліджується проблема впливу хореог-
рафічного мистецтва на соціальний розвиток людини інфор-
маційного суспільства. Оновлюється зміст соціальності лю-
дини через хореографічний образ. Розкриваються  специфічні
особливості хореографічного образу, які сприятимуть фор-
муванню уявлень глядача щодо соціального образу людини
XXI століття. Показано шляхи розвитку соціальності сту-
дентської молоді у навчальних закладах вищої освіти.
Ключові слова : розвиток, соціальність, хореограф, образ,
людина, XXI століття, виховання, культура, освіта.
Аннотация. Хендрик О. Развитие социальности человека
информационного общества средствами хореографическо-
го искусства. В статье исследуется  проблема влияния хоре-
ографического искусства на социальное развитие человека
информационного общества. Обновляется содержание со-
циальности человека через хореографический образ. Рас-
крываются специфические особенности хореографическо-
го образа, которые способствуют формированию у зрителя
представления о социальном  образе человека XXI века.
Показаны пути развития социальности студентческой моло-
дёжи в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: развитие, социальность, хореограф, образ,
человек, XXI век, воспитание, культура, образование.
Annotation. Khendrik O. The development of socialization of
person of the information society by the facilities of Art of
choregraphy. In this article is dealing with the problem of
choregraphy Art influence on social development of people in
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the society of information. Is also renewed the contents of
socialization of person through image of choregraphy. Are
uncovered the specific peculiarities of image of choregraphy
which contribute formation at the spectator of insight into the
social image of the human being of XXI century. Are shown the
ways of development of socialization of youth students in
institution of highers education.
Key words : development, socialization, choregraph, image,
person, XXIth century, education, culture, instruction.

Вступ.
Соціокультурні процеси сьогодення розвива-

ються з такою динамікою, що традиційні системи на-
вчання хореографічному мистецтву, незважаючи на
видатні досягнення, у недостатній мірі здатні відоб-
разити нові тенденції соціального розвитку суспіль-
ства. Їх констатація та детальне розглядання, потребу-
ють вироблення нових поглядів на вирішення
проблеми впливу хореографії на соціальний розви-
ток студентської молоді та населення країни взагалі. З
причини складності і неоднозначності  сучасної соц-
іокультурної ситуації таких проекцій повинно бути
багато, щоб з різних боків дослідити вплив хореогра-
фічного мистецтва на формування соціальних оріє-
нтацій, виховання соціальних якостей характеру, роз-
витку просоціальної поведінки людини.

Сучасний період відзначається дослідниць-
кою діяльністю до проблеми художнього образу вза-
галі та художнього образу у мистецтві та культурі
ХХ століття: Н. Лазеров, І. Нікітіна, В.Кугліков, И. С-
таф, О. Михайлов, О. Якімович та інші. Соціальні
образи людини інформаційного суспільства вивча-
ли такі дослідники: І. Василенко, О. Кордобовський,
В. Лейбін, Н. Наумова, Е. Перелигіна, М. Поляков,
В. Риков, Д. Смірнов, Т. Сощенко та інші.  Зростає
увага до проблеми соціальності як інтегрованого ре-
зультату соціального виховання: В. Нікітін, Л. Мар-
дахаєв, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко та
інші. З соціально-педагогічних позицій розглянуто
соціальність у дисертаційних дослідженнях О. Бу-
рим, І. Курліщук, О. Пахомової та інші. Проблему
формування соціальності та соціалізованості сту-
дентської молоді вирішували: Я. Довгополова,
І. Курліщук, О. Севаст’янова та інші. Мистецтво як
засіб соціального виховання розглядають в педагогіці
науковці: І. Звєрєва, Л. Коваль, О. Олексюк, Т. Ско-
рик, С. Хлєбік та інші. Танець, як один з засобів соц-
іального виховання, розглядують в педагогіці та в
наукових дослідженнях з хореографії: О. Бурля, Н. -
Мордовіна, І. Сердюк, А. Тараканова та інші.

Проте сучасні проблеми розвитку соціальності
людини в нових соціокультурних умовах досліджені
недостатньо. Особливої уваги, на нашу думку, заслу-
говують питання поширення (оновлення) змісту соц-
іальності людини інформаційного суспільства через
хореографічний образ.

Робота виконана за планом НДР Харківської
державної академії культури.

Формулювання цілей статті.
Метою даної публікації є аналіз специфіки

розвитку соціальності людини XXI століття  через
хореографічні образи.

Результати дослідження.
Глобалізаційні процеси у всіх сферах діяльності

суспільства ускладнюють соціальний розвиток люди-
ни XXI століття. Зростають обсяги міжнародних тор-
гових, фінансових, інвестиційних взаємовідношень;
інтенсивно формується мережа електронних засобів
інформації: супутникового, кабельного зв’язку, все-
світня мережа Інтернет. Посилюється проблема уніф-
ікації мистецтва, яке сприяє формуванню культурно-
го середовища (у різних країнах, регіонах, у світі),
відповідно до загальних принципів, правил побудови
мистецьких творів, художніх смаків, зокрема і через
професійне навчання. Традиційні засоби передачі та
сприйняття загальних законів суспільного життя, на-
копичених поколіннями соціально-культурних цінно-
стей та досвіду через слово, змінюються на візуальні
засоби трансляції та засвоєння суспільної інформації.
Під впливом цих процесів існуючий образ людини
змінюється на образ людини з новими специфічними
якостями, які притаманні лише в умовах нового соціо-
культурного середовища. Таким чином оновлюється
і зміст соціальності людині XXI століття.

Необхідність набуття нових ознак соціальності
людини вимагає від усіх сфер соціокультурного про-
стору сприяння цьому процесу, але специфічними
для кожньго з цих засобів. У залежності від характеру
конкретної соціокультурної системи і фази її розвит-
ку перебуває і характер, і зміст, і форми взаємодії
індивідуальності і соціальності людини у мистецтві.
Так у хореографічному мистецтві соціальність вип-
ромінюється у хореографічних творах, які допомага-
ють відображенню і формуванню образу людини
XXI століття та сприйманню нових реалій соціокуль-
турних процесів у суспільній свідомості. У межах
окремого хореографічного образу соціокультурна
інформація концентрується та перетворюється у виг-
ляді своєрідного ціннісно-змістового внутрішнього
світу людини з розташованими у центрі практично-
духовними протиріччями та характерною структу-
рою, динамікою. Коли хореографу-створювачу тако-
го внутрішнього світу вдається достатньо
обґрунтовано відтворити логіку розвитку образу за
допомогою відповідних художньо-хореографічних
засобів, то образ відразу виявляє свою нормативно-
ціннісну орієнтованість вже не тільки на існуючи
образи людини, а і на ідеальний образ людини XXI
століття. Тим самим хореографічний твір виказує
свою причетність  до процесу утвердження соціаль-
них цінностей у суспільстві, якостей характеру люди-
ни: активність, відповідальність, толерантність та
відповідна соціальна поведінка, що являє собою ос-
нову соціальної самореалізації молоді.

Ефективність хореографічного мистецтва, як
засобу соціального виховання населення зростати-
ме, якщо образ людини XXI століття створений хоре-
ографом проявиться у ідеальному світі глядача і спри-
чинить піднесення його особистості до соціального
та культурного рівня суспільства, який був досягну-
тий у процесі довгої еволюції.  Розуміння та викори-
стання у хореографічній діяльності образу людини
XXI століття допоможе  не тільки зрівнятися з сучас-
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ним соціокультурним простором найрозвинутіших
країн світу і адаптуватись у ньому, але і визначати
тенденції майбутніх соціальних перетворень, які сьо-
годні не виявилися у повній мірі.

Світ хореографічного образу диктує свої зако-
ни відображення соціокультурних реалій, заснованих
не на буквальній відповідності життєвого і літератур-
но-художнього матеріалу, а на ступені вірності (відпо-
відності) до метафоричного, поетичного відображен-
ня життя. Таємниця впливу танцю на людину полягає
у силі узагальненості та багатозначності образу, який
демонструє велич сміливих людських прагнень, ви-
соке напруження почуттів, залишаючи осторонь не-
суттєві дрібниці. Хореографічні образи, як правило,
несуть у собі віддзеркалення етапних або ключових
моментів життя. Завдяки великій опосередкованості
та збуреної піднесеності образу, людина здатна  зро-
зуміти сутність життєвих подій. Звертаючись до ху-
дожньої практики світового балету, можливо просте-
жити тенденцію, пов’язану з виявленням нових,
невикористаних раніше можливостей образного
відображення соціокультурних процесів, у тому числі
і нового ракурсу у підході до соціальних проблем,
що має вагоме значення у соціальному вихованні
населення країни. Наприклад, драматургія балету
„Before Nighfall”, хореографа Нільса Кріста побудо-
вана на образному утіленні тем насилля та тиранії
нацизму. Завдяки декораціям та костюмам Кезо Дек-
кера і музиці Богуслава Мартіна, Нільс  Кріст викри-
ває трагізм жертв фашистського нашестя (находу) на
Європу; хореограф П. Бауш у виставах „Stuck”, „Мий-
ник вікон” відображує загальносвітові тенденції –
падіння Берлінського муру, процеси глобалізації, еко-
логічні зміни, а наприклад, Мари-Хелен Ребуа у хо-
реографічній виставі „Рай” розкриває проблему то-
лерантного взаємовідношення студентської молоді до
культури різних країн, об’єднуючи хореографічні
культури: хип-хор, класичного танцю та африкансь-
кого, Мари-Хелен Ребуа демонструє очевидний зв’я-
зок масової хореографічної культури сьогодення з
традиційною танцювальною культурою різних країн.

Безумовно, що як і кожний художній образ,
хореографічний образ не є конкретним до кінця.  Ре-
ально існуючі факти життя суспільства та людини,
або якості характеру, поведінка утілюються у образах
завуальовано, напівз’явлено, можливо недомовлене.
З одного боку, це „недостатність” хореографічного
образу,  проте з іншого боку – і перевага, яка забез-
печує його багатозначність у великому наборі тлу-
мачень, кінець яких складає лише передбачене хоре-
ографом акцентування. Наприклад, досить суперечне
трактування казки „Красуня сплячого лісу” (балетна
назва „Спляча красуня”) балетмейстерами М. Петі-
па та М. Екком або Жан-К. Майо. Вони не виходять
далеко за межі задуму письменника-автора Шарля -
Перро, але проникливість тлумачення, розміщення
ціннісних акцентів, значно відмінні між собою. На-
приклад, для балетмейстера М. Петіпа образ «Спля-
чої красуні» розкриває дух романтизму XIX століття
і дарує глядачу відчуття казки, де добро завжди пере-
магає зло. А балетмейстер М. Екк у тому ж самому

образі бачить проблему молоді XX століття: укол і
сон. Спляча красуня – наркоманка, яка ховається від
реальностей життя у своєму «казковому» світі нар-
котиків. Образ «Сплячої красуні» балетмейстера
Жан-К. Майо привертає увагу глядача до проблеми
входження молоді до самостійного життя. Батьківсь-
ка любов та опіка уособлюють казковий світ, де ди-
тинство минає як дивний сон. Але жахливі реальності
людських відношень у сучасному суспільстві, з яки-
ми зіштовхується «Спляча красуня», пробуджують
її. І навпаки, ідеально чистий і безвадний образ ге-
роїні спектаклю пробуджує інших людей від небез-
печного сну. М. Петіпа, М. Екк, Жан-К. Майо балет-
мейстери різних століть і суспільств, але створений
образ „Сплячої красуні” дозволив кожному з них ви-
явити у динаміці суспільного життя значущі, суттєві
колізії, зафіксувати їх соціально-ціннісні структури й
тим самим відкрити глядачу додаткові можливості їх
осмислювання і розуміння.

Окремий хореографічний образ, узятий у
інформаційному аспекті, повідомляє про різні сто-
рони минулого, сучасного або майбутнього фраг-
менту соціокультурної реальності. Майстерно ство-
рений такий образ  представляє собою
„нескінченний лабіринт” людської думки, у якої
можливо відкрити все нові соціальні і моральні
змісти. Семантично невичерпані образи В. Шекспі-
ра, Ф. Достоєвського, А. Чехова, Т. Готье. Мета-
фізичний, релігіозний, духовно-моральний та соц-
іальний зміст, який наповнює їх, не вміщується
просто у літературні форми, а дає багатий матеріал
для філософських думок про природу добра і зла
різним поколінням художників, драматургів, компо-
зиторів і балетмейстерів. Стверджуючи свій індиві-
дуальний погляд на світ, свою соціальну позицію,
створюючи  хореографічний твір, хореограф відби-
ває сюжет літературного твору у відповідності з су-
часністю та запозичує „основну ідею” і деякі сцени,
з подальшою адаптацією та введенням їх у хореогра-
фічний твір, який концентрується на утіленні „основ-
ної думки”. Так, наприклад, вміння бачити в звичай-
ному літературному творі невирішені соціокультурні
проблеми сьогодення, визначати і вирішувати їх хо-
реографічними засобами, робити власні висновки,
які є індивідуально неповторними відрізняє Б. Ейф-
мана з-посеред інших балетмейстерів. Його балети
„Брати Карамазови”, „Російський Гамлет”, „Анна
Карєніна”, „Червона Жизель”, „Чайка”, засновані на
подіях російської історії, які переосмислені  та онов-
лені у контексті сучасних проблем суспільства. Яким
би не був сюжет спектаклю, талановитий хореограф
завжди розкриває найважніші моральні, соціальні
проблеми, прагне підняти і відобразити протиріччя
життя, духовного світу людини, його ціннісно-соц-
іальне існування, тим самим виявляючи у своїй твор-
чості просоціальну спрямованість, яка сприяє соц-
іальному розвитку глядача.

Специфіка соціально виховного впливу хоре-
ографічного мистецтва полягає у його синтетичності.
Включаючи у себе різні види мистецтв: живопис,
скульптуру, драматургію, пантоміму, музику, де за-
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собом сприйняття художнього образу є не тільки
споглядання, але і переживання, хореографія поєднує
психологічні механізми впливу цих мистецтв на
емоції, інтелект людини, що безумовно справляє влив
на розвиток соціальності, або її деградацію залежно
від ціннісних спрямовань хореографа.

Шляхом аналізу специфічних особливостей
образів людини сучасного соціокультурного середо-
вища, хореограф може створювати соціальні образи
людини, які сприятимуть поглибленню уявлень гля-
дача про індивідуальні та суспільні проблеми люд-
ства. Так, І.Г. Сощенко доводить, що поєднання за-
гальних та індивідуальних характеристик особистості,
народжує особливу конфігурацію образу людини
певної епохи. Різні типи соціальних образів людини є
відображенням специфічних рис сучасного суспіль-
ства, для якого характерно особливе прагнення до
вираження і виявлення індивідуальності на основі
кризи, а іноді і загубленні ідентичності, присутність
ідеї пошуку та досягнення повної свободи від сусп-
ільства. Описуючи соціальні образи людини інфор-
маційної та постіндустріальної епохи (фланера, ту-
риста, бродяги, гравця), І.Г. Сощенко робить висновок,
що існування соціальних образів людини є „реальні-
стю сьогодення”»[6,2]. Таку думку підтримують хо-
реографи специфічного напрямку контемпора (фр.
– contemporary). Наприклад, межа між гумором та
скрутністю у житті турбує хореографа Мег Стюарта
у творчому проекті з кінооператором П’ером Кулі-
беф „Де-небудь між”(2004). Це портрет експеримен-
тального переміщення функцій пошука своєї індиві-
дуальності у реальних ситуаціях до практичного
порівняння предметів побуту та людини у просторі
занедбалих приміщень. Завдяки насиченості поведі-
нкових рухів тіла, притаманних індивідуальним обра-
зам людей у повсякденному житті, автори  створю-
ють типовий образ європейської емансипірованої, але
глибоко самотньої жінки. Або фільм „Хмурий паві-
льон” (2006) відомого французького хореографа Ан-
геліни Прельжокаж за задумом Руди Ріскотті, де ав-
тори динамічно та без  сорому жартують над
правилами хореографії та кінематографа. За допо-
могою архітектури, хореографії та кінематографії
вони створюють простір, який є простором межі тру-
дової дисципліни і ситуаціативних зображень. У про-
сторі рухають люди та речі, які трансформуються та
змінюють свій статус, примушуючи глядача стати
частиною офісного життя та відчути нескінченний
колообіг сходів, людей, кабінетів. Об’єднуючи танцю-
вальні, музикальні та візуальні механізми впливу,
представники напряму contemporary створюють соц-
іальні образи людини сучасного соціокультурного
середовища та привертають увагу глядача до індиві-
дуальних і соціальних питань суспільства, але зали-
шаючись осторонь від пошуку шляхів зміни суспіль-
ства. Враховуючи нові аспекти соціальної реальності
та можливості впливу сучасного мистецтва на гляда-
ча, хореографічний образ має всі підстави для фор-
мування ідеального образу соціальності людини XXI
століття. Своєю динамікою та різноманітністю образ-
них інтерпретацій, він сприятиме розвитку соціаль-

ної спрямованості хореографічного мистецтва та
впливатиме на формування уявлень глядача щодо
соціального образу людини, який є не лише „реальн-
істю сьогодення”, але і майбутньою проекцією соц-
іальних та культурних змін країни і світу взагалі.

Таким чином, завдяки специфічним особли-
востям хореографічного образу: узагальненості, ба-
гатозначності, інформаційності, синтетичності, ана-
літичності – хореографічне мистецтво поширює
новий зміст соціальності  у створених хореографіч-
них образах людини XXI століття та виступає засо-
бом виявлення свободи індивідуальності і соціаль-
ності хореографа.

Одним із призначень сучасного мистецтва у
соціокультурному просторі – це демонстрація того,
що розвиток соціальної спрямованості мистецтва, у
першу чергу, потребує розвитку соціальності майбут-
нього автора мистецьких творів, по-друге, припускає
розвиток позитивних моментів впливу видів мистецтв
на соціальність  людини та суспільства за допомогою
утворення образу людини XXI століття у мистецьких
творах, у тому числі і хореографічних. Вміння ство-
рювати такий образ залежить від знань емоційного
життя людини, його внутрішніх  спонукань, людських
взаємин, соціальних та історичних процесів у світі, тому
особливу актуальність набуває необхідність не тільки
у професійному навчанні хореографів – педагогів, але
і у соціальному вихованні. Сучасний хореограф пови-
нен бути, у першу чергу, психологом і педагогом, який
володіє високим рівнем духовної культури, великою
творчою уявою про соціальну спрямованість власних
ціннісних орієнтацій, лише за таких умов він стане спро-
можним позитивно впливати на глядача. „Адже балет,
подібно іншим видам мистецтва, являє собою засіб
спілкування художника зі своїми сучасниками. І тому
артист балету має не тільки виробити віртуозну техні-
ку, але й підкорити тіло розуму і руху, танцем нести
думку і відчуття”. [1, 41]

Одна з концептуальних основ розвитку соц-
іальності студентів мистецьких спеціальностей засо-
бами хореографії базується на формуванні нового
образу людини XXI століття.  Його формування у
навчальних закладах вищої освіти, на жаль, недостат-
ньо опрацьовано.

Соціальна спрямованість педагогічного про-
цесу залежить і від педагогічної культури хореогра-
фа-викладача, а її складовою частиною є соціально-
педагогічна культура.

Відомо, що особистість педагога безпосеред-
ньо впливає на усвідомлення особистістю студента,
учня або учасника хореографічного колективу норм
духовних цінностей, ідей, уявлень, ідеалів, взаємовід-
носин, функціонуючих у колективі, а також, обумов-
лює систему моральних відносин і культуру поведін-
ки. Така система відносин становить частину
соціально – педагогічної культури і для педагога-хоре-
ографа. Тому, будування морального мікроклімату та
оптимального психологічного режиму у колективі, є
важливим фактором у досягненні цілей формування
соціально – педагогічної культури студента-хореогра-
фа. „Викладачу необхідно як на заняттях, так і під час
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позаурочної діяльності знати закономірності керуван-
ня увагою, волею, зібраністю, посидючістю студентів.
Глибоко проникати у душевний стан і бути непоміт-
ним мудрим його диригентом, вміти дарувати оптим-
істичний настрій, переключати і зосереджувати увагу,
враховувати інтереси, здібності, темпи мислення, підго-
товки, взаємовідношення різних по характеру студентів
може тільки педагог – майстер, педагог з високою куль-
турою праці”. [4, 211]

Хореограф-педагог – це, за суттю, психолог –
практик. Щоб керувати взаємовідношеннями, які
сприяють продуктивній роботі у колективі, потрібно
знати особливості спілкування взагалі, а педагогічні
– у першу чергу. Це складний, багатоплановий про-
цес установлення і розвитку контактів між хореогра-
фом та виконавцем, який був народжений потребою
сумісної творчої діяльності. Вміння пояснювати ме-
тодику виконання рухів, вміння знайти вірний засіб
зробити зауваження потребують не тільки доскона-
лого досвіду танцюриста, а і його зовнішньої та внут-
рішньої культури, як аспекту педагогічної культури,
у який об’єктуються соціальні цінності, норми мо-
ралі,  якості характеру, які завжди несуть оціночне
навантаження у вірному ракурсі – у категоріях доб-
ра і зла. У цьому випадку, керівник колективу не тільки
коректує, але і формує моральні якості особистості
виконавця, його світогляд, внутрішню та зовнішню
культуру та просоціальну позицію. Більш того, він
закладає підвалини стосунків майбутніх хореографів
з учасниками їх хореографічних колективів та з гляда-
чами. Дуже важливо, особливо сьогодні, коли відчу-
вається дефіцит соціальної свідомості, культурного
рівня вихованості молоді, покласти відповідальність
на педагога за виховання не тільки фізичної (тілесної)
та духовної краси виконавця, але і соціальної спря-
мованості. При цьому педагог повинен орієнтувати
на цей процес і себе, і колег, студентів – хореографів,
їх батьків та інших учасників педагогічного процесу.
Тому, внутрішня та зовнішня культура хореографа,
яка акумулюється у педагогічному середовищі, по-
винна чинити виховну дію на студента і самого педа-
гога, сприяти посиленню у студентів соціальної спря-
мованості  цілей і  прагнень,  для об’єднання
взаємовідносин і творчості у колективі та суспільстві.

Висновки.
Таким чином, хореографічне мистецтво має

свої засоби розвитку соціальності людини інформа-
ційного суспільства. Завдяки специфічним особли-
востям хореографічного образу: узагальненості, ба-
гатозначності, інформаційності, синтетичності,
аналітичності, хореограф, використовуючи сучасні
дослідження різних галузь педагогіки, психології, філо-
софії, теорії та історії культури, має можливість ство-
рення образу людини XXI століття. Цей хореографіч-
ний образ – приклад сприятиме утвердженню
соціально-культурних цінностей у суспільстві. Отже,
цінності культури хореографа як незалежної само-
визначенної особистості, яку складають цінності куль-
тури спілкування, поведінки, взаємовідношення в
соціуме, діалогічної культиури, цінності політичної,
правової, економічної, екологічної, фізичної, мораль-

ної, художньої, естетичної, психологічної і педагогіч-
ної та професійної культури особистості, сприяти-
муть утвердженню цінностей загальнокультурного і
соціально-культурного виховання, освіти, самоосві-
ти та самовиховання людини інформаційного сусп-
ільства на різних етапах життєдіяльності та задовіль-
ненню культурних потреб населення країни.

Тому, напрямом подальшого дослідження роз-
витку соціальності людини інформаційного суспіль-
ства засобами хореографічного мистецтва є форму-
вання нового образу людини XXI століття у
навчально-виховному процесі та професійно-вико-
навській діяльності студентів мистецьких спеціально-
стей вищих навчальних закладах освіти.
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ИНТЕРЕСЫ И МОТИВЫ СТУДЕНТОВ
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ВУЗАХ
Церковная Е.В., Барыбина Л.Н.

Харьковский национальный университет
радиоэлектроники

Аннотация. Показано, что образ жизни студентов вузов тех-
нической направленности не позволяет обеспечить даже
минимальный уровень двигательной активности. Учебный
процесс по физическому воспитанию в вузах необходимо
корректировать согласно индивидуальным мотивам и инте-
ресам студентов при занятиях физической культурой. В мо-
тивационном рейтинге студентов к занятиям физической
культурой первое место занимают спортивные игры.
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивы, интересы,
анкетирование, двигательная активность, спортивные игры,
студенты.
Анотація. Церковна О.В., Барибіна Л.М. Інтереси й мотиви
студентів як основа побудови навчального процесу по фізич-
ному вихованню у вузах. У статті проаналізовані мотиви до
занять фізичними вправами і визначені фактори, що вплива-
ють на рухову активність студентів технічного ВНЗ. Пока-
зано, що спосіб життя студентів ВНЗ технічної спрямова-
ності не дозволяє забезпечити навіть мінімальний рівень
рухової активності. Навчальний процес з фізичного вихо-
вання у ВНЗ необхідно коректувати згідно індивідуальним
мотивам і інтересам студентів при заняттях фізичною куль-
турою. У мотиваційному рейтингу студентів до занять фізич-
ною культурою перше місце займають спортивні ігри.
Ключові слова: фізичне виховання, мотиви , інтереси, анке-
тування, рухова активність, спортивні ігри, студенти.
Annotation. Cerkovnaya Е.V., Baribina L. N. Interests and motives
of students as the basis of construction of educational process
training in high schools.  In the article reasons are analysed to
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employments by physical exercises and factors, influencing on
motive activity of students of technical institute of higher, are
certain. It is rotined that the way of life of students of institutes
of higher of technical orientation does not allow to provide the
minimum level of motive activity even. Educational process on
physical education in the institutes of higher it is necessary to
correct in obedience to individual reasons and interests of students
at employments by a physical culture. In the motivational rating
of students to employments by a physical culture the first place
is occupied by sporting games.
Keywords: physical education, reasons, interests, questionnaire,
motive activity, sporting games, students.

Введение.
Одной из важнейших проблем построения

процесса физического воспитания в вузе – сформи-
ровать заинтересованное отношение студентов к
предмету, пробудить интерес к физическим упраж-
нениям, потребность формировать собственное здо-
ровье. В физическом воспитании, проблема мотива-
ции к занятиям физическими упражнениями до сих
пор остается недостаточно изученной. На практике
недостает конкретных рекомендаций и разработок,
которые позволили бы обосновать и успешно отве-
тить на вопрос как эффективно приобщить к заняти-
ям студенческую молодежь?

Занятия по физическому воспитанию в выс-
ших учебных заведениях, где преобладает акцент на
физическую подготовку и ориентация на выполне-
ние зачетных нормативов,  на сегодняшний день мо-
гут являться только частью всей системы физическо-
го воспитания, направленного на формирование и
развитие не только физических, но и личностных ка-
честв человека.

По мнению авторов [1,2,11], стержневым в
структуре физического воспитания студента являет-
ся мотивационный компонент, который определяет
направленность личности, стимулирует и мобилизу-
ет ее на проявление активности.

Свободный выбор физкультурно-спортивных
занятий свидетельствует о наличии у человека осоз-
нанного, активного интереса к физическому и пси-
хическому самосовершенствованию.

Интересы обычно возникают на основе сле-
дующих мотивов и целей физкультурно-спортивной
деятельности:
- удовлетворение процессом занятий (динамичность,
эмоциональность, новизна, разнообразие, обще-
ние и др.);

- удовлетворение результатом занятий (приобрете-
ние новых знаний, умений и навыков, овладение
разнообразными двигательными действиями, ис-
пытание себя, улучшение результата и др.);

- видение конкретных перспектив занятий (физичес-
кое совершенство и гармоничное развитие, воспи-
тание личностных качеств, укрепление здоровья,
повышение спортивной квалификации и др.).

Если же человек не имеет определенных це-
лей в физкультурно-спортивной деятельности, то он
не проявляет интереса к ней [1].

Однако, в настоящее время по нашему мне-
нию и мнению ряда авторов [3,5,10], у студентов на-

блюдается снижение интереса к занятиям по физи-
ческому воспитанию, сокращение двигательной ак-
тивности, ухудшение здоровья, что и стало предпо-
сылкой к проведению исследовательской работы
относительно поиска путей повышения мотивации
студентов к занятиям физической культурой.

Исследование проведено соответственно
Сводному плану научно-исследовательской работы
Министерства Украины по делам семьи, молодежи
и спорта на 2006-2010 г.г. по теме 2.4.1.4.3 п “Психоло-
гические, педагогические и медико-биологические
средства восстановления работоспособности в
спортивных играх” (№ гос. регистрации 0106U011989)
и по теме 12.4 п “Научно-методические основы ис-
пользования информационных технологий при под-
готовки специалистов в области ФКиС” (№ гос. реги-
страции 0106U011994).

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования было выяснение

мотивов, которым отдают преимущества студенты
технического университета при характеристике сво-
его отношения к  физическому воспитанию.

Организация исследования.
Нами было проведено анкетирование студен-

тов 1-5 курсов  Харьковского национального универ-
ситета радиоэлектроники (ХНУРЭ). Анкета включа-
ла 30 вопросов скомпонованных по блокам: здоровье,
физическая подготовка, мотивация, двигательная ак-
тивность, досуг. Всего в анкетировании приняли уча-
стие 1247 студентов (юноши и девушки).

Результаты анкетирования заносились в ком-
пьютерную базу данных, фрагменты которой пред-
ставлены на рисунке 1.

Результаты исследования.
Согласно данным, полученным в результате

анкетирования, занятия по физическому воспитанию
посещают 70% студентов  первых, вторых курсов, к
третьему – четвертому курсу количество студентов
посещающих  занятия уменьшается до 48%, и к пято-
му курсу  опять увеличивается до 62% табл.1

При этом в среднем 50% студентов всех кур-
сов посещают спортивные группы, организованные
при университете.

Изучая мотивацию студентов к посещению
занятий по физическому воспитанию мы выяснили,
что 10-20% студентов всех курсов посещают занятия
с целью получения конкретных навыков. От 5 до 18%
всех опрошенных студентов  приходят на занятия с
целью приятно провести время. Количество студен-
тов, посещающих занятия с целью получения зачета,
на всех курсах примерно одинаково 25-30%. Как пра-
вило, такие студенты, посещая занятия, выполняют
минимум требований и не проявляют особой ини-
циативы. В среднем 15-20% студентов 1-4 курсов по-
сещают занятия с целью укрепления здоровья. Сле-
дует отметить, что к 5 курсу количество таких
студентов увеличивается до 34%. Возможно, это свя-
зано с тем, что с возрастом студенты более осознан-
но относятся к укреплению  своего здоровья посред-
ством двигательной активности. Это подтверждает и
тот факт, что 82% студентов пятого курса считают
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Рис.1. Фрагмент компьютерной базы данных

Таблица 2. 
Результаты анкетирования 

 
курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 

Какое количество занятий по ФВ в неделю вы считаете для себя необходимым? 
1 раз, % 39,5 42,4 39,4 14,8 17,5 
2 раза, % 46,5 31,5 45,6 45,3 40,8 
3 раза и более, % 14,0 26,1 15,0 39,9 41,7 

 

Таблица 1. 
Результаты анкетирования 

курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 

Посещаете ли вы занятия по физвоспитанию? 
 -да, % 70,6 70,1 48,7 47,4 61,7 
 -нет, % 29,4 29,9 24,4 52,6 38,3 

Посещаете ли вы спортивные группы? 
 -да, % 50,9 50,5 40,9 50,2 63,6 
 -нет, % 49,1 49,5 59,1 49,8 36,4 
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Таблица 4. 
Результаты анкетирования 

 

курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 

Информацию о здоровом образе жизни Вы получаете: 
из средств массовой информации, %  40,8 47,8 53,1 38,3 60,5 
от родителей, %     34,6 21,2 23,8 40,3 16,7 
от преподавателей , %  20,6 10,9 11,1 19,3 20,4 
Ваш вариант ответа , %   4,0 14,7 11,9 0,0 2,4 

 

Таблица 3. 
Результаты анкетирования 

курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 5 КУРС 
Как Вы проводите свободное время? 

общаюсь с друзьями, %      40,4 50,0 19,7 32,2 38,8 
готовлюсь к занятиям, %     15,4 12,5 21,2 20,5 12,6 
бездельничаю, % 9,6 3,3 13,1 15,5 14,6 
за ПК, %    27,6 15,2 26,4 21,9 23,8 
занимаюсь спортом, %    6,6 8,7 4,5 4,9 8,3 
Ваш вариант ответа , %   0,4 10,3 12,4 5,0 2,4 

 

для себя необходимым двух-трех разовые занятия в
неделю, в то время как на 1 и 2-м курсах таких студен-
тов 60% табл.2.

Оценивая качество проводимых занятий 53-60%
студентов всех курсов отметили, что занятия прово-
дятся хорошо, 30-35% – удовлетворительно, 10-12%
студентов считают, что занятия проводятся плохо.

Изучая причины, по которым студенты не по-
сещают занятия, мы определили, что:
нет желания заниматься 19-25% студентов;
нет времени  у 43-70%;
плохая спортивная база 5-12%;
занятия проводятся не интересно 6-13%.

Результаты нашего исследования во многом
сходятся с результатами опроса студентов  и студен-
ток Львовского национального университета имени
Ивана Франко, проведенным Сиренко Р.Р. [6,7].

Последнее время растет интерес студентов к
различным видам спорта. Возможность выбирать
вид спортивной деятельности позволяет студентам
раскрыть в себе новые, заложенные в генотипе, ка-
чества и совершенствовать уже проявившиеся. Каж-
дый выбирает то, что ближе ему по характеру и то,
что приносит удовольствие и удовлетворение собой.
Как показало проведенное нами анкетирование, при
выборе направления двигательной активности наи-
меньший интерес студенты проявляют к занятиям
ОФП 4%, далее следует легкая атлетика 8%, тяжелая
атлетика 13%, аэробика 17%, единоборства (бокс,
борьба, каратэ) – 23%. Наибольший интерес  студен-
ты проявляют к спортивным играм (волейбол, бас-
кетбол, футбол)  35%.

Аналогичные  показатели в выборе спортивных
игр наблюдались также в исследованиях Темченко В.А.

[9] по результатам опроса студентов Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.

На наш взгляд, спортивные игры не случайно
первые в мотивационном рейтинге студентов к заня-
тиям физической культурой. Участие в играх, как и в
любых других «ситуационных» видах деятельности,
требует умения в короткий срок сосредотачиваться и
переключаться, быстро оценивать ситуацию и при-
нимать решение. Командные игры также дают возмож-
ность проявить себя лично, но при этом учат взаимо-
действовать и чувствовать партнеров по команде,
находить общий язык с любым человеком, как знако-
мым, так и незнакомым, другом или недругом, пото-
му что результат игры зависит от действий каждого в
группе и слаженности действий всей команды.

Из нетрадиционных видов двигательной актив-
ности наибольшей популярностью пользуются ту-
ризм 30%, пляжный волейбол 17%, рыцарские бои
14%, йога, цигун 10%.

Время учебы в вузе – это пора активного ста-
новления личности, желания стать самодостаточным,
сильным, уверенным. Хотя ежедневные занятия в уни-
верситете, самоподготовка занимают значительную
часть времени студентов, свободное время студенты
ХНУРЭ проводят следующим образом табл. 3.

В среднем 50% студентов второго курса и 40%
студентов первого и пятого курсов общаются с дру-
зьями. Готовятся к занятиям 13-29% студентов всех
курсов.  От 15до 28% студентов всех курсов проводят
свободное время за компьютером. Бездельничают в
среднем 10-15% студентов. Занимаются спортом толь-
ко 5-8% студентов всех курсов. А ведь оптимальный
двигательный режим – важнейшее условие здорово-
го образа жизни. Его основу составляют системати-
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ческие занятия физическими упражнениями и
спортом, эффективно решающие задачи укрепления
здоровья и развития физических способностей мо-
лодежи, сохранения здоровья и двигательных навы-
ков. Многолетняя практика работы, а так же анализ
научно-методической литературы свидетельствует о
том, что в последние годы  прослеживается тенден-
ция  снижения уровня здоровья [3,4], уровня двига-
тельной активности [1,812], к преобладанию пассив-
ного способа жизни  студенческой молодежи [5,11].

Изучая источники информации о здоровом
образе жизни (ЗОЖ), которые используют студенты,
нами были получены следующие результаты табл.4.

Наиболее часто информацию о ЗОЖ студен-
ты получают из средств массовой информации 40-
60%. От 16 до 40% студентов получают информацию
подобного рода от родителей и только 10-20% всех
студентов получают эту информацию на занятиях от
преподавателей. Это говорит о недостаточной про-
светительной работе, проводимой преподавателями
физического воспитания в процессе занятий и о на-
личии потенциальных возможностей влияния препо-
давателей на формирование мотивационных потреб-
ностей к занятиям физическими упражнениями.

Выводы.
1. Учебный процесс по физическому воспитанию в
вузах необходимо корректировать согласно инди-
видуальным мотивам и интересам студентов при
занятиях физической культурой.

2. В мотивационном рейтинге студентов к занятиям
физической культурой первое место занимают
спортивные игры.

3. Для повышения эффективности занятий по физи-
ческому воспитанию необходимо уделять большое
внимание формированию мотивационных устано-
вок студентов, способствовать реализации индиви-
дуальных потенциалов личности в процессе заня-
тий. Повышать профессиональное мастерство
преподавателей направленное на информирован-
ность студентов в вопросах наличия потенциаль-
ных возможностей для будущей жизнедеятельнос-
ти и профессионального самоутверждения.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается разработка программы по физичес-
кому воспитанию студентов в вузах с учетом интере-
сов и мотивов студентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОК

Владислав Ягелло1,2, Беата Вольська1,
Валерий Смульский1

1 Академия Физического Воспитания
и Спорта в Гданьске (Польша)

2 Высшая Школа Информатики в Лодзи (Польша)

Аннотация. В работе представлены результаты определения
показателей общей и специальной физической подготовлен-
ности у  11 представительниц женской сборной команды
Польши по дзюдо. Корреляционный анализ показал, что вза-
имосвязи между отдельными показателями Международно-
го Теста Физической Подготовленности (MTSF) и показате-
лями специальной физической подготовленности в тесте
Стерковича (TSSR) выступают более выражено по сравне-
нию с показателями теста Игуменова. Более высоким пока-
зателям теста MTSF, отражающим проявление спортсменка-
ми  преимущественно скоростных и скоростно-силовых
возможностей, соответствуют более высокие показатели те-
ста TSSR.
Ключевые слова: квалифицированные дзюдоистки, физичес-
кая подготовленность.
Анотація. Ягело В., Вольська Б., Смульський В. Взаємозв’язок
показників загальної і спеціальної фізичної підготовленості
кваліфікованих дзюдоїсток. У роботі наведено результати виз-
начення показників загальної і спеціальної фізичної підготов-
леності у 11 представниць жіночої збірної команди Польщі з
дзюдо. Кореляційний аналіз показав, що взаємозв’язок поміж
окремими показниками Міжнародного Тесту Фізичної Підго-
товленості (MTSF) і показниками спеціальної фізичної підго-
товленості у тесті Стерковича (TSSR) виявляється виразніше у
порівнянні з показниками тесту Ігуменова. Більш високим

http://fizkylt..com..ua
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показникам тесту MTSF, які відбивають прояв спортсменками
переважно швидкісних і швидкісно-силових можливостей,
відповідають більш високі показники тесту TSSR.
Ключові слова: кваліфіковані дзюдоїстки, фізична підготов-
леність.
Annotation. Jagello W., Wolska B., Smulskij V. Interdependence
between indixes of general and specific physical preparation of
highly qualified female judokas. The study presents the results
of determining indices of general and specific physical
preparation of 11  female judokas – Polish national team
representative in the seniors’ category. A correlative analysis
has shown that the nature of dependence between particular
indices of the International Physical Fitness Test (IPFT) and of
the indices of specific physical preparation in Sterkowicz’s test
(1995) is more distinct and diversified than the results of
Igumienow’s test (1987). Higher indices of the IPFT, primarily
reflecting speed and speed-strength capabilities, also
corresponded with higher indices of the TSSR test.
Key words: judo, general and specific physical preparation.

Введение
Одной из основных задач, решаемых в процес-

се спортивной подготовки, является достижение не-
обходимого уровня развития двигательных качеств, а
также возможностей функциональных систем орга-
низма, несущих основную нагрузку в данном виде
спорта. Решение данной задачи осуществляется в рам-
ках физической подготовки, обеспечивающей форми-
рование общей и специальной тренированности и их
проявление в условиях соревнований. Известно, что
каждая из этих, как и других сторон подготовки, объе-
диняется в сложный комплекс, направленный на до-
стижение наивысших спортивных результатов [4]. Сте-
пень включения различных элементов в такой
комплекс, их взаимосвязь и взаимодействие обуслов-
ливаются закономерностями формирования функци-
ональных систем [1], нацеленных на конечный, специ-
фический для вида спорта эффект тренировочной и
соревновательной деятельности.

При анализе показатели общей и специальной
физической подготовленности спортсменов следует
иметь в виду, что разграничение физической подго-
товки на общую и специальную относительно. В дей-
ствительности такое разграничение характеризует не
что-то расчлененное, а лишь в определенном отно-
шении отличающиеся стороны одного и того же ком-
плексного процесса, которые реально не только вза-
имосвязаны, но и как бы переходят друг в друга в
динамике [3].

Не вызывает сомнения тот факт, что дзюдо
формирует свой особый спектр соотношения и вза-
имосвязей показателей общей и специальной физи-
ческой подготовленности, учет которых на всех эта-
пах многолетней подготовки может создавать
благоприятную предпосылку для оптимизации тре-
нировочного процесса и достижения высокой
спортивной результативности [5].

Формулирование целей работы.
В связи с изложенным, целью настоящего ис-

следования явилось установление особенностей вза-
имосвязи между показателями общей и специаль-
ной физической подготовленности дзюдоисток на
этапе максимальной реализации индивидуальных
возможностей и сохранения достижений.

Материалы и методы.
В исследовании, выполненном в конце подго-

товительного периода 2007 г, приняли участие 11
спортсменок – членов сборной команды Польши по
дзюдо в категории женщин, средний возраст которых
составил 25,2±3,7 лет, а спортивный стаж – 14,2±4,0 лет.

Все исследования выполнены в Академии
Физического Воспитания и Спорта в Гданьске
(Польша), а также в Лаборатории функциональной
диагностики спортсменов этой же Академии.

Для общей характеристики испытуемых мы
посчитали целесообразным представить результаты
определения у дзюдоисток их соматических показа-
телей, в частности, таких как длину тела, а также по-
казателей, характеризующих его массу и композици-
онный состав: индекс массы тела (BMI), содержание
жировой массы (FATкг и FAT%), содержание обезжи-
ренной массы (FFMкг и FFM%) и жидкости (TBWкг и
TBW%) в организме, для чего был использован ана-
лизатор «Body Composition Analizer» [6] (табл. 1).

При оценке общей физической подготовлен-
ности спортсменок мы ориентировались на показа-
тели общепринятого международного теста MTSF
[7], а именно – на результаты, показанные в следую-
щих пробах: – бег на 50 м /с/; прыжок в длину с места
/см/; бег на 800 м /с/; кистевая динамометрия доми-
нирующей руки /кг/; время удержания виса на со-
гнутых руках /с/; челночный бег 4x10 м /с/; макси-
мальное количество наклонов  туловища  из
положения лёжа на спине в течение 30 с /количество
раз/; наклон туловища вперёд /см/ и интегральный
показатель теста MTSF /сумма пунктов – Σ pkt/.

О проявлении специальной физической под-
готовленности судили по показателям тестов Стерко-
вича (TSSR) [8] и Игуменова [2].

Тест TSSR состоит в том, что испытуемый,
находясь между двумя партнёрами в 3 м от каждого
(масса тела партнёров соответствует весовой катего-
рии испытуемого), по сигналу, как можно быстрее,
выполняет, поочерёдно подбегая к партнерам, брос-
ки каждого из них. Таким образом, выполняется три
сери бросков. Продолжительность первой серии (A)
15 с, а второй (B) и третьей (C) – по 30 с. После пер-
вой и второй серии перерыв 10 с. Сразу после после-
дней серии, а также по истечении одной минуты от-
дыха после ее завершения, подсчитывается частота
сердечных сокращений (ЧСС) за 10 с. Индекс теста
(ITSSRI) вычисляется по формуле:

CBA
HRHRITSSR ++

+
= 21 ,

где  HR1 – ЧСС сразу после серии «С» (уд·мин-1);
HR2 – ЧСС через 1 минуту отдыха после серии «С»

(уд·мин-1);
А+В+С  – сумма бросков в трех сериях.
Тест Игуменова [2] заключается в выполне-

нии трех серий по 15 бросков манекена в каждой с
максимальной интенсивностью и с 1- минутным пе-
рерывом между ними. Измеряется суммарное вре-
мя выполнения трёх серий. В наших исследованиях
реализован модифицированный нами вариант дан-
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Таблица 1 
Соматические показатели дзюдоисток – членов сборной команды Польши, (n=11) 

 
Показатели 

Длина 
тела 
/см/ 

Масса 
тела 
/кг/ 

BMI FAT 
/кг/ 

FAT 
/%/ 

FFM 
/кг/ 

FFM 
/%/ 

TBW 
/кг/ 

TBW 
/%/ 

 
Статистические 
показатели 

 
 
 

M 
SD 

168,2 
5,5 

65,7 
12,1 

23,1 
3,2 

13,6 
6,6 

20,7 
5,4 

52,1 
6,2 

79,3 
5,4 

38,2 
4,5 

58,1 
4,0 

 

Таблица 3 
Показатели специальной физической подготовленности дзюдоисток – членов сборной команды Польши (n=11) 
 

Показатели * 

Тест TSSR Тест Игуменова 

С
та
ти
ст
ич
ес

ки
е 

по
ка
за
те
ли

 

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

M 
SD 

 

 
5,3 

0,47 
 

 
9,7 
0,79 

 

 
9,3 
0,79 

 

 
24,3 
1,8 

 

 
175 
7,0 

 

 
129 
12,9 

 
 

 
12,6 
0,69 

 
 

 
24,7 
3,7 

 

 
23,9 
4,0 

 
23,2 
3,5 

 
71,8 
11,0 

 
170 
16,8 

 

 
128 
10,5 

 

*Обозначения : 1 – количество бросков в серии A; 2 – количество бросков в серии B; 3 – количество бросков 
в серии C; 4 – суммарное количество бросков в трех сериях; 5 – ЧСС сразу после серии «С» (уд·мин-1); 6 – 
ЧСС через 1 минуту отдыха после серии «С» (уд·мин-1); 7 – ITSSR; 8 – время, затраченное на выполнение 15 
бросков в первой серии /с/; 9 – время, затраченное на выполнение 15 бросков во второй серии /с/; 10 – 
время, затраченное на выполнение 15 бросков в третьей серии /с/; 11 – суммарное время, затраченное на 
выполнение трёх серий /с/; 12 – ЧСС сразу после третьей серии (уд·мин-1); 13 – ЧСС через 1 минуту отдыха 
после третьей серии (уд·мин-1).  

 

Таблица 2 
Показатели общей физической подготовленности (тест MTSF) дзюдоисток  

– членов сборной команды Польши (n=11) 
 

Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
та
ти
ст
ич
ес
ки
е 

по
ка
за
те
ли

  

с очки cm очки с очки кг очки с очки с очки разы очки cm очки Σ 
очков 

M 
SD 

7,52 
1,11 

70,7 
20,4 

212 
12,3 

70,5 
5,0 

197,5 
20,0 

61,8 
5,5 

37,6 
6,4 

66,3 
11,2 

32,4 
16,4 

63,8 
10,2 

10,60 
0,87 

67,9 
7,8 

31,3 
3,2 

73,8 
8,3 

15,5 
7,3 

59,5 
17,0 534,4 

*Обозначения: 1 – бег на 50 м /с/; 2 – прыжок в длину с места /см/; 3 – бег на 800 м /с/; 4 – показатель кистевой 
динамометрии доминирующей руки /кг/; 5 – время удержания виса на согнутых руках /с/; 6 – челночный бег 
4x10 м /с/; 7 – сгибание туловища из положения лёжа на спине в течение 30 с /количество раз/; 8 – наклон 
туловища вперёд /см/; 9 – интегральный показатель теста MTSF в пунктах /Σ очков /. 

Таблица 3 
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ного теста, в котором вместо бросков манекена ис-
пользовали броски партнеров соответствующих ве-
совых категорий.

Результаты исследований были подвергнуты
математической обработке (определение средней
арифметической /M/, стандартного отклонения /SD/
и коэффициента корреляции /r/) путем использова-
ния стандартной компьютерной программы
„STATISTICA 6”.

Результаты исследования и их обсуждение
В приведенных ниже таблицах представлены

результаты определения у обследованных дзюдоис-
ток показателей как общей физической подготовлен-
ности в тесте МTSF (в абсолютных значениях и в пун-
ктах МTSF) (табл. 2), так и показателей специальной
физической подготовленности в тестах TSSR и Игу-
менова (табл. 3).

Как видно из представленных данных, сумма
всех пунктов теста MTSF у обследованных дзюдоис-
ток составила 534,4 очков, что, согласно оценочным
нормативам указанного теста, расценивается как по-
казатель высокой общей физической подготовленно-
сти (в соответствии с оценочной шкалой данного те-
ста, значения 481 очков и выше расцениваются как
высокие).

Дать характеристику уровня специальной фи-
зической подготовленности дзюдоисток по показате-
лям использованных тестов не представляется возмож-
ным из-за отсутствия соответствующей оценочной
шкалы для теста TSSR, а для теста Игуменова – в связи
с предпринятой нами его модификацией.

Согласно результатам корреляционного ана-
лиза, взаимосвязь отдельных показателей общей фи-
зической подготовленности со специальной (преиму-
щественно с показателями теста TSRR) оказалась
достаточно выраженной (табл. 4).

Так, установлены высокие и статистически
достоверные значения коэффициентов корреляции

(от 0,71 до 0,81) в четырех случаях, что указывает на
высокую степень взаимосвязи между исследованны-
ми показателями. В частности это относится к следу-
ющим корреляциям:
· прыжок в длину с места – индекс теста TSSR (r = -0,75)
· прыжок в длину с места – количество бросков в
серии А теста TSSR (r =0,81)

· челночный бег 4x10 м – индекс теста TSRR (r = 0,71)
· сгибание туловища из положения лёжа на спине в
течение 30 с – количество бросков в серии С теста
TSSR (r =0,77).

В семи случаях коэффициенты корреляции
оказались также статистически значимыми, но не-
сколько ниже по своей абсолютной величине, а имен-
но, между следующими из них:
· бег на 50 м – количество бросков в серии A, сумма
бросков и индекс теста TSSR (соответственно, r = -
0,61; -0,61 и 0,68),

· время удержания виса на согнутых руках – индекс
теста TSSR (r = -0,66),

· сгибание туловища из положения лёжа на спине в
течение 30 с – количество бросков в серии B и сумма
бросков в тесте TSSR (соответственно, r = 0,68 и 0,69),

· наклон туловища вперёд – время, затраченное на
выполнение 15 бросков в первой серии теста Игу-
менова (r = 0,64).

Следует заметить, что в 16 случаях значения
коэффициентов корреляции между показателями те-
стов MTSF и TSSR, а также между показателями
MTSF и теста Игуменова, в свою очередь, могли бы
свидетельствовать о средней степени взаимосвязи,
поскольку значения их коэффициентов корреляции
находились в диапазоне от 0,50 до 0,62. Однако фор-
мально сделать такое заключение не представляется
возможным из-за отсутствия их статистической дос-
товерности (p > 0,05).

Характеризуя особенности проявления про-
анализированных корреляций, следует отметить, что

Таблица 4 
Корреляционная матрица (коэффициенты r), отражающая взаимосвязь показателей общей и специальной 
физической подготовленности квалифицированных дзюдоисток (n = 11; плотным шрифтом выделены 

коэффициенты корреляции, уровень значимости которых p < 0,05) 
 

Показатели MTSF Показатели тестов специальной 
физической подготовленности Бег на 

50 м 
Прыжок 
в длину 

Бег на 
800 м 

Сила 
кисти 

Сила 
плеч 

Бег 
4 x10 м 

Сгибания 
туловища 

Наклон 
туловища 

Количество бросков в серии А -0,61 0,81 -0,31 -0,50 0,43 -0,44 0,22 -0,08 
Количество бросков в серии B -0,45 0,30 -0,45 -0,38 0,43 -0,58 0,68 -0,09 
Количество бросков в серии C -0,57 0,43 -0,43 -0,26 0,48 -0,52 0,77 -0,38 
Сумма бросков в трех сериях -0,61 0,53 -0,47 -0,41 0,51 -0,60 0,69 -0,23 
ЧСС сразу после серии С 0,08 -0,39 -0,09 -0,26 -0,27 -0,09 0,62 0,11 
ЧСС через 1 минуту отдыха  -0,26 0,15 -0,04 -0,14 0,20 -0,11 0,39 -0,24 

Те
ст

 T
SS

R
 

ITSSR 0,68 -0,75 0,59 0,33 -0,66 0,71 -0,39 0,17 
Время первой серии 0,34 -0,53 -0,02 -0,16 -0,45 0,13 -0,32 0,64 
Время второй серии 0,32 -0,35 0,06 -0,06 -0,39 0,16 -0,52 0,55 
Время третьей серии 0,40 -0,41 0,13 0,03 -0,43 0,27 -0,54 0,56 
Суммарное время 3-х серий 0,35 -0,43 0,06 -0,07 -0,43 0,19 -0,47 0,59 
ЧСС сразу после 3-й серии 0,30 -0,39 0,12 -0,28 -0,52 0,08 0,21 0,33 

Те
ст

 
И
гу
ме
но
ва

 

ЧСС через 1 минуту отдыха  -0,03 -0,16 0,04 0,03 -0,18 -0,08 0,31 -0,26 
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во всех случаях они свидетельствуют об однонаправ-
ленности взаимосвязей между указанными показа-
телями. То есть более высоким показателям теста
MTSF, отражающим проявление спортсменками
преимущественно скоростных и скоростно-силовых
возможностей, соответствовали и более высокие
показатели тестов специальной физической подго-
товленности (и наоборот). Причем это относится,
главным образом, к показателям теста Стерковича, а
не теста Игуменова.

Полученные в ходе проведенного исследова-
ния данные целесообразно учитывать при организа-
ции и планировании общей физической подготовки
квалифицированных дзюдоисток, которая на этапе
максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей и сохранения достижений должна носить спе-
циализированную направленность.

Выводы:
1. Квалифицированные дзюдоистки характеризуются
высокими показателями общей физической под-
готовленности, о чем свидетельствует выраженная
в пунктах суммарная оценка выполнения теста
MTSF – 534,4 очков.

2.У квалифицированных дзюдоисток взаимосвязь
между отдельными показателями MTSF и показа-
телями специальной физической подготовленнос-
ти в тесте Стерковича более выражена по сравне-
нию с показателями теста Игуменова. Более
высоким показателям теста MTSF, отражающим
проявление спортсменками преимущественно ско-
ростных и скоростно-силовых возможностей, со-
ответствуют более высокие показатели теста TSSR.

3.  Представленные данные целесообразно учитывать
при организации и планировании для квалифици-
рованных дзюдоисток общей физической подготов-
ки специализированной направленности.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
У ТРЕНУВАННЯХ СТУДЕНТІВ З КАРАТЕ-ДО

Яремчук Ю.Я.
Львівський національний університет

 імені Івана Франка

Анотація. Проведено анкетування студентів, які займалися
фізичним вихованням у загальній групі, різних секціях (кон-
трольна група) і секції карате-до (експериментальна група).
Виявлено відмінності у світогляді, ставленні до свого здоро-
в’я студентів, які займаються у секції карате-до, та студентів,
які відвідують інші заняття з фізичного виховання. Відмічено
також гармонійність впливу занять карате-до на фізичну
підготовленість студентів.
Ключові слова: анкетування, карате-до, фізичне виховання,
здоров’я, фізична підготовленість.
Аннотация. Яремчук Ю.Я. Социально-психологические ас-
пекты в тренировках студентов по каратэ-до. Проведено ан-
кетирование студентов, которые занимались физическим вос-
питанием в общей группе, различных секциях (контрольная
группа) и секции каратэ-до (экспериментальная группа).
Обнаружены различия в мировоззрении, отношении к соб-
ственному здоровью студентов, которые занимаются в сек-
ции каратэ-до, и студентов, которые посещают другие заня-
тия по физическому воспитанию. Отмечена также
гармоничность влияния занятий каратэ-до на физическую
подготовленность студентов.
Ключевые слова: анкетирование, каратэ-до, физическое вос-
питание, здоровье, физическая подготовленность.
Annotation. Yaremtchuk Y. Social-psychological aspects in the
students karate-do training. We passed the questionnaire with the
students who trained in general group of physical education, in
different section of sports (control) and in karate-do section
(experiment). We discover the diversity in the world outlook, in
the attitude of personal health of karate-do students and students
of general physical education group. We note also harmony of
influence of karate-do practice on physical condition of students.
Key words: questionnaire, karate-do, physical education, health,
physical condition.

Вступ
З погляду філософії під терміном “виховання”

розуміють процес становлення особистості як твор-
чого суб’єкта, з погляду соціології – процеси навчан-
ня і засвоєння індивідом цінностей і норм суспільної
поведінки. Психологи розглядають виховання як про-
цес розвитку притаманних даному індивідові якос-
тей і їх коректування. У педагогіці терміном вихован-
ня називають процес, пов’язаний із навчанням
професії, який здійснюється за допомогою форму-
вання і розвитку моральності особистості.

Загалом виховання як процес соціалізації осо-
бистості вирізняється цілеспрямованим і комплекс-
ним характером впливу на людину за допомогою усіх
суспільних інститутів: ідеологічних, економічних, пол-
ітичних, інформаційних. При викладанні карате-до як
факультативної дисципліни не можна оминати ува-
гою соціальний фактор. Карате-до є не лише бойо-
вим мистецтвом, а й філософською концепцією і спо-
собом життя, яке, незважаючи на багатовікову історію
свого розвитку на Сході, до недавнього часу було
невідоме більшій частині населення нашої планети. І
саме таке розуміння карате-до, а не лише розуміння
його як практичного способу самозахисту та виду
спорту, є важливим елементом повноцінного як
фізичного, так і психічного розвитку [3].
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Стан економіки в нашій країні і крах ідеології
минулого століття призвели до втрати народом мо-
ральних ідеалів та орієнтирів. Нехтування духовними
цінностями і розбещений спосіб життя призвів до
збільшення криміналізації суспільства, поширення
алкоголізму та наркоманії не лише серед дорослого
населення країни, а й серед молоді, яка часто вперше
опиняється віч-на-віч із реальним світом саме у свої
студентські роки.

Нажаль, засоби масової інформації, особливо
телебачення не сприяють вихованню гармонійно
розвиненої особистості, а часто прищеплюють пога-
ний смак. Беззмістовні серіали, показушні телепро-
екти, вокальні групи, які можуть продемонструвати
лише зовнішні дані, а не вокальні – це все сильно
впливає ще на нестійку психіку молодих людей, яким
часто, крім цього, нізвідки почерпнути інформацію
про мораль. Героями сьогоднішнього дня є не чесні,
працелюбні чи видатні люди, а часто багатії, які на-
жили сумнівно свій капітал, і переконують усіх, що
гарно жити – це і є сенсом життя. У сучасному
суспільстві моральне не зберігається у традиціях, у
звичаях, у становленні особистості, і відповідно, не
входить до способу життя сучасних людей. Завдяки
тому, що егоїстичні цінності сьогодні є першорядни-
ми, і домінує матеріальне прагнення багатства, ста-
тусного утвердження себе у світі, сучасна людина
часто і не підозрює про існування у собі образу внут-
рішньої моральної краси. І не дивно, що егоїстичне
ядро виявляється у дітей сучасних батьків, учнів су-
часних вчителів, спортсменів сучасних тренерів. Це
виражається передусім, у агресивності дітей, їх не-
здоровому суперництві з однолітками [5].

У системі духовно-морального виховання мо-
лоді важлива роль належить карате-до, адже воно, як
і будь-яке бойове мистецтво, є важливою духовною
сферою людської діяльності для тих, хто ним займаєть-
ся. Карате-до задовольняє одну із життєво важливих
людських потреб – бажання жити без почуття страху.
Воно окрім практичної користі приносить людині ще
й досвід самопізнання, самовдосконалення та задо-
волення потреби гармонічно розвиватися. Заняття
карате-до виховують почуття гідності, уміння долати
хвилини слабкості, допомагають терпляче добивати-
ся поставленої мети, формувати світогляд людини,
керувати своїми волею і емоціями, концентрувати
силу, карате-до стає життєвим шляхом. Це відобра-
жено у назві – КАРАТЕ-ДО, де “ДО” – означає шлях.

Карате-до – це мистецтво перемагати, яке
втілює в собі гармонію тіла і високу майстерність
володіння бойовими техніками. Для учнів із регуляр-
них тренувань, на яких потрібно самовіддано труди-
тись, починається і духовна, і громадянська зрілість.
Коли в атмосфері суперництва потрібна повна само-
відданість, коли окрім суперника, потрібно перема-
гати і себе, свої слабкості і недоліки, свої сумніви,
пришвидшується й процес виховання сильної, муж-
ньої особистості. Велика кількість школярів та сту-

дентів займаються карате-до, прекрасно усвідомлю-
ючи ту користь, яку будуть їм приносити заняття цим
видом мистецтва протягом усього життя. Багатьом із
них заняття карате-до стає у нагоді під час служби в
армії та в усіх силових структурах держави: міліції,
МВС, СБУ і т.п. [6].

Заняття карате-до базуються на суворій дис-
ципліні, що обмежує кількість тих, хто займається, і
кому вдасться досягнути високого рівня професіона-
лізму у цьому мистецтві. Суворі тренування швидко
призводять до відсіву певних категорій людей: тих, хто
не любить самовіддано працювати, кому не подо-
бається сувора дисципліна чи змагальний дух. Висо-
ких результатів в карате-до досягають ті люди, які
вміють тренуватись щоденно. Тренування тіла без
роботи розуму і духу не має змісту. Набута впев-
неність у своїх силах є нагородою, яку отримує кара-
тист незабаром після початку занять. Фізична сила,
набута за короткий проміжок часу, має вирішальний
вплив на людину. Турніри з карате-до отримують все
більше розповсюдження і привертають до них додат-
ковий інтерес і отримують визнання серед любителів
різних видів спорту. Клуби, доджо (школи бойових
мистецтв) є добровільними організаціями любителів
бойових мистецтв; спортивний зал є їхнім рідним
домом. Тут перед тими, хто займається, відкриваєть-
ся багато нових світів; світ фізичного здоров’я, світ
нових суспільних контактів, світ впевненості у влас-
них силах, у якому нема місця страху [1, 2, 4].

Найбільш дискредитуючі карате-до аргумен-
ти висувають ті, хто став свідком недостойного засто-
сування його прийомів або сам не добився успіхів у
заняттях. Вони називають карате-до диким, варварсь-
ким, нецивілізованим і нечесним  видом боротьби.
Послідовники ж карате-до втішають себе тим фак-
том, що усе нове повинно пройти період сумнівів і
критики, перш ніж буде правильно сприйняте і оці-
нене. Напевно жоден вид спорту так не пересліду-
вався і не отримав такого визнання як карате-до. І у
нашому місті карате-до важко пробивало собі доро-
гу до масового визнання. Уже не є новиною те, що
карате-до настільки поширилося серед населення, що
зупинити зростання популярності цього, ще таємни-
чого та екзотичного для багатьох, бойового мистецт-
ва не в змозі ніхто.

Існує багато видів бойових мистецтв і багато
різновидів карате-до. В теперішній час нараховуєть-
ся більше сорока різних стилів карате. Проте у них
одна основа, і ціль їх не змінюється в залежності від
стилю, вона завжди одна і та сама – досягнення ду-
ховної і фізичної гармонії. Засновник стилю карате-
до Шотокан Гічін Фунакоші писав: “Як дзеркальна
поверхня відображає усе, що знаходиться перед нею,
а тиха долина розносить навіть слабкі звуки, так і лю-
дина, яка займається карате-до, повинна вигнати із
свого розуму егоїзм і озлоблення у намаганні відпо-
відним чином реагувати на все, з чим вона може
зіштовхнутися”. Це і є головним філософським
змістом слова карате-до [9].
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На сучасному етапі розвитку теоретичних
спортивних дисциплін питання психології спорту за-
галом та кожного виду зокрема не втрачають своєї
актуальності. Саме психічні якості спортсмена ста-
ють вирішальними при однаковому рівні фізичної
підготовленості суперників. Для кожного виду спорту
актуальними є свої засоби та методи психологічної
підготовки. У неспортивних ВНЗ, окрім застосуван-
ня таких засобів та методів психологічної підготовки
з кожного окремого виду спорту, не менш важливи-
ми є й позатренувальні фактори, які, зважаючи на
специфіку факультативності виду спорту у ВНЗ,
відіграють не меншу роль у формуванні психічних
якостей спортсменів-студентів.

Карате-до як вид бойового мистецтва, на
відміну від спортивних видів одноборств, наприклад,
таких як боротьба, бокс, рукопашний бій, стоїть ок-
ремо у плані психології. У каратиста за допомогою
спеціальних вправ виробляються уміння: викликати
у себе вегето-судинну реакцію (тепло та легкість в
руках і ногах і т.д.), навіювати собі почуття спокою і
впевненості, контролювати дії свої та суперника, ви-
конувати рухи під своїм постійним контролем протя-
гом усієї траєкторії, спортсмени вчаться самоконт-
ролю і самокорекції, розвивають швидкість простої
та складної рухових реакцій, розвивають швидкість
одинарних та складних рухів (мають кілька складо-
вих), збільшують частоту рухів. На заняттях багато
уваги приділяється вдосконаленню моторного ком-
поненту простої реакції, скороченню часу складної
реакції і реакції вибору. Якщо за даними більшості
зарубіжних та вітчизняних авторів, наприклад, бок-
серів умовно поділяють на силовиків, темповиків,
ігровиків, нокаутерів і універсалів, то у карате-до та-
кого немає [7, 8, 10].

Карате-до, як один із видів бойових мистецтв (а
не як вид спорту) має свої психологічні особливості і
виробляє специфічні психічні якості у учнів, якими
вони можуть користуватися не лише у поєдинках на
татамі чи рингу, але й у повсякденному житті. У кара-
те-до особлива увага приділяється виробленню спо-
кою і холоднокровності, відсутності агресії, терпимості
до болю і байдужості до прояву агресивності против-
ника, як би він це не виявляв. Рівень розвитку специф-
ічних психічних процесів у більшості визначається ус-
піхом розвитку природних задатків спортсмена, які
удосконалюються спеціальними вправами.

Психофізичні характеристики бійця форму-
ються цілеспрямованою та інтенсивною роботою над
тілом. Умови суворої дисципліни, самодисципліни,
та великі фізичні навантаження передбачають руй-
нування егоцентризму та розвиток твердості харак-
теру, працелюбності та гуманності.

Психологічна підготовленість  каратиста виз-
начається  по-перше, ступенем розвитку спеціалізо-
ваного сприймання: відчуттям дистанції і часу удару,
орієнтуванням у ситуації, швидкістю реакції, умін-
ням передбачати дії суперника (антиципацією), так-

тичним мисленням, увагою і, по-друге, психологіч-
ним станом спортсмена. Усе вищенаведене вкладене
у вислів, сформульований засновником стилю Шо-
токан Гічіном Фунакоші: „В карате не нападають пер-
шим, в карате б’ють першим”. Тобто контрудар по-
винен випередити атаку, зупиняючи агресію – що
пояснює необхідність очікування першого удару су-
перника. Тобто, при усвідомленні неминучої агресії
з боку супротивника, каратист повинен першим на-
нести удар, – відчуття цього моменту є результатом
багаторічних самовідданих тренувань [4].

Психічна стійкість – це якість спортсмена, яка
дозволяє зберігати у важких умовах тренувань і зма-
гань позитивний емоційний стан, необхідну працез-
датність та психічні якості, не звертаючи увагу на
вплив факторів, які викликають негативні емоції і пси-
хічну напругу. Головним завданням тренера карате-
до є розвиток у студентів, які вивчають це мистецтво,
цілеспрямованості, що є невід’ємною частиною пси-
хологічної підготовки каратистів. Її можна виховува-
ти при умові, що спортсмен сам виявляє інтерес до
карате-до як до мистецтва і особисту зацікавленість у
спортивних досягнень. Тренер зобов’язаний вивча-
ти темперамент кожного студента та разом із ним
розбирати усі позитивні та негативні сторони його
психофізичної підготовки. Хоча слід зазначити, що
один і той самий студент-спортсмен у процесі
спортивної діяльності може виявляти психічні якості,
відмінні від тих, які він виявляє у повсякденному житті.
Тренер повинен систематично, цілеспрямовано ке-
рувати психологічною підготовкою спортсменів, по-
слідовно виховувати у них уміння контролювати себе,
застосовувати індивідуально значимі методи само-
регуляції психічного стану, вводити в особливий пси-
хічний стан, у якому найбільш повно реалізуються
фізичні та технічні можливості. Потрібно постійно
виробляти у каратистів уміння стійко переносити на
тренуваннях та змаганнях больові відчуття, перебо-
рювати неприємні відчуття, які виявляються при мак-
симальних навантаженнях і втомі.

В психологічній підготовці студентів-спорт-
сменів велике значення має також відношення сім’ї,
товаришів, знайомих. Тут не треба забувати, що се-
редовище студентів може відігравати як позитивну,
так і негативну роль. Мова, зокрема, йде про такі ви-
падки коли вплив середовища доводять студента до
певного перенапруженого стану, виводять його із
рівноваги, коли запал у заняттях переходить нор-
мальні межі (періоди складання іспитів, конференції
тощо – специфіка неспортивних ВНЗ) [2, 3].

Для реалізації усіх своїх можливостей у занят-
тях карате-до студенти-спортсмени повинні:
• діяти у різноманітних умовах, не піддаючись навія-
ному впливу інших людей, успіху чи невдачі;

• виконувати необхідні рухи і дії з високим ступенем
точності, щоб звести до мінімуму кількість помилок;

• швидко і правильно оцінювати обставини, прийма-
ти рішення і без вагань їх виконувати;
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• самостійно регулювати свій стан нервово-психіч-
ного напруження.

Досягти усього цього можна лише завдяки
відповідній психологічній підготовці. Таким чином,
метою психологічної підготовки каратистів є фор-
мування такого психічного стану, при якому вони
можуть:
– у повній мірі використати свого загальну та спец-
іальну підготовленість для досягнення максималь-
но можливого результату;

– протистояти передзмагальним та змагальним фак-
торам, які негативно впливають, викликають роз-
балансованість функцій.

У психологічній підготовці студентів у занят-
тях карате-до доцільно виділити два аспекти:
1. Завдання та засоби загальної психологічної підго-
товки;

2. Завдання та засоби спеціальної психологічної підго-
товки до кожного окремого заходу.

Загальна психологічна підготовка скерована на
розвиток та вдосконалення психічних якостей та
умінь, які необхідні студенту-спортсмену загалом. Її
головне завдання – навчити студента користуватися
найбільш універсальними прийомами і методами, які
забезпечують психічну готовність до діяльності у не-
звичайних (екстремальних) умовах.

До таких прийомів та методів належать:
– оволодіння способами саморегуляції емоційних
станів, рівня активності, концентрації і розподілу
уваги;

– оволодіння прийомами мобілізації себе для прояву
максимальних вольових і фізичних зусиль;

– вправи у використанні цих способів і прийомів.
Спеціальна психологічна підготовка скерована

на формування у студента психічної готовності до
змагальної діяльності, поєдинку тощо. Її ціль у тому,
щоб перед змаганнями, поєдинком і під час нього
спортсмен знаходився у психічному стані, який забез-
печить ефективність і надійність саморегуляції повед-
інки і дій. Суттєвими факторами цього стану є уста-
новка на досягнення успіху (перемоги) і певний рівень
емоційного збудження, яке сприяє, з одного боку, про-
яву необхідної рухової і вольової активності, а з іншо-
го – точності і надійності управління цією активністю.

Головними завданнями психологічної підго-
товки в карате-до студентів-спортсменів до конкрет-
ного заходу можна вважати: визначення цілей, ство-
рення установки на  досягнення цих цілей,
формування впевненості у високій ймовірності та-
кого досягнення.

Формулювання цілей роботи
Метою даного дослідження було шляхом ана-

лізу особливостей світосприйняття студентів, які зай-
маються карате-до, узагальнити відомості про їх став-
лення до свого здоров’я і усвідомлення в їхньому
житті ролі фізичної культури загалом і виду спорту,
яким вони займаються, зокрема.

В роботі були поставлені наступні завдання:
1. Скласти анкету, яка б містила питання що до об-
ізнаності студентів з таким видом спорту, як кара-
те-до; питання про вплив занять фізичним вихован-
ням на їхній духовний, моральний і фізичний стан;
питання про здоровий спосіб життя.

2.Провести анкетування студентів, які займаються в
секції карате-до (експериментальна група), і сту-
дентів, які відвідують інші секції або ж займаються
у загальних групах з фізичного виховання.

3. Визначити усвідомлення студентами потреб у ду-
ховному і моральному збагаченні.

4.Проаналізувати ставлення респондентів до свого
здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготов-
леності.

5.Проаналізувати особливості ставлення респон-
дентів до занять фізичним вихованням і спортом
(карате-до).

Було проведено анкетування студентів, які зай-
малися фізичним вихованням у загальній групі, різних
секціях (контрольні групи) і секції карате-до (експе-
риментальна група).

Усі опитані відвідували заняття з фізичного
виховання регулярно і належали до основного ме-
дичного відділення.

Опитано 150 студентів ЛНУ, які займалися в
різних секціях і загальній групі, а також 70 студентів,
які займалися у секції карате-до. Усі респонденти були
1988-1989 р.н.

Анкета містила 17 питань щодо занять фізич-
ним вихованням і спортом, здоров’я і здорового спо-
собу життя.

Результати дослідження.
У відповіді на перше питання (Чи згідні Ви з

твердженням, що заняття карате-до та спортом уза-
галі покращує самопочуття людини?) не було різниці
між відповідями опитаних студентів (відповідь “так”
у 99 % випадків). Тобто переважна більшість респон-
дентів вважає, що заняття спортом покращують са-
мопочуття людини, незалежно від того, якому виду
фізичної активності вони надають перевагу.

Друге питання було присвячене впливові за-
собів масової інформації на молодь. У відповідях сту-
дентів не виявлено такої одностайності, як у першо-
му питанні. 86,3 % респондентів контрольної групи
погоджуються з думкою, що ідеї, які пропагують ЗМІ,
можуть негативно впливати на молодь. У експери-
ментальній групі кількість таких людей складає 70 %.

Факт, що політичне становище у країні прямо
впливає на моральність людини (питання №3) підтвер-
дили респонденти експериментальної групи – 70 %.
Думки студентів контрольної групи розділились: 54,5
% – підтверджують цю думку, 45,5 % – ні.

На четверте питання, яке стосувалося доціль-
ності введення карате-до як філософію і вид спорту
до програми ВНЗ як факультативної дисципліни, сту-
денти контрольної групи позитивно відповіли – 68,1
%, експериментальної групи – 100 %.
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На п’яте (Чи підтверджуєте Ви те, що виснаж-
ливі тренування, на яких людина переборює себе,
свою лінь і прямує до поставленої мети, допомага-
ють їй у звичайному житті (йдеться про розвиток
Духу)?) і шосте питання (Чи вважаєте Ви потрібними
у суспільстві повагу до старших за віком, ввічливість,
скромність?) позитивну відповідь дали усі респон-
денти обох груп.

На питання, чи згодні Ви з твердженням, що
для того, щоб перемогти когось, перш за все потрібно
перемогти себе, позитивно відповіли усі респонден-
ти експериментальної групи, натомість 13,6 % рес-
пондентів контрольної групи не погодились з цим
твердженням.

Серед студентів експериментальної групи, тоб-
то тих, котрі займалися карате-до, 90 % змогли б прий-
няти принципи Шотокан карате-до і послуговуватись
ними у повсякденному житті, однак 10 % дали на це
питання негативну відповідь, але стаж занять у них був
лише 3 місяці. Студенти контрольної групи відповіли
таким чином: 59,1 % вважають, що змогли б, решта – ні.

Стосовно дев’ятого питання думки двох груп
опитаних розділились. 90 % студентів експерименталь-
ної групи не погоджуються з твердженням, що у су-
часному суспільстві карате-до потрібно вивчати
більше як самозахист, ніж як мистецтво. А серед сту-
дентів контрольної групи з цим твердженням не згідні
лише 22,7 %, а 77,3 % – згідні.

Серед опитаних студентів контрольних груп
самостійним заняттям фізичною культурою присвя-
чують 2 год. на тиждень – 18,2 % опитаних, 4 год. –
40,1 %, 6 год. – 9 % і 6 год. і більше – 31,8 %. Серед
студентів експериментальної групи самостійним за-
няттям фізкультурою 6 год. на тиждень присвячують
40 %, 6 год. і більше – 60 %.

Студенти експериментальної групи усі відвіду-
ють секцію карате-до, а серед студентів контрольної
групи спортивні секції відвідують лише 36,4 %.

Наступний блок питань анкети був присвяче-
ний стану здоров’я опитаних студентів.

Покращення стану здоров’я завдяки заняттям
фізичними вправами відмічають 68,1 % студентів кон-
трольної групи і 100 % студентів експериментальної
групи.

Зростання фізичної підготовленості відміча-
ють також 68,1 % респондентів контрольної групи і
100 % експериментальної групи.

На питання, які фізичні якості опитаних покра-
щились, переважна більшість студентів контрольної
групи вважає, що передусім поліпшилась витри-
валість (90 % опитаних), сила (68, 1 %), спритність
(63,6 %), і лише 36 % опитаних вважають, що в них
поліпшилась гнучкість. Респонденти експеримен-
тальної групи вважають, що в них покращились усі
фізичні якості приблизно у рівній мірі.

На зміни у зовнішності (ваги, об’ємів, пруж-
ності м’язів, постави тощо) вказують 80 % респон-
дентів експериментальної групи і лише 50,9 % конт-
рольної групи.

Не хворіли на застудні захворювання протягом
часу, коли займалися фізкультурою чи спортом (ка-
рате-до), 63,6 % студентів контрольної групи і     85 %
експериментальної.

І останнє (сімнадцяте) питання стосувалося ре-
комендації займатись карате-до майбутнім студентам.
Усі студенти, які займались карате-до рекомендують
займатись цим видом спорту іншим, а 22,7 % студентів
контрольної групи не рекомендують це робити.

Враховуючи отримані результати, можна
стверджувати, що респонденти контрольних і експе-
риментальних груп були позитивно налаштовані що
до відповіді на запитання анкети. Усі респонденти вва-
жають, що заняття фізкультурою і спортом сприя-
ють оздоровленню організму, поліпшенню фізично-
го розвитку і фізичної підготовленості.

Переважна більшість студентів обох груп вва-
жає, що засоби масової інформації можуть негатив-
но вплинути на молодь, пропагуючи ідеї, на які мо-
лода  недосвідчена  людина  може зреагувати
неадекватно.

З відповідей респондентів-каратистів видно,
що вони обізнані з принципами виду спорту, яким
займаються, зацікавлені заняттями, чого не можна
сказати про студентів контрольних груп, які доволі
часто незацікавлені заняттями фізичним вихованням.
Усі респонденти вважають, що переборюючи свої
лінощі під час занять фізичним вихованням незалеж-
но від секції, людина гартує дух, волю і тіло.

Не усі студенти контрольних груп правильно
розуміють вислів “Для того, щоб перемогти когось,
перш за все потрібно перемогти себе”. Це пов’язано,
на нашу думку, з тим, що більшість студентів конт-
рольних груп не бере участі в змаганнях і ще чітко не
визначилась у своїх прагненнях і цілях у житті.

Респонденти-каратисти вважають, що заняття
карате-до потрібні людині не лише як самозахист, а
ще й як філософія та мистецтво поведінки людини у
різних життєвих ситуаціях.

Отже, можна зауважити, що студенти експе-
риментальної групи дуже зацікавлені заняттями ка-
рате-до, розуміють його філософію і хочуть у подаль-
шому вдосконалювати себе у цьому виді спорту.

Стосовно наступного блоку питань про спосіб
життя студентів і їхнє ставлення до занять фізкульту-
рою і спортом загалом (незалежно від секції) можна
стверджувати наступне: студенти, зацікавлені у занят-
тях фізичним вихованням (переважно це каратисти),
приділяють більше часу самостійним заняттям
фізкультурою, ніж ті студенти, які відвідують лише
загальні заняття фізичним вихованням. Більшість опи-
таних рекомендує займатись карате майбутнім сту-
дентам, тобто майже усі респонденти налаштовані
позитивно стосовно занять різними видами спорту й
карате-до зокрема.

Більшість респондентів контрольних груп вва-
жає, що завдяки заняттям фізичним вихованням в них
покращилися деякі фізичні якості (переважно сила і
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витривалість), інші фізичні якості (наприклад, гнучкість)
залишились на попередньому рівні, хоч і більшість з
них відмічає позитивний ефект від занять фізичним
вихованням за суб’єктивними відчуттями. Однак, опи-
тані експериментальної групи наголошують на покра-
щенні усіх фізичних якостей і фізичної підготовленості
в цілому. Тобто, можна стверджувати, що карате-до
гармонійно розвиває рухові якості людини.

Позитивні зміни зовнішності відбулися у
більшості студентів-каратистів (80 %) і у половини (50,9
%) студентів контрольних груп.

Краща стійкість до застудних захворювань та-
кож спостерігається у респондентів експерименталь-
ної групи.

Висновки.
На основі складеної анкети і проведених з її

допомогою досліджень можна зробити наступні
висновки:
1. Більшість опитаних студентів мають позитивне став-
лення до занять фізичною культурою і спортом.

2. За даними анкетування більш свідоме ставлення
до свого здоров’я і фізичної підготовленості мають
студенти експериментальної групи.

3. Заняття карате-до передбачають розвиток усіх ру-
хових якостей, чого не досягають студенти під час
занять загальною фізичною підготовкою або інши-
ми видами спорту.

4.Студенти експериментальної групи виявили у своїх
відповідях на запитання анкети велику зацікавленість
заняттями карате-до і пропонували іншим приєдна-
тися до них.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у тому, що в даний час карате-до залишається
мало вивченим видом спорту і бойовим мистецтвом.
Заняття карате-до впливають на емоційний стан лю-
дини, на усі органи і системи організму, в тому числі
й на центральну нервову систему.  Усе це становить
перспективу у вивченні даної проблеми.
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АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
В ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ Й НАВЧАННЯ

ДІТЕЙ В УМОВАХ ЦЕНТРІВ
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Яшна О.П.
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті розглядаються проблеми використання
адаптивної фізичної культури в процесі відновлення й на-
вчання дітей у центрах соціальної реабілітації. Виявлено
переваги впровадження фізкультурно-спортивної реабілітації
у загальний процес відновлення і навчання дітей в умовах
центру реабілітації. Серед них такі, як збільшення рухової
активності дітей, розширення круга спілкування, збагачення
соціального досвіду, підвищення загальної життєздатності,
формування навички самостійно займатися руховою діяльн-
істю і вести здоровий спосіб життя, стимулювання загально-
го розвитку.
Ключові слова: адаптація, адаптивна фізична культура, діти-
інваліди, інтеграція, реабілітація, центри соціальної реабілітації.
Аннотация. Яшная О.П. Адаптивная физическая культура в
процессе восстановления и обучения детей в центрах соци-
альной реабилитации. В статье рассматриваются проблемы
применения адаптивной физической культуры в процессе
восстановления и обучения детей в центрах социальной ре-
абилитации. Выявлены преимущества внедрения физкультур-
но-спортивной реабилитации в общий процесс восстанов-
ления и обучения детей в условиях центра реабилитации.
Среди них такие, как увеличение двигательной активности
детей, расширение круга общения, обогащение социально-
го опыта, повышение общей жизнеспособности, формиро-
вание навыков самостоятельно заниматься двигательной де-
ятельностью и вести здоровый образ жизни, стимулирование
общего развития.
Ключевые слова: адаптация, адаптивная физическая культу-
ра, дети-инвалиды, интеграция, реабилитация, центры соци-
альной реабилитации.
Annotation. Yashna O.P. Аdaptive physical culture in the
process of the recovery and training of children in centres of
social rehabilitation. In the article the problems of using adaptive
physical culture in the process of the recovery and training of
children in centres of social rehabilitation. Are revealed
advantage of introduction of a sports sports aftertreatment in
general regenerative process and learning of children in
conditions of the center of an aftertreatment. Among them
such as augmentation of a motor performance of children,
dilating of a circle of dialogue, enrichment of social experience,
increase of general vitality, formation of skills independently
to be engaged in motorial activity and to conduct an able-bodied
mode of life, stimulation of general development.
Key words: adaptation, adaptive physical culture, invalid
children, integration, rehabilita tion, centres of social
rehabilitation.

Вступ.
Останніми роками в Україні спостерігається

значне зростання дитячої інвалідності, що спонукає
державні органи до розширення мережі дитячих реа-
білітаційних установ. Так, на березень місяць 2007
року за даними Міністерства праці і соціальної пол-
ітики на території України налічувалося 420 центрів
реабілітації дітей-інвалідів [13].

Згідно Типовому положенню про центр соц-
іальної реабілітації дітей-інвалідів (від 6 березня 2007
р. № 201/13468) завданнями центру є реалізація за-
конів України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів у Україні», «Про реабілітацію інвалідів у
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Україні», «Про соціальні послуги». А також, створен-
ня умов для всебічного розвитку, засвоєння знань,
умінь і навичок з метою підготовки дітей до дошкіль-
ної, шкільної, і, з урахуванням медичних рекомен-
дацій, професійно-технічної і вищої освіти[5-7].

Центри соціальної реабілітації за місцем про-
живання обслуговують дітей з різними нозологіями
у віці від 0 до 18 років, керуючись Індивідуальною
програмою реабілітації дітей-інвалідів (ІПР), що за-
безпечує комплексний підхід у наданні соціальних,
психологічних і педагогічних видів реабілітації.

Створення умов для забезпечення розвитку
рухового апарату, зміцнення здоров’я, підвищення
працездатності організму сприяють згладжуванню і
подоланню багатьох відхилень, оскільки саме рухова
активність лежить в основі розвитку психічних про-
цесів і організму в цілому, що забезпечує безпосе-
редній зв’язок дитини з навколишнім світом [1, 9].

Питання фізичної культури і спорту людей з
обмеженнями в здоров’ї позначені в положеннях за-
кону України «Про фізичну культуру і спорт», права
на участь у великому спорті зафіксовані в Законі Ук-
раїни «Про підтримку олімпійського, параолімпійсь-
кого руху та спорту вищих досягнень в Україні». Ство-
рені цільова програма «Фізичне виховання – здоров’я
нації», «Діти України». З утвердженням від 8 жовтня
2007 р. № 623 форми Індивідуальної програми реаб-
ілітації адаптивна фізична культура (АФК), у вигляді
фізичної і фізкультурно-спортивної реабілітації увій-
шла до комплексу обов’язкових засобів відновлення
дітей-інвалідів [4, 8].

Для цілеспрямованого залучення інвалідів до
систематичних занять фізичними вправами працю-
ють федерації, комітети, комісії, асоціації інвалідів,
розроблені перші учбові програми для підготовки
фахівців-педагогів, функціонують корекційні устано-
ви, консультаційні пункти, спеціальні школи-інтерна-
ти, клуби, секції, збірні команди по видах спорту, про-
водяться свята, фестивалі, змагання для інвалідів.

При цьому, за даними «Інваспорта» тільки 2%
від загальної кількості інвалідів в Україні, у тому числі
і дітей, охоплені фізкультурно-спортивною діяльністю.
Також відмічено, що порівняно з популярністю се-
ред інвалідів професійної спортивної діяльності спо-
стерігається явна недооцінка ролі масової фізичної
культури [2, 10].

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

Формулювання мети роботи.
Мета роботи – проаналізувати передбачені

Індивідуальною програмою реабілітації дітей-інвалідів
види АФК і їх практичне застосування в умовах
центрів соціальної реабілітації.

Завдання роботи:
1. Теоретично проаналізувати передбачені ІПР види
АФК і визначити їх практичне застосування на базі
центрів соціальної реабілітації України.

2. Розглянути досвід впровадження фізкультурно-

спортивної реабілітації на базі Мелітопольського
центру реабілітації і соціальної адаптації інвалідів.

3. Виявити проблеми впровадження і застосування
АФК в умовах центрів соціальної реабілітації.

Результат дослідження.
З травня по березень 2008 року нами було про-

ведено опитування фахівців і керівників 21 центру
реабілітації різних регіонів України.

У ході опитування, нами було встановлено, що
в процесі реабілітації дітей-інвалідів у всіх центрах
використовуються різні форми фізичної реабілітації.
У 5 центрах, крім фізичної реабілітації, для дітей епі-
зодично організовують рухові ігри, проводять
спортивні свята, присвячені Дню здоров’я і Дню інва-
ліда. Дані опитування засвідчують, що на сьо-
годнішній день фізична культура і спорт не займають
належного місця в загальному процесі реабілітації.
Ці обставини, спрямували нас на детальний розгляд і
аналіз передбачених Індивідуальною програмою ре-
абілітації видів АФК.

Так, фізична реабілітація – це система заходів,
спрямованих на розробку і застосування комплексів
фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілі-
тації, які забезпечують функціональне відновлення
індивіда, виявляють і розвивають резервні і компен-
саторні можливості організму шляхом засвоєння
нових рухів, компенсаторних навичок, користування
технічними і іншими засобами реабілітації, вироба-
ми медичного призначення.

Форми фізичної реабілітації, передбачені ІПР:
консультації; ерготерапія; кінезотерапія; лікувальний
масаж; лікувальна фізкультура.

Фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів
є системою заходів, розроблених із застосуванням
фізичних вправ для відновлення здоров’я індивіда і
спрямованих на відновлення і компенсацію за допо-
могою занять фізичною культурою і спортом функ-
ціональних можливостей організму для поліпшення
фізичного і психологічного стану.

Форми фізкультурно-спортивної реабілітації,
передбачені Індивідуальною програмою реабілі-
тації: навчання навичкам занять фізичною культу-
рою; оздоровлення і реабілітація в таборах фізкуль-
турно-спортивної  реабілітаці ї  інвалідів;
учбово-тренувальні заняття по фізичній культурі і
спорту; заняття спортом [4, 7].

Як відомо, фізична реабілітація відноситься до
сфери клінічної медицини, проте Попов С.Н. розгля-
дає її як лікувально-педагогічний і виховний процес.
Автор вважає, що її засоби є одночасно способом
лікування і освіти людини, і направлені на навчання
компенсаторним і відновним технологіям. Що ж до
фізкультурно-спортивної реабілітації, то вона забез-
печує розвиток функціональних можливостей, фізич-
них якостей і психологічного потенціалу людини.
Якщо фізична реабілітація актуальна на етапі ліку-
вання і відновлення функцій організму, то фізкуль-
турно-спортивна реабілітація націлена на підтримку
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кондицій людини протягом всього життя. На думку
багатьох авторів (Чудна Р., Курцевич Т., Озоліна Е.,
Дмітрієв В., Рубцова Н., Євсєєв С.П., Шапкова Л.В. і
ін.) фізкультура і спорт є ефективним джерелом роз-
ширення життєздатності і інтеграції людей з обмеже-
ними можливостями здоров’я в суспільство [3, 9, 11].

Отже, виключення з процесу соціальної реаб-
ілітації одного з передбачених ІПР видів адаптивної
фізичної культури приведе до порушення комплекс-
ного підходу до відновлення і навчання дітей-інвалідів.

У березні 2006 року на базі Мелітопольського
центру реабілітації і соціальної адаптації інвалідів було
відкрито підрозділ фізкультурно-спортивної реабілі-
тації. До того часу адаптивна фізична культура в
центрі застосовувалася тільки у вигляді фізичної реа-
білітації. У 2007 році нами був проведений соціаль-
но-педагогічний експеримент, метою якого було вста-
новлення розвитку рухових якостей, функціональних
можливостей і соціальної адаптації дітей з обмеже-
ними можливостями здоров’я. А також, виявлення
динаміки цих показників під дією фізкультурно-
спортивних занять.

Протягом року заняття відвідали 104 дитини у
віці від 3 до 18 років, з них 10 дітей відвідували трену-
вальні заняття з адаптивного настільного тенісу [12].
Необхідно також відзначити, що тільки 5 % дітей зай-
малися фізкультурно-спортивною діяльністю за ме-
жами Центру. Решта дітей не мала, до моменту
відкриття підрозділу, доступу до занять фізичною
культурою і спортом. Нами були виявлені наступні
причини даної обставини:
- непоінформованість фахівців і батьків про показан-
ня і протипоказання до занять фізкультурою і
спортом дітей з представленими нозологіями;

- практична відсутність у програмі індивідуального
навчання загальноосвітніх шкіл уроків фізичної
культури;

- обмеженість фізкультурно-спортивної сфери для
залучення дітей до систематичних занять.

Так, на етапі констатуючого експерименту, ми
використовували тестування на розвиток фізичних
якостей, узявши за основу Державні тести і нормати-
ви оцінки фізичної підготовки населення України
(1996). Таким чином, визначили індивідуальні рухові
можливості кожної дитини.

Для визначення функціональних можливостей
дітей ми використали проби. Визначивши, таким чи-
ном, частоту дихання (до і після занять), частоту сер-
цевих скорочень (до заняття, відразу після заняття і
через 5 хв. по закінченню), артеріальний тиск (до і
після заняття). Також застосували пробу Штанге, про-
бу з присіданнями і стрибками.

Нами було проведено анкетування і цілеспря-
моване спостереження по методиці Р.Бейлза для виз-
начення рівня соціальної адаптації.

Експеримент показав, що у 91% дітей індиві-
дуальні можливості дихальної і серцево-судинної си-
стем, а також рухових якостей нижче за мінімаль-

ний поріг вікових і статевих норм. Рівень розвитку
особистісних якостей, сприяючих формуванню соц-
іальних відносин у 46 % дітей мав середній показ-
ник, у 53 % – був нижче від норми. На перших за-
няттях діти в  групі  проявляли замкнутість,
напруженість, а часом, і агресію.

Формуючий експеримент проходив протягом
року. Заняття проводилися 5 разів на тиждень. У гру-
пи входили діти з різними патологіями, різного віку і
статі. Наповнення груп здійснювалося з урахуванням
інтересів дітей, тобто враховувалися чинники особи-
стої симпатії, віку, статі. Заняття по фізкультурно-
спортивній реабілітації проходили у формі навчання
навичкам занять фізичної культури, учбово-трену-
вальних занять по фізичній культурі і спорту (елементи
спортивних ігор: футбол, волейбол, баскетбол і ін.), і
занять спортом (настільний теніс, шашки, шахи, на-
рди). Для цього були використані корекційні вправи,
рухові ігри низької і середньої інтенсивності, доступні
дітям вправи для розвитку фізичних якостей по мето-
диці навчання здорових дітей. Щокварталу проводи-
лися залікові спортивні змагання і естафети, тесту-
вання і проби.

Однак, протягом року, нам так і не вдалося за-
лучити більшість дітей до систематичного відвідуван-
ня занять у Центрі. Нами були виявлені наступні про-
блеми, які впливали цей факт: відсутність до 2007 року
положення, що закріплювало б основи організації
діяльності центрів; часткова або повна залежність
дітей від батьків (вікова, сенсорна, моторна і тому
подібне); обмеженість можливостей батьків для мо-
білізації дітей (матеріальна, технічна і ін.).

На контрольному етапі експерименту був про-
ведений аналіз і статистична обробка кількісних і як-
існих показників тестування, проб, цілеспрямовано-
го спостереження і анкетування.

Результати показали, що за рік, під впливом
занять, в усіх дітей удвічі від початкових показників
зріс індивідуальний рівень сили м’язів верхніх і нижніх
кінцівок, спини і преса, підвищилася загальна витри-
валість. Проте, незначна динаміка простежувалась в
розвитку рухової координації і її показників, а тому
недостатній розвиток мали гнучкість, швидкість і
спритність, які безпосередньо пов’язані з розвитком
цієї якості. Результати функціональних проб показа-
ли, що відновлення після навантаження у 62% дітей
здійснювалося в межах норми, порівняно з початко-
вими показниками. У 57 % дітей покращився показ-
ник дихальної системи. Показники серцево-судинної
системи знаходилися на етапі вдосконалення і зали-
шалися на початковому індивідуальному рівні.

У всіх дітей спостерігався високий рівень роз-
витку особистісних якостей, сприяючих формуван-
ню соціальних відносин. Діти повністю адаптувалися
до умов взаємодії у колективі. У 85 % дітей знизився
рівень стресу і дискомфорту, у зв’язку з появою но-
вих дітей в колективі, а також зникли прояви конфлік-
тності на заняттях. Емпатія, взаємодопомога, терпін-
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ня і увага один до одного під час занять виявлялися у
98% дітей.

Слід зазначити, що у тих, що відвідували занят-
тя підвищився загальний рівень знань про фізичну
культуру і спорт, з’явився інтерес до занять, сформу-
валася, за словами батьків, потреба в самостійних
заняттях в домашніх умовах. Фізкультурно-спортивні
заняття виявилися ефективною можливістю повноц-
інної взаємодії дітей, активного включення їх в про-
цес відновлення, осмислення ними ролі занять фізич-
ною культурою і спортом в розширенні своїх
можливостей.

Однак, фактична відсутність методики навчан-
ня дітей АФК в умовах центрів соціальної реабілітації
значно ускладнювала процес організації занять, зас-
тосування окремих вправ для розвитку рухових якос-
тей і дозування навантаження.

Висновки.
Таким  чином ,  результати дослідження

свідчать, що впровадженню АФК на базі центрів соц-
іальної реабілітації України сприяє:
1) включення адаптивної фізичної культури у виг-
ляді фізичної і фізкультурно-спортивної реабілі-
тації до Індивідуальної програми реабілітації ди-
тини-інваліда;

 2) значний розвиток системи реабілітаційних уста-
нов у різних регіонах України за місцем проживан-
ня дітей з особливими потребами;

3) наявність у центрах потенційної бази для органі-
зації систематичних занять (тренажерні зали, устат-
кування, кадри);

4) наявність умови для раннього залучення дітей з
різними відхиленнями в розвитку до реабілітації
засобами фізкультури і спорту;

5) використання адаптивної фізичної культури в ком-
плексі з іншими засобами реабілітації;

У ході практичної роботи було виявлено на-
ступні переваги, впровадження фізкультурно-
спортивної реабілітації у загальний процес віднов-
лення і навчання дітей в умовах центру реабілітації:
1) збільшення рухової активності і різних характерис-
тик фізичних можливостей дітей;

2) розширення круга спілкування, збагачення соц-
іального досвіду і підвищення загальної життєздат-
ності дітей з особливими освітніми потребами;

3) формування навички самостійно займатися рухо-
вою діяльністю, вести здоровий спосіб життя;

4) осмислення дітьми можливості розширення
своїх можливостей за рахунок занять фізкульту-
рою і спортом, їх активна участь у процесі
відновлення;

5) стимулювання загального розвитку, з погляду мож-
ливості подальшого навчання і інтеграції дітей в
суспільство.

Проте, існує і ряд невирішених питань, це:
- недостатня увага держави і суспільства до проблем
інтеграції дітей-інвалідів засобами фізкультури і
спорту;

- обмеженість знань у керівників, фахівців і батьків
про показання і протипоказання до занять фізкуль-
турно-спортивною реабілітацією дітей з особливи-
ми освітніми потребами;

- проблема організації мобілізації дітей у Центри
(транспорт, супровід);

- фактична відсутність методики навчання адаптивній
фізичній культурі дітей в умовах центрів соціальної
реабілітації.

Подальший напрям дослідження. Надалі буде
розроблена і практично апробована методика на-
вчання дітей адаптивній фізичній культурі в умовах
центрів соціальної реабілітації.
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Аннотация. Выявлено, что выполнение вертикальных прыж-
ков максимальной мощности в течении минуты подростками,
культивирующими различные виды спорта, является инфор-
мативным тестом оценки течения адаптационных процессов
нервно-мышечной системы в 10-недельном цикле трениро-
вочных занятий. Вертикальные прыжки максимальной мощ-
ности в течении минуты могут быть информативным тестом
оценки течения адаптационных процессов нервно-мышечной
системы. Они могут служить оценкой эффективности реали-
зации тренировочного процесса в его микро- и макроциклах.
Ключевые слова: подростки, нервно-мышечная система, вер-
тикальные прыжки, тренировочный цикл.
Анотація. Ящанин Я., Кришковецас Е., Ящанин Н., Прийма-
ков О. Показники скорочувальної функції м’язів нижніх
кінцівок підлітків різних видів спорту у 10-тижневому циклі
тренувальних занять. Виявлено, що виконання вертикальних
стрибків максимальної потужності в плині хвилини підлітка-
ми, що культивують різні види спорту, є інформативним те-
стом оцінки плину адаптаційних процесів нервово-м’язової
системи у 10-тижневому циклі тренувальних занять. Верти-
кальні стрибки максимальної потужності в плині хвилини
можуть бути інформативним тестом оцінки плину адаптац-
ійних процесів нервово-м’язової системи. Вони можуть слу-
жити оцінкою ефективності реалізації тренувального проце-
су в його мікро- і макроциклах.
Ключові слова: підлітки, нервово-м’язова система, верти-
кальні стрибки, тренувальний цикл.
Annotation. Jaszczanin J.,  Kriskoviecas E., Jaszczanin N.,
Pryimakov A. Indexes of retractile function of muscles of lower
extremities of teenagers cultivating the different types of sport
in the 10 week cycle of tra inings. It  is exposed, that
implementation of vertical jumps of maximal power in the
flow of minute by teenagers cultivating the different types of
sport, is the informing test of estimation of flowing adaptation
processes of the nerve-muscle system in the 10-a week cycle of
trainings. Vertical leaps of maximum rating in flow of minute
can be the informative test of an assessment of flow of adaptive
processes of nervimuscular system. They can serve as an
assessment of efficacy of realization of training process in it
micro and macrocycles.
Keywords: teenagers, nerve-muscle system, vertical jumps,
training cycle.

Введение.
Становление физических способностей и воз-

растные оценки уровня физического развития явля-
ются актуальным предметом исследований многих
авторов [4, 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24]. Все более глубокое
познание механизмов развития двигательной функ-
ции, несомненно, способствует объективизации оце-

нок внешних проявлений становления функциональ-
ных систем организма, прежде всего, сердечно-со-
судистой, дыхательной, нервно-мышечной, эндок-
ринной и других систем формирующегося организма
[3, 4, 11, 12, 17]. Основой внешних проявлений двига-
тельных задач (тестов) являются внутренние процес-
сы их биоэнергетического обеспечения. В процессе
биологического созревания организма становление
биоэнергетического потенциала этих источников яв-
ляется гетерохронным. Поэтому, когда речь идет о
становлении, например, скорости бега, результат
пробегания дистанции 50 м в зависимости от возрас-
та и пола может колебаться в пределах 8-11 сек и яв-
ляется проявлением комплексных способностей
мощности (стартовый разбег), быстроты движений
и координационных способностей [11, 20, 21].

С точки зрения физиологии скорость бега
обусловливается совокупностью безкислородного и
смешанного потенциала биоэнергетики, реципрок-
ных взаимоотношений (активации-деактивации раз-
личных мышечных ансамблей), нервной регуляции
активности мышечных клеток (режима их синхрон-
ной активации). Определение степени вклада отдель-
ных функциональных систем во внешний (суммар-
ный) показатель представляется весьма
затруднительным [12, 15, 20, 21, 23]. В тоже время,
оценивая показатель мощности мышц посредством,
например, выполнения вертикальных прыжков или
прыжков в длину с места, без каких-либо сомнений
можно заключить, что в таких случаях активизиру-
ются безкислородные биоэнергетические источни-
ки. Выполнение таких двигательных задач реализует-
ся через  активацию мышечных волокон
(двигательных единиц) быстрого типа сокращений,
диапазон импульсной активности и коэффициент
синхронизации которых является значительно более
высоким, нежели волокон медленного типа сокра-
щений [1, 2, 5, 6].

Все сказанное, видимо наиболее правомерно
для лиц характеризующихся вполне сформирован-
ным гормональным и биоэнергетическим статусом
организма [1, 6, 7, 10, 22].

Исходя из изложенного, несомненный науч-
ный и практический интерес представляет динамика
показателей мощности мышц в онтогенезе и под вли-
янием направленных физических нагрузок.

Формулирование целей работы.
Целью данного исследования является изуче-

ние сократительной функции мышц нижних конечно-
стей подростков культивирующих различные виды
спорта в 10-недельном цикле тренировочных занятий.

Материал и методы исследований. В иссле-
дованиях принимало участие 43 подростка в возрас-
те 12-13 лет, посещающие спортивные секции с раз-
личным  уклоном  тренировочного процесса  и
имеющие 1,5 – 2,0–летний стаж таких занятий. Пред-
полагалось, что определенная специфика трениро-
вочных нагрузок за этот период занятий могла выз-
вать некоторые адаптационные изменения
сократительной функции мышц нижних конечнос-
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тей. Первую группу составило 8 подростков, занима-
ющихся баскетболом и волейболом; вторую – 18 под-
ростков занимающихся футболом и гандболом, т.е.
видах спорта, в соревновательной деятельности ко-
торых максимальная мощность мышц проявляется в
отдельных игровых ситуациях; третью – 8 подрост-
ков занимающихся силовыми видами спорта, в том
числе борьбой; четвертую – 11 подростков культи-
вирующих виды спорта развивающие выносливость
(велосипедный спорт, неспринтерские дистанции в
плавании); пятую, контрольную группу составили 12
подростков того же возраста, не посещающих
спортивных секций.

Всем испытуемым предлагалось двукратное
выполнение тестирующих нагрузок в виде 30 верти-
кальных прыжков максимальной мощности [4] в те-
чении одной минуты (ритм задавался метрономом).
Определялись средние показатели каждых пяти из
всей серии (тридцати) прыжков, которые сравнива-
лись с показателями второго тестирования. Повтор-
ное тестирование выполнялось после 10 недель реа-
лизации специальных нагрузок тренировочного
цикла (3- разовые занятия в неделю). Перед выполне-
ним протокола исследований испытуемым представ-
лялась мотивированная целесообразность проведе-
ния тестирования. Оно реализовывалось в виде
элементов соревновательной деятельности.

 Перед прыжковым тестированием испытуе-
мые выполняли три вертикальных прыжка макси-
мальной мощности с произвольной длительностью
посленагрузочного восстановления между ними.
После выполнения прыжкового теста, с целью опре-
деления степени восстановления сократительной
функции мышц нижних конечностей, на 30-ой, 60-ой
и 90-ой секунде посленагрузочного периода все ис-
пытуемые выполняли по одному вертикальному
прыжку максимальной мощности.

Полученные результаты анализировались ме-
тодами математической статистики с определением
средней, ошибки средней арифметической и показа-
теля различий (t-Стьюдента, p).

Результаты и обсуждение.
Адаптационные изменения сократительной

функции мышц обследованных групп, проявляющи-
еся в виде показателей вертикальных прыжков не
была однозначной (табл.1). Показательно, что наи-
более выраженные приросты результатов после реа-
лизации 10-недельного тренировочного цикла были
отмечены во второй и четвертой группе.

 Средний суммарный показатель каждых пяти
последующих прыжков в тесте, подростков причис-
ленных к первой группе, представлял постепенные их
приросты вплоть до среднего показателя 21-25 прыж-
ка, затем отмечалось его снижение. Биодинамичес-
кая специфика, прежде всего соревновательных на-
грузок в волейболе и баскетболе, только лишь в
определенной степени может быть сходной. Общим
видимо можно принять прыжковые нагрузки харак-
терные для этих командных игр, хотя важным отличи-
ем для нагрузок в волейболе, является их выполнение
с махом рук из положения полуприседа при домини-

ровании концентрически-эксцентрической работы
мышц нижних конечностей. Доминируют при этом
мышечные сокращения “взрывного” характера. Из-
вестно [12, 14, 15, 22], что выполнение таких кратковре-
менных повторных нагрузок реализуются посред-
ством активации анаэробного метаболизма (запасов
АТР мышечных клеток, фосфокреатинкиназной ре-
акции и процессов анаэробного гликолиза).

Во второй группе отмечено постепенное сни-
жение показателей, в то время как для третьей груп-
пы их снижение было наиболее выраженным (табл.1).
Средние показатели подростков четвертой группы
(занимающиеся велосипедным спортом и плавани-
ем) первых пяти прыжков по отношению к второй
серии (6-10 прыжка), оказались меньшим, в последу-
ющим отмечена относительная их стабилизация и
существенный спад средних 21-25 и 26-30 прыжков. В
пятой группе (не занимающихся спортом) подрост-
ков некоторое повышение результатов отмечено при
выполнении 6-10 прыжка, затем наблюдалось выра-
женное их снижение (рис.1).

Следует отметить, что средний показатель пер-
вых пяти (1-5) прыжков был несколько ниже исход-
ных (преднагрузочных) показателей в первой, тре-
тьей и пятой группах (табл.1).

Можно предполагать, что причин неоднознач-
ности особенностей изменения результатов верти-
кальных прыжков обследованных групп, хотя и не
столь выраженных как это ожидалось, следует искать
в количественных различиях соотношений мышеч-
ных волокон (МВ) различных типов и прежде всего
быстрого сокращения, восприимчивых к утомлению
(БС, fast twitch fatigable – FF) или медленного сокра-
щения, невосприимчивых к утомлению (МВ, slow
twitch oxidative resistance to fatigue – SO) в мышцах.
В литературе достаточно убедительно показано, что
скелетные мышцы млекопитающих, в том числе и
человека являются смешанными [1, 7, 8, 23 и др.] а
количественное соотношения различных типов МВ
(по крайней мере, выше упомянутых) является гене-
тически детерминированными [7, 11, 13 и др.] и су-
щественно различаются по ряду гистологических,
гистохимических, метаболических и функциональ-
ных признаков [1, 2, 6, 8, 9, 13, 23 и др.].

Не вызывает сомнений, что в результате воз-
действия специфических (направленных) физических
нагрузок активируются определенные адаптацион-
ные системные изменения мышечного метаболиз-
ма, механизмы нервного управления активностью
мышечных клеток и др.

В работе Rich и соавт. [18] показано, что в ре-
зультате выполнения цикла изометрических и эксцен-
трических и концентрических [10, 16, 17] тренировоч-
ных программ, значительно увеличились показатели
максимальной силы, отмечены определенные изме-
нения электрической активности мышц во время
выполнения вертикальных прыжков. Следует види-
мо согласиться, что адаптационные изменение, выз-
ванные внешними воздействиями (в нашем случае
под влиянием тренировочных нагрузок), могут про-
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исходить в определенных, генетически детерминиро-
ванных, фенотипических “пределах” [3, 5, 19 и др.].
Полагаем, что течение адаптационных изменений
проявляющихся в процессе реализации тренировоч-
ных циклов, точнее проявления их внешних призна-
ков, с большой доступностью можно оценивать по
показателям динамики прыжкового тестирования,
проводимого после выполнения тренировочных мак-
роциклов. Судя по результатам настоящего исследо-
вания, наиболее “близким” к ожидаемым были от-
мечены для подростков первой (занимающихся
волейболом и баскетболом) и третьей (занимающих-
ся силовыми видами) группы. Можно полагать, что
содержание тренировочных нагрузок и методика их
применения в этих группах спортсменов были адек-
ватны соревновательной деятельности в упомянутых
видов спорта, в которых в основном доминируют
анаэробные процессы мышечного метаболизма.
Можно полагать, что лишь физические нагрузки,
базируемые на активации этих биоэнергетических
источниках, могут быть основой развития скорости
и мощности мышечной системы.

Тренировочные программы, реализованные
подростками второй и четвертой групп, следует оце-
нивать как мало эффективные к проявлению специ-
фических адаптационных изменений сократительной
функции мышц нижних конечностей.

Выводы.
1. Выполнение 10-недельных тренировочных циклов
в группах подростков, занимающихся различными
видами спорта в виде трех занятий в неделю вызы-
вают определенные адаптационные изменения со-
кратительной функции скелетных мышц. Они были
более очевидны в группах подростков занимаю-
щихся баскетболом, волейболом и силовыми ви-
дами спорта (в том числе борьбой).

2. Выполнение вертикальных прыжков максималь-
ной мощности в течении минуты [4] может быть
информативным тестом оценки течения адаптаци-
онных процессов нервно-мышечной системы и тем
самым служить оценкой эффективности реализа-
ции тренировочного процесса в его микро- и мак-
роциклах.

Таблица 1 
Динамика средних пяти в серии тридцати вертикальных многоскоков (Bosco et al., 1983) различных групп юных 

спортсменов в конце 10-недельного тренировочного цикла и неспортсменов (в см) 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

И
сс
ле
ду
ем
ая

 
гр
уп
па

 

1–5 
Sxx ∆±  

6–10 
Sxx ∆±  

11–15 
Sxx ∆±  

16–20 
Sxx ∆±  

21–25 
Sxx ∆±  

26–30 
Sxx ∆±  

MAX 
maxmax Sxx ∆±  

1 
2 
3 
4 
5 

-0,08 ± 1,72 
1,58 ± 1,32 
-0,32 ± 2,54 
1,30 ± 34,18 
-0,08 ± 2,08 

0,83 ± 1,18 
1,77 ± 1,47 
-0,32 ± 2,39 
2,30 ±5,34 
0,28 ± 2,68 

2,05 ± 1,45 
0,87 ± 1,19 
-1,20 ± 2,43 
2,20 ± 25,16 
-0,30 ± 2,44 

2,18 ± 1,17 
0,48 ± 1,14 
-1,52 ± 2,30 
1,90 ± 34,18 
-0,78 ± 2,99 

2,40 ± 1,48 
0,16 ± 1,06 
-1,60 ± 3,00 
0,80 ± 10,80 
-1,73 ± 3,39 

1,35 ± 1,95 
-0,23 ± 1,15 
-1,44 ± 2,46 
0,20 ± 7,24 
-1,43 ± 2,89 

-0,25 ± 2,42 
0,22 ± 1,38 
-0,40 ± 1,58 
-2,00 ± 35,96 
-0,13 ± 1,39 

 

Рис.1. Изменения показателей (в см) средних пяти вертикальных прыжков
в серии тридцати многоскоков в группах (1-4) спортсменов и неспортсменов (5)

 

1 группа 
2 группа 
3 группа 
4 группа 
5 группа 
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